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INTRODUÇÃO  
 
 

O Direto Penal, assim como o Processo Penal, sempre possuiu papel 

preponderante ao longo da história mundial, sendo utilizado de forma vergonhosa no 

passado por vários países, na maioria oligárquicos, com o intuito de conter revoluções 

populares, impor ou extinguir religiões, ou, até mesmo, para impedir progressos 

científicos, quando isso era conveniente aos que detinham o poder do Estado. 

 Entretanto, inegável é constatar que nenhuma sociedade poderia manter-se 

como tal sem a presença, mesmo que subsidiária, como deve ser, do Direito Penal e, 

consequentemente, do Processo Penal. Porém o que se verificou ao longo dos anos foi 

que os detentores de poderes políticos, utilizando poderes arbitrários, passavam a 

satisfazer  unicamente interesses individuais unilaterais. 

 A caminhada foi longa e árdua até o surgimento de mudança nos 

panoramas político e social na evolução do direito natural para o direito positivado, o 

que de imediato também não gerou significativas mudanças no cenário dos direitos 

humanos. 

No início,  os princípios gerais não se encontravam positivados, provinham 

do denominado direito natural. Segundo Thomas de Aquino, seria um direito divino. 

Para outros, como Groccio, o direito viria da razão. Após várias revoluções, revoltas e 

golpes, esses princípios começaram a ser positivado, primeiro nos códigos; longo tempo 

depois vieram ocupar sua posição nas Constituições.  Muitos percalços  foram 

superados ao longo de muitos anos até a Carta Magna de 1215, do Rei João sem terra, a 

qual, apesar de ser uma Carta para os nobres, teve sua importância histórica. Depois, 

então, surgiram outras legislações concernentes à proteção dos direitos humanos, como 

o Bill of Rights e o Habeas Corpus Act. Com a era do iluminismo (século XVII), temos 

também a Declaração dos direitos do homem e do cidadão  1789, sendo essa a espinha 

dorsal da construção de princípios que limitassem a atuação estatal, ou seja, princípios 

que restringissem o poder do Estado em benefício dos Direitos Humanos, garantindo ao 

cidadão direitos amparados na Carta Magna, para que estes não sofressem sanção 

arbitrária alguma contra a sua liberdade ou a sua propriedade.  

A partir desses marcos históricos, deu-se início à busca de melhores 

garantias para conter a desproporção de poderes entre o Estado e o cidadão, isto é, 
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garantias limitadoras dos poderes do Estado em face dos direitos do cidadão, tentando-   

-se, com isso, encontrar o equilíbrio entre esses dentro da medida do possível. 

Para suplantar o absolutismo monárquico surge o Estado Liberal com 

ênfase total nos direitos individuais em detrimento da interferência do Estado. Natural 

evolução, tendo-se em vista as barbáries do Estado totalitário da Monarquia. O Estado 

status 

constitucional, passando da existência à efetividade. Porém, a sociedade percebe, de 

maneira dolorosa, o erro na adoção do liberalismo sem nenhuma ingerência do Estado 

na sociedade. A sociedade intui que os direitos sociais são de extrema importância. 

Tem-se, então, o nascimento do Estado Social.  

 Essa evolução na reestruturação do poder estatal obteve seu fastígio com o 

sistema de garantias idealizado por Luige Ferrajoli, que procurou agregar, de forma 

sistemática, tudo, ou quase tudo, que havia sido idealizado até o século XX em relação 

às limitações do jus puniend do Estado. Portanto, potencializando sobremaneira os 

direitos fundamentais.  

 O jurista acima, na sua obra intitulada Direito e Razão  Teoria do 

garantismo penal - de 1989, reuniu pensamentos  sobre a matéria ao longo da história. 

Assim, ordenou diagrama metódico no sentido de estruturar uma teoria racional; esse é 

o motivo do nome do livro, para poder fornecer suporte legal à ação estatal repressora, 

exigindo, para tanto, que o Estado se regulasse por estrita sujeição à dignidade da 

pessoa humana, à liberdade, ao direito à intimidade e a outros princípios limitadores do 

jus puniend.   

 O garantismo foi idealizado por Ferrajoli no intuito da proteção dos 

menos favorecidos em uma sociedade, visando a uma melhor proteção das classes 

menos privilegiadas contra a arbitrariedade do Estado. Entende ele, com razão, que as 

classes menos privilegiadas socialmente, ou seja, aquelas em precárias condições de 

educação, de economia e de saúde, estarão sempre sob o jugo do Estado, 

alguns denominam, 

juiz. Limitada, também, essa classe a pessoas ao acesso de bons advogados, ou, até 

mesmo, a uma Defensoria bem aparelhada para esses propósitos. Dessarte, as garantias 

penais e processuais penais são, na verdade, técnicas de minimização do poder 
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institucionalizado. Portanto, ao aumentar as garantias do cidadão frente ao Estado, que 

tudo podia, tentou-se criar uma igualdade em armas por assim dizer.  

O princípio da proibição de excessos, é um dos pilares do sistema 

garantista, voltado ao escopo da limitação da atuação estatal de restringir a liberdade 

individual. Impõe, portanto, esse princípio que a atividade estatal deva sempre ser 

adequada, necessária e proporcional, dentro de limites impostos ao Estado Democrático 

de Direito. 

Em suma, a doutrina garantista de Ferrajoli não busca unicamente na 

influência do legislador, mas, igualmente, na atuação estatal nos planos jurídico e 

policial, partindo da premissa de que somente leis garantistas não têm nenhuma valia, se 

os agentes públicos ou políticos não lhes derem efetividade. Existindo, assim, 

preocupação com o devido cumprimento das leis, e não somente com suas 

promulgações sem nenhuma eficácia. 

 No Brasil, infelizmente, tanto doutrina quanto jurisprudência se afastaram 

da face primordial do garantismo idealizado por Ferrajoli, qual seja, garantir aos menos 

favorecidos socialmente  mecanismos de controle dos arbítrios do Estado. Pois, a busca 

da defesa, muita vez exacerbada e distorcida do garantismo penal de Luigi Ferrajoli por 

grande parte da doutrina e jurisprudência pátrias, sob a alegação de melhor proteção dos 

direitos fundamentais do indivíduo, e a proibição de excesso acabam por enfraquecer os 

direitos fundamentais da própria sociedade, agora no âmbito da proteção dos direitos do 

cidadão por parte do Estado, ou seja, a proibição da proteção deficiente. 

Pode-se perceber hodiernamente que, vinte e dois anos após Luigi 

Ferrajoli nos presentear com a brilhante teoria do garantismo, no Brasil 

elevada do seu poder. Nada obstante, essa abstenção demasiada do poder estatal tem um 

efeito colateral perigoso, qual seja: um enfraquecimento do poder do Estado na garantia 

da segurança pública. 

Sobrevindo em momento posterior ao garantismo negativo, verificou-se 

que, ao se aplicar o garantismo  sem as devidas adequações à realidade da sociedade 

brasileira, isto é, sem primeiro uma correta implementação de política social na área da 

saúde e da educação, houve, na prática e na verdade, um mero enfraquecimento do 
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poder do  Estado, não em favor de classe social desprivilegiada, que seria o correto, 

mas, sim, da classe social dominante, o que é um despautério. 

Fica a pergunta: Seria possível o uso do princípio da proporcionalidade 

como mecanismo de mitigação do princípio neno tenetur se detegere, princípio esse o 

maior limitador de coleta e produção de provas invasivas e não invasivas que, no Brasil, 

acaba por quase aniquilar a persecução penal? Com isso enfraquecendo sobre maneira a 

segurança pública. 

Sobre essa questão acima é  que se propõe    

através do prisma do princípio da proporcionalidade e tendo-se em vista 

uma análise da legislação e da jurisprudência pátrias, bem como, os efeitos práticos 

decorrentes.  

Os Direitos Penal e Processual possuem dois componentes, sendo o 

primeiro de limitar o poder de intervenção do Estado nas liberdades individuais da 

sociedade, evitando, dessa maneira, a arbitrariedade estatal. O segundo protege a 

sociedade e os seus cidadãos dos abusos perpetrados por indivíduos criminosos, não 

havendo prevalência nessa ordem descrita. Sendo assim, esses dois componentes devem 

ser harmônicos entre si. Temos, desse modo, o Estado de Direito a proteger a liberdade 

individual e o Estado Social a dever de preservar o interesse social, mesmo que à custa 

da liberdade individual. 

Sendo assim, faz-se necessário uma melhor avaliação da aplicação do 

garantismo negativo adotado no nosso país. É imperioso verificar que o modelo clássico 

de garantismo negativo, que, na verdade, é uma leitura unilateral do princípio da 

proporcionalidade, deve ser analisado também pelo outro prisma desse princípio, que é 

o garantismo positivo, também denominado de princípio da proibição da proteção 

deficiente.  

Percebe-se que a adoção do garantismo negativo de forma exacerbada na 

doutrina pátria no Direito Penal e no Processual Penal tem desaguado em uma proteção 

penal insuficiente na repressão à criminalidade, em especial ao crime organizado. 

Interessante perceber que o Congresso Nacional está em via de aprovar novos tipos 

penais, como, por exemplo, a tipificação do terrorismo, tendo-se em vista a copa do 

mundo e os jogos olímpicos; no entanto, com o atual modelo de persecução penal, 
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inviabilizando provas invasivas e não invasivas, torna-se praticamente inócua a 

tipificação desses tipos penais.   

O legislador talvez não se aperceba, ou não se queira aperceber, de que 

crimes dessa natureza possuem uma violência muito maior e covarde, que é a violência 

contra toda a sociedade, e não só contra um indivíduo. Porém, ao se refrear o poder 

estatal em relação a esses crimes, estamos fatalmente à mercê do crime organizado, que, 

como o próprio nome já denota, se organizou para combater o Estado, e, portanto, 

necessário que o Estado também se organize e se amolde a esse novo tipo de 

criminalidade. 

                   Grande parte desses problemas de insegurança jurídica surge na 

impossibilidade de uma correta persecução penal, pois, não é possível no Brasil a coleta 

e a produção de provas invasivas e, até mesmo, não invasivas, não existindo, até o 

momento, lei normatizando nenhum tipo de procedimento para a realização dessas 

provas. Jurisprudência e doutrina pátrias seguem adotando um garantismo vetusto, com 

olhos apenas para a proibição do excesso, deixando de observar também a proteção da 

sociedade com base nos imperativos de tutela. 

Na jurisprudência, em especial nos tribunais superiores, verificam-se 

interpretações equivocadas e carregadas por um alto grau de garantismo, chegando a 

alçar o princípio neno tenetur se detegere como um princípio absoluto, intransponível. 

Pensamento totalmente contrário aos ordenamentos jurídicos estrangeiros, como na 

Alemanha, Espanha, Portugal e outros. Veja que não se estão citando países como Iran 

ou Iraque, em cujos ordenamentos certamente não há espaço para nenhum tipo de 

sistema garantista.  

 Temos, no Supremo Tribunal Federal, interpretações garantistas em 

referência ao exame de provas não invasivas, não as admitindo, em nenhuma hipótese; 

aceitando, até mesmo, o uso da mentira como forma de ampla defesa na fase do 

interrogatório. 

Contudo, mesmo que de forma isolada, percebe-se jurisprudência em casos 

pontuais em que houve a aplicação do principio da proporcionalidade, preponderando o 

direito pro socitate sobre o direito e a garantia individuais, como se percebe no caso da 

cantora mexicana Gloria Trevi.  



16 
 

Essa cantora alegou ter sido estuprada na carceragem da polícia federal, 

enquanto lá foi mantida. Entretanto, negou-se a identificar o suposto agressor, sob a 

alegação de que estava com medo de represálias. No momento do parto foram 

recolhidas amostras da placenta da gestante, à sua revelia, no intuito de identificação do 

agressor. A advogada da gestante argumentou que haveria nessa atitude uma afronta aos 

direitos fundamentais da sua cliente. O STF, instado a se pronunciar em reclamação, 

decidiu de modo diverso. 

O Supremo Tribunal Federal deferiu, na Rcl nº 2.040/DF, a produção de 

exame de DNA na placenta da gestante, recolhida sem a autorização desta, com 

fundamento em uma necessária ponderação entre valores constitucionais contrapostos, 

admitindo, então, a aplicação da proporcionalidade na produção da prova. Opondo-se 

aos direitos fundamentais da reclamante existem os direitos fundamentais dos 60 

agentes que têm seus direitos também afetados porque estão sob suspeita, salientou o 

ministro Maurício Corrêa. 

as provas não-invasivas não violam a intimidade e a integridade física, pois são 
realizadas com material descartado pelo indivíduo. De igual forma, a pessoa não está  
sendo obrigada a produzir provas contra si mesma, já que em nada contribui para o 
exame. Sua vontade não influi em sua realização; ao contrário, a perícia é feita sem sua 
colaboração. 

 O problema da jurisprudência e da doutrina pátrias é que essas dão uma 

interpretação extensiva, preferindo atribuir ao nemo tenetur se detegere uma verdadeira 

imunidade absoluta, argumentando que: se ninguém pode ser obrigado a declarar-se 

culpado, também deve ter assegurado o seu direito a não fornecer provas 

incriminadoras contra si mesmo. Entretanto, isso não é encontrado positivado no 

direito, porquanto o Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a 

confessar-se culpado, como expressamente contém o art. 8º, 2, g, da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, ou o direito de não ser obrigado a testemunhar 

contra si mesma ou confessar-se culpado, encontrado no art. 14, 3, g, do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis, não contemplam toda essa proteção garantista. Na 

Corte Suprema dos Estados Unidos, esse mesmo princípio, encontrado na 5ª Emenda da 

Constituição Americana, é interpretado literalmente,  ou seja, o agente tem o direito 

somente a não depor ou testemunhar contra si, limitados somente ao conteúdo do 

pensamento. Sendo assim, a Suprema Corte Norte Americana, ao autorizar uma perícia 

não invasiva ou invasiva, entende que em nada estará sendo prejudicado ou a nada 

estará sendo obrigado o agente na produção da prova. Ao contrário, a verdade, mesmo 
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que formal, está sendo buscada sem nenhuma afronta aos direitos individuais, 

garantindo-se, desse modo, um devido processo legal, em igualdade de armas entre 

sociedade e indivíduo. Entretanto, infelizmente, esse não é o pensamento de nossos 

tribunais superiores.   

O problema de se dar tal interpretação para o privilege against self-

incrimination é que o colocamos acima de qualquer outro comando normativo, 

tornando-o, por fim, absoluto, o que é contrário aos princípios do Estado Democrático 

de Direito e da proporcionalidade. 

Outro julgado, agora mais distante, que ocorreu no Pretório Excelso, 

admitiu a violação de correspondência de presidiários pela administração do presídio, 

direito fundamental, sob o fundamento de que o direito ao sigilo não pode ser invocado 

para a prática de infrações por parte daquele que está preso, HC nº 70.814/SP. Verifica- 

-se, portanto, que nesse caso concreto,  houve uma ponderação de interesses com base 

no princípio da proporcionalidade, utilizando-se de prova ilícita em desfavor de 

indivíduo preso, ou seja, em desfavor deste e a favor da sociedade (pro societate). 

O processo penal não pode ser concebido com a finalidade de satisfazer 

interesses dessa ou daquela parte envolvida. Sendo assim, a sua eficiência deve ser 

medida pela obtenção de um resultado justo, que implica garantir uma persecução penal 

eficaz e a melhor e mais ampla defesa do acusado, extraindo-se dessa síntese, em prazo 

razoável, a melhor solução da lide. 

Significa dizer que o processo penal, para ser eficiente, deve utilizar-se do 

princípio da proporcionalidade para garantir a harmonia dos princípios da proibição de 

excessos com a vedação da proteção deficiente, não devendo pender para nenhum dos 

lados, sob pena de violar preceitos constitucionais.  

Portanto,  neste estudo, se pretende demonstrar a  necessidade de se fazer a 

utilização do princípio da proporcionalidade em sua dupla face, a fim de demonstrar que 

é necessário uma nova abordagem da legislação, bem como uma nova interpretação 

jurisprudencial a partir da Constituição Federal de 1988. Devendo-se focar no equilíbrio 

rio 
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Dessa forma, a abordagem do estudo dará ênfase inicialmente ao estudo 

dos direitos fundamentais nos seus primórdios, analisando seu nascimento, seus marcos 

determinantes e sua evolução até os dias atuais.  

Em um segundo momento, passar-se-á ao exame da teoria do garantismo 

penal de Luigi Ferrajoli, sua evolução histórica, seus objetivos, sua importância frente 

ao Estado ditatorial de outrora e sua verdadeira efetividade no Estado Democrático de 

Direito. 

Mais à frente se abordará o princípio da proporcionalidade, sua evolução 

histórica, sua presença nos ordenamentos jurídicos alienígenas, sua distinção com o 

princípio da razoabilidade, assim como sua dupla faceta no controle de ponderação de 

normas penais, convém a saber: a 

 

O desenvolvimento do trabalho culminará com a análise  do princípio neno 

tenetur se detegere, suas definições e propósitos, sua aplicação em outros ordenamentos 

jurídicos e como esse princípio vem sendo aplicado no ordenamento jurídico brasileiro. 

Demonstrará, também, a necessidade da utilização do princípio da proporcionalidade na 

mitigação do neno tenetur se detegere, sendo possível assim, como em outros 

ordenamentos modernos, a colheita e produção de provas invasivas e não invasivas. Ao 

final, sugerindo a criação de lei formal para a devida normatização da coleta e produção 

de provas invasivas e não invasivas, ponderando o interesse do indivíduo, nos casos 

concretos, com a devida aplicação do princípio da proporcionalidade e seus 

subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, com os 

interesses da sociedade na busca de uma persecução penal mais justa e equilibrada. 

Pois, assim se operando, se estará a alcançar o objetivo de toda a sociedade, qual seja, 

um garantismo penal integral.  
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Capítulo 1  DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

1 CONCEITO 
 
 Os direitos fundamentais são avaliados  como direitos subjetivos assentados no 

direito objetivo, positivados no texto constitucional, ou não, com aproveitamento nas 

relações das pessoas com o Estado ou na sociedade.1 Nas palavras de  José Afonso da 

Silva, tivas e instituições que o Direito Positivo concretiza em 

.2 

 

1.2 A DUPLA FUNÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

  Os direitos fundamentais desempenham funções distintas, a primeira de 

caráter subjetivo e a segunda de caráter objetivo. Na função subjetiva, individual, os 

direitos fundamentais asseguram ao indivíduo determinado valor social, sendo essa 

prerrogativa assegurada na Constituição. Na função objetiva, os direitos fundamentais 

representam uma garantia institucional de caráter geral, também prevista na 

Constituição para toda a sociedade.  

Todo o arcabouço de criação dos direitos fundamentais contemporâneos 

teve como base a criação de mecanismos de defesa do indivíduo em relação ao Poder do 

Estado, pois, no passado, o grande vilão dos direitos fundamentais era o Estado. É 

claramente uma herança do Estado Liberal, o primeiro Estado Constitucional. Sendo 

que a existência desse também se fez necessário no cenário onde não havia nenhum 

direito fundamental, ou melhor, existia, mas apenas no plano positivado, não possuindo, 

entretanto, nenhuma eficácia, sendo, portanto, uma proteção ao absolutismo monárquico 

de outrora. Estamos aqui tratando de extremos. No Estado absolutista de Thomas 

Hoobes, temos no Estado a figura do monarca, legislando, julgando e executando. 

Assim, o Estado era visto com desconfiança, recebendo nomeias de Estado leviatã e 

também de Estado de distância. Já, no Estado Liberal, temos o Estado em posição de 

quase total abstenção ou influência na sociedade, focando suas intervenções  apenas  no 

                                                 
1 MORAES,Guilherme Peña de, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed. Niterói, RJ, Impetus, 2008.  
2 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Ed Malheiros, São Paulo, 15ª Ed., 1998. 
P,19. 
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controle das garantias individuais para a preservação da própria sociedade. Luciano 

Feldens assim define essa época: 

Nessa perspectiva de análise, os direitos fundamentais figuram 
essencialmente como posições judiciais subjetivas oponíveis 
unidirecionalmente ao Estado, cuja pretensão exaure-se, em regra, em uma 
não-intervenção (abstenção) estatal. Essa eficácia vertical, contra o Estado, 
baseava-se na concepção de que era o poder público o virtual agressor dos 
direitos fundamentais3.  

 

Contudo, desvendou-se ao longo da evolução dos direitos fundamentais 

que não era somente o Estado o único potencial violador desses direitos. Descobriu-se  

que o particular invariavelmente  também violava os direitos fundamentais (v.g. direito 

à vida, à liberdade,  à honra). Sendo assim, necessário se fazia uma proteção por meio 

do Estado, isto é, um atuar positivo da intervenção estatal para a proteção dos direitos 

fundamentais. Como exemplo de dupla proteção dos direitos fundamentais, pode-se 

citar  o crime de  tortura, que visa a proteger o direito à  dignidade e à  incolumidade 

corporal, exigindo do Estado um não fazer (v.g. não torturar para obter informações em 

processos), e, de outra vertente, exigindo do Estado um atuar positivo, uma vez que 

deve proteger o indivíduo de não sofrer tortura por parte do poder particular.   

Dessa forma, assumiram assim os direitos fundamentais uma dupla 

função: como direitos negativos, de resistência contra o Estado, e positivos, de proteção, 

por meio do próprio Estado contra ameaças ou ataques do poder privado.  A partir dessa 

constatação, foi ampliada a força garantista dos direitos fundamentais, saindo da esfera 

restrita da abstenção do Estado para a atuação positiva de proteção desses mesmos 

direitos, sem a necessidade de anulação de um pelo outro. 

Portanto, por consectário lógico, o Estado passa também a possuir duas 

funções, a de não restringir os direitos fundamentais e a de proteger esses mesmos 

direitos. Sendo esse modelo o que mais se aproxima de um garantismo integral, pois o 

garantismo parcial (somente negativo) se verificou ineficiente na busca de um modelo 

ideal à função dos direitos fundamentais. 

                                                 
3 Feldens, Luciano  Direitos fundamentais e direito penal: garantismo, deveres de proteção, princípio 
da proporcionalidade, jurisprudência constitucional penal, jurisprudência dos tribunais de direitos 
humanos  Porto Alegre: Livraria dos Advogado Editora, 2008, p. 58. 
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1.3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO DIREITOS NEGATIVOS 

 

  O primeiro atributo buscado nos direitos fundamentais era uma postura 

omissiva, negativa em relação ao indivíduo. Portanto, sua primeira característica se 

iniciou  com a abstenção do Estado, não devendo esse interferir na esfera das liberdades 

individuais. Como já comentado acima, essa postura de elevação de barreiras para a 

atuação do Estado, imprimindo a esse uma posição negativa, se deveu ao longo período 

de absolutismo. Essa visão de Estado inimigo fundamentou todo o espectro do Estado 

Liberal, alçando os direitos fundamentais à condição de direitos de defesa frente ao 

Estado. 

  Uma das maiores contribuições da visão dos direitos fundamentais como 

direit úblico subjetivo de Georg 

Jellinek,  em 1892. Afirmava o autor , protegido e 
4 A partir 

dessa brilhante teoria, o indivíduo passa a ter a possibilidade de transformar a norma 

geral e abstrata positivada nas normas jurídicas em uma probabilidade concreta, como 

disse Jellinek, um bem ou interesse. Nasce, assim, uma forma de o indivíduo exigir do 

Estado uma pretensão, sendo essa um instrumento de controle do Estado. A partir do 

desenvolvimento do conceito de direito público, subjetivo, passa-se a entender que o 

Estado, quando provocado, tem a obrigação jurídica de atender ao indivíduo, 

beneficiando-o com o dever de substituir a vontade do devedor. Veja que, no Estado 

absolutista, tal pensamento seria totalmente absurdo, haja vista que nele o indivíduo 

nada poderia exigir do Estado, sendo visto apenas como sujeito de deveres e obrigações. 

  A grande inovação surgida com o direito público, subjetivo, 

desenvolvido por Jellinek foi a criação da personalidade jurídica do indivíduo, 

porquanto, assim, passa o indivíduo a ter o poder de provocar o Estado colocando em 

prática normas jurídicas.  Na visão de Jellinek, a personalidade é uma categoria inata ao 

direito público, formada pela capacidade jurídica caracterizada e arquitetada para o 
                                                 
4 JELLINEK, G. Sistema dei diritti pubblici subbietivi, Tradução de Gaetano Vitagliano, 1912, Società 
Editrice Libraria, Milão.  
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indivíduo pelo ordenamento do Estado, por meio do qual o ser humano é alçado à 

condição de sujeito de direito. O que ocorreu na prática foram a criação de mecanismos 

e barreiras contra os abusos do poder estatal, privilegiando a liberdade do indivíduo.  

  No pensamento do Estado Liberal, o poder de exigir individualmente 

direitos civis e políticos sempre teve sustentáculo no reconhecimento de que esses 

direitos conferiam a seus titulares (os indivíduos) a possibilidade de obstaculizar a 

intervenção estatal indevida. Com essa concepção, o que se pretendia era uma omissão 

do Estado, um atuar negativo dos poderes estatais, evitando-se, assim, um arbítrio por 

parte do Estado, criando-se, por conseguinte, parâmetros legais e pré-estabelecidos para 

a garantia dos direitos individuais.    

Em tal contexto, os direitos fundamentais são concebidos como direitos 

exclusivamente de defesa ou de omissão, projetando-se tão somente contra os poderes 

do Estado, pois eram os poderes públicos os maiores inimigos dos direitos individuais. 

caracteriza, pois, por um conteúdo negativo: seu desfrute exige simplesmente a 

abstenção do Estado, a não interferência deste na esfera de liberdade pessoal 
5. Essas liberdades, entretanto, não garantiam ao seu titular 

postular uma determinada atuação positiva do Estado. Não eram suficientes para 

demandar ao Estado uma posição positiva na busca de garantias sociais. Gilmar Ferreira 

Mendes, com base nos direitos fundamentais de defesa, enumera as seguintes pretensões 

de que o indivíduo dispõe em face das ingerências ilícitas do Estado:  

pretensão de abstenção (Unterlassungsanspruch); pretensão de revogação 
(Aufhebungsanspruch); pretensão de anulação (Beseitigungsanspruch); 
pretensão de consideração (Beücksichtigungsanspruch)  dever do Estado de 
levar em consideração a situação do eventual afetado  pretensão de defesa 
ou de proteção (Schutzanspruch)  dever do Estado de, em casos extremos, 
agir contra terceiros. 6  

Assim, pode-se verificar que a função de defesa dos direitos 

fundamentais não se concentra somente no poder de exigir do Estado um atuar negativo, 

                                                 
5 FELDENS, Luciano, Direitos fundamentais e o direito penal: garantismo, deveres de proteção, 
princípio da proporcionalidade, jurisprudência constitucional penal, jurisprudência dos tribunais de 
direitos humanos  Porto Alegre: Livraria dos Advogado Editora, 2008, p. 60. 
6 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional. 3.ed. São Paulo. Saraiva, 2004. P. 3. 
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mas também, em caso de violação ilícita na esfera jurídica do cidadão, arrima outras 

pretensões. 

Ficava evidente que os direitos fundamentais não poderiam  ocupar 

posição estritamente unidirecional, ou seja, somente contra o Estado. Tornava-se claro 

que os direitos fundamentais possuíam características positivas. Verificava-se, portanto, 

a principal carência do Estado Liberal, o atuar do Estado para o controle social, 

equilibrando as desigualdades na medida dessas, fugindo à aparência de igualdade 

perpetrada pelo liberalismo, privilegiando castas abastadas em detrimento da sociedade 

efetivamente justa. 

 

 1.4 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS COMO DIREITOS POSITIVOS 
 

  A evolução dos direitos fundamentais demonstrou que esses direitos não 

se poderiam caracterizar tão só em uma face negativa de atuar do Estado. Com a 

mudança de visão do Estado inimigo dos direitos fundamentais para o Estado parceiro e 

guardião  na realização e proteção desses mesmos direitos, ocorre  uma dupla função 

aos direitos fundamentais. Os direitos de defesa e os imperativos de tutela. 

  Portanto, o controle de atuação do Estado não mais fica atrelado a só uma  

conduta negativa, omissiva, de respeitar  a esfera de liberdade dos indivíduos, devendo 

adotar postura positiva  voltada também ao atuar para o bem-estar da sociedade na 

busca de melhorias na educação, saúde e segurança pública, por meio de programas 

governamentais delineados preferencialmente na Constituição.  Fato é que o Estado não 

pode mais adotar uma posição de abstenção frente aos problemas sociais. 

  Sarlet, citando Pérez Luño7, afirma que os direitos fundamentais 

passaram a apresentar-se no âmbito da ordem constitucional como um conjunto de 

valores objetivos básicos e fins diretivos da ação positiva dos poderes públicos, e não 

apenas garantias negativas dos interesses individuais. Sendo assim, atuando o Estado na 

                                                 
7 SARLET, Ingo Wolfgang, Direitos Fundamentais e Direito Penal: Breves notas a respeito dos limites e 
possibilidade da aplicação das categorias da proibição de excesso e da insuficiência em matéria criminal : 

ESMESC, v. 15, nº 21, 2008. P, 44. 
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função de deveres de proteção (chamados imperativos de tutela), as normas 

fundamentais passam a obrigar uma posição positiva do Estado, passando então  a uma 

posição de intervenção na sociedade, até mesmo se tratando de intervenção para a 

proteção de direitos fundamentais oriunda de agressões de terceiros indivíduos.  

Portanto, os direitos fundamentais passaram a atuar como valores objetivos 

fundamentais para a sociedade. Dessa forma, os direitos fundamentais assumem 

importância fundamental em todo o ordenamento jurídico, tanto no aspecto público, 

quanto no privado.  

  Em uma análise histórica, a experiência da segunda grande guerra 

mundial, tendo-se em vista a negligência em relação ao nazismo frente aos direitos 

fundamentais, sepultou de vez a concepção minimalista dos direitos fundamentais.8 Em 

15 de janeiro de 1958, após o fim da 2ª guerra mundial e o desmoronamento do 

nazismo,  ocorreu na Alemanha o leading case  que se tornou um divisor de águas para 

o novo enfoque dos direitos fundamentais. É o caso Lüth - BVERFGE 7, 198 (LÜTH-

URTEIL)9- reclamação constitucional contra decisão judicial. A questão enfrentada pelo 

Tribunal Constitucional Federal da Alemanha envolvia um diretor de cinema, Veit 

Harlam, que durante o período nazista foi responsável pelo grande número de 

documentários antissemitas, denegrindo a imagem do povo judeu e engrandecendo o 

ideal nazista.   Ocorre que, após a guerra, esse diretor produziu um filme de nome 

período nazista. Nada obstante, naquele período, ter um passado vinculado ao nazismo 

era sentença certa para polêmicas. Ao tomar conhecimento desse filme e de seu 

produtor, Erich Lüth, líder do clube de imprensa da Alemanha, toma a frente de uma 

massiva campanha na mídia incentivando o boicote ao filme. Com essa atitude, o filme 

naufragou retumbantemente. Não satisfeito com o manifesto, o produtor Harlam, 

distribuiu ação no intuito de proibir tal conduta de Lüth e de exigir danos materiais.  

  A lide acabou por desaguar no TCF da Alemanha na forma de 

reclamação constitucional. Nessa reclamação, Lüth invoca seu direito de liberdade de 

expressão. Em contra-argumentação, Harlam sustenta que os direitos fundamentais só 
                                                 
8 Ob. Cit. (FELDENS 2008:60) 
9 Diretos Fundamentais, texto disponível no link: h p://direitosfundamentais.net/category/eficacia-
horizontal-dos-direitos-fundamentais/page/2/ . Acesso em: 25.4.2012.  
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poderiam ser aplicáveis exclusivamente em relações entre o Estado e o indivíduo, não 

podendo ser invocado entre relações jurídico-privadas. A partir desse leading case, 

construiram-se novos conceitos que integraram os direitos fundamentais.  Primeiro, os 

direitos fundamentais não estariam condicionados à aplicação vertical, mas sim 

horizontal. Portanto, a dimensão objetiva dos direitos fundamentais não tem aplicação 

somente entre o indivíduo e o Estado, mas igualmente possuem expressões de valores 

objetivos, tendo seu alcance também para os direitos privados. Segundo, a de que os 

direitos fundamentais despertam uma obrigação de atuar do Estado  no sentido de 

concretização e realização desses próprios direitos. Extrai-se desse último conceito o 

fato de que intrínseco aos direitos fundamentais está o dever de proteção. O que se 

infere ao final é que os direitos fundamentais devem preservar sua integralidade  frente 

a qualquer tipo de agressão, seja pública, seja privada. 

 

1.5  DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Existe na doutrina debate acalorado sobre a correta nomenclatura dos 

, outros, , 

é que as nomenclaturas mais utilizadas sã

, deve- 

-se distinguir quem seria o destinatário dessa proteção. Nesse ângulo, a definição se 

torna um tanto redundante, pois o destinatário natural será sempre o ser humano. A 

distinção entre eles se faz necessária. 

Os  direitos humanos são anteriores aos direitos fundamentais, ou seja, os 

direitos humanos são os direitos do homem, intrínsecos à própria condição humana. O 

termo direitos humanos tem maior amplitude, geralmente fazendo referência aos 

direitos do homem na seara internacional. Sua proteção é fruto de uma evolução 

histórica contra o poder opressor, inerente ao próprio ser humano que procura pelo 

poder, seja ele qual for, político, moral, impor as suas vontades em detrimento do mais 

fraco, entenda-se, daquele que não detém o poder, independentemente de sua vinculação 

territorial.   Já os direitos fundamentais são constituídos por princípios e regras 
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positivados, integrantes da constituição, não havendo necessariamente limitação aos 

direitos humanos, tendo o escopo de garantir a existência com dignidade do ser humano 

em sociedade. Em suma, são exigências morais, éticas que pedem positivação.  Ou seja, 

são esses mesmos direitos humanos, agora positivados em uma ordem objetiva jurídica 

concreta, em geral, de status constitucional. 

Ingo Wolfgang Sarlet entende ser o aspecto geográfico o fator maior para a 

distinção: 

comumente utilizados como sinônimos, a explicação 
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o 

reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 

relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 
posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os 
povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter 
supranacional (internacional)10. 

Realmente a grande maioria de doutrinadores, com razão, também 

utilizam a expressão direitos humanos, referindo-se aos direitos da pessoa humana na 

ordem internacional. Enquanto que, os direitos fundamentais são referentes ao 

ordenamento jurídico específico, em geral garantidos em normas de status 

constitucional. 

Ao longo dos séculos o homem em sociedade percebeu que, apesar da 

necessidade de sua sobrevivência em sociedade depender intrinsecamente da 

convivência na coletividade, disso provinha um preço. Pois, apesar dessa necessidade 

humana, outra se contrapunha: o forte desejo de poder, sujeição de terceiro em relação 

ao seu próximo. Desejo esse inerente ao ser humano, infelizmente.  

Portanto, para que a convivência em sociedade fosse tolerável, necessário 

humana, os direitos humanos, pois 

sem esses, impossível a sobrevivência da própria sociedade. Thomas Hobbes11, já no 

                                                 
10 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª ed., Porto Alegre : Livraria do 
Advogado, 2006, p. 35 e 36. 
11 HOBBES, Thomas. Leviatã ou a Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil . São 
Paulo:Martín Claret. Coleção a obra prima de cada autor.Série Ouro. Tradução: Alex Marins. 2ª ed. 2008. 
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século XIV, O homem é lobo do homem, em guerra de todos contra 

 Compreendeu-se, portanto, que deveria haver um bem que seria protegido acima 

de outros. Esse bem também deveria ser o rumo norte para todos os outros direitos 

constantes no ordenamento jurídico. Esse seria o bem da vida. A partir desse, todos os 

outros se seguiram, seguindo-se assim as transformações sociais na busca de uma 

sociedade justa. 

Assim sendo, verifica-se que os direitos humanos e sua posterior 

positivação, nos direitos fundamentais, apenas foram possíveis através de muita 

evolução histórica, lutas e revoluções. Por conseguinte,  percebe-se que tais direitos não 

surgiram da noite para o dia, mas foram surgindo ao longo do tempo conforme as 

próprias modificações da civilização humana. Sendo a luta pela limitação do poder 

estatal uma das principais metas para o abarcamento do equilíbrio jurídico social.  

 

1.6 EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

  A eficácia vertical dos direitos fundamentais se encontra mais do que 

consolidada tanto na doutrina quanto na jurisprudência. A teoria da eficácia vertical dos 

direitos fundamentais faz menção à aplicabilidade desses direitos como limites à 

atuação do Estado em favor dos cidadãos, em uma relação vertical entre aquele e estes, 

como forma de proteção das liberdades individuais e de evitar a ingerência estatal na 

vida do cidadão. Assim sendo, os direitos fundamentais eram vistos apenas como 

liberdades e garantias do indivíduo em relação à ingerência do Estado. Ou seja, a 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações entre cidadão e Estado não é hoje mais 

tema de discussão. 

  Entretanto, o mesmo não se pode dizer da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais. Sucede que a evolução e complexidade das relações sociais exigiram 

nova forma de abordagem do direito privado. A concepção primitiva da eficácia vertical 

dos direitos fundamentais sucumbiu às mudanças realizadas na realidade política, social 
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  Dessa forma, duas doutrinas são cogitadas para a aplicação dos direitos 

fundamentais nas relações privadas. A teoria da eficácia indireta ou mediata e a teoria 

da eficácia direta e imediata.  

  Na teoria da eficácia indireta ou mediata, os direitos fundamentais são 

aplicados de forma reflexa, isto é, dentro de uma forma proibitiva voltada para o 

legislador, não podendo esse editar leis que violem os direitos fundamentais, ou ainda 

positivas, voltadas para que o Poder Legislativo implemente os direitos fundamentais, 

exercendo ponderação em relação às aplicações nas relações privadas. A doutrina da 

eficácia horizontal indireta ou mediata (mittelbare Drittwirkung) foi arquitetada por 

Günther Dürig, que afasta a aplicação privada dos direitos fundamentais, 

independentemente de mediação do Poder Legislativo, com o escopo de conservar a 

autonomia da vontade, a harmonia dos Poderes e o Direto Privado, ficando absorvido 

pelo Direito Constitucional. Tal teoria foi adotada pela jurisprudência alemã 

preponderante no Tribunal Constitucional da Alemanha, no caso Blinkfüer:12 

procedimento instaurado nas Cortes inferiores era uma ação civil, que tinha de ser 

decidida de acordo com as normas de Direito Privado. Entretanto, o ordenamento dos 

direitos fundamentais influencia a exegese destas normas, desde que elas possam ser 
13, 

14   

  Já na teoria direta e imediata (unmittelbare Drittwirkung), alguns direitos 

fundamentais podem ser aplicados às relações privadas, sem a necessidade de uma 

intervenção do Poder Legislativo para sua concretude. Essa doutrina amparada por Hans 

Nipperdey, afirma a aplicação privada dos direitos fundamentais, podendo ser invocada 

junto aos órgãos do Judiciário, de forma a tutelar a pretensão deduzida, diante de 

perigos oferecidos pelas entidades privadas que, em sociedades de massa, são revestidas 

de poderes social e econômico, em âmbitos de atuação humana,15 tendo sido advogada 

pela jurisprudência predominante da Corte Constitucional itálica, em sentença nº 

202/1991, e do Tribunal Constitucional ibérico, na sentença nº 18/1984, sendo o texto 

na í

                                                 
12 CAPITANT, David. Les Effets Juridiques des Droits Fondamentaux em Allemagne. 1ª Ed. Paris; 
Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 2001, p. 249. 
13 BverfGE 25, 256-269. 
14 BverfGE 7,, 198-205. 
15 NIPPERDEY, Hans, Grundrechte und Privatrecht. 1ª Ed. München: C.H. Beck, 1962, p. 13. 
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16-17 

Constituição no sentido de que as pessoas detêm direitos fundamentais somente nas 

relações com os Poderes Públicos, pois que, no Estado contemporâneo, elas dispõem, de 
18-19 Temos também na Alemanha o caso 

emblemático Lüth - BVERFGE 7, 198 (LÜTH-URTEIL) já citado acima.  

  No Brasil, temos alguns casos relevantes aventados pela doutrina e 

jurisprudência envolvendo a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, em que o 

judiciário compreendeu possível a aplicação dos direitos fundamentais nas relações 

privadas. No Supremo Tribunal Federal temos no RE 160.222-8 de 1995 (o caso de 

millus) tendo como relator o Ministro Sepúlvida Pertence. In verbis: 

 submissão das operárias de industria de vestuário a revista íntima, sob 
ameaça de dispensa. Sentença condenatória de primeiro grau fundada na 
garantia constitucional da intimidade e acórdão absolutório do Tribunal de 
Justiça, porque o constrangimento questionado à intimidade das 
trabalhadoras, embora existente, fora admitido por sua adesão ao contrato de 
trabalho. Questão que já não pode ser solvida neste processo, dada a 
prescrição superveniente, contada desde a sentença de primeira instância e 
jamais interrompida, desde então.20   

  Embora o julgamento não tenha sido julgado no mérito, pode-se perceber 
que a tendência da Corte seria admitir a aplicação dos direitos fundamentais com 
eficácia nas relações privadas.  
   No RE nº 158.215-

de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância  ao devido processo legal, 

viabilizado o exercício da defesa. Simples desafio do associado à assembleia geral, no 

que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo sumario. Observância 
21 

  Em processo envolvendo discriminação de funcionário, temos o julgado 

RE 161.243-6, 

francesa, no Brasil, ao recorrente não foi aplicado o estatuto do pessoal da empresa, que 

concede vantagens aos empregados, cuja aplicabilidade seria restrita ao empregado de 

                                                 
16 PACE, Alessandro. Problematica delle Libertà Constituzionali. 2ª Ed. Padova: Cedam, 1990, p. 20. 
17 Sentenza nº 202/1991, GU 15.05.1991. 
18 UBILOS, Juan Maria Bilbao. La Eficacia de los Derechos Fundamentales Frente a Particulares. 1ª Ed. 
Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1997.p 272. 
19 Sentencia nº 18/1984, BOE 07.02.1984. 
20 STF, RE nº 160.222, Rel. Min. Sepúlvida Pertence, J. 11.04.1995, DJU 01.09.1995. 
21 STF, RE nº 158.215-4, Rel. Marco Aurélio, J. 30.04.1996, DJU 07.06.1996.  
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nacionalidade francesa. Ofensa ao princípio da igualdade. Fatores que autorizam as 
22  

  Portanto, atualmente o magistrado se poderá deparar com colisão de 

direitos fundamentais e, diante do caso concreto, terá de ponderar os interesses expostos 

à luz da proporcionalidade e da concordância prática, avaliando ao final quais os 

interesses deverão prevalecer.  

 

1.7 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA TEORIA REALISTA DE NORBERTO 
BOBBIO 
 

  A teoria realista, concebida por Bobbio, defende que a justificação 

racional dos direitos humanos incide em questão secundaria, tendo-se em vista a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem pela Organização das Nações Unidas em 

dezembro de 1948. Afirma o autor:  

O problema fundamental em relação aos direitos da pessoa humana, hoje, não 
é tanto o de justificá-lo, mas o de protegê-los. Trata-se de uma questão não 
filosófica, mas política [...] Mas, quando digo que o problema mais urgente 
que temos de enfrentar não é o da legitimação, mas o das garantias, quero 
dizer que consideramos a justificação não como inexistentes, mas como  em 
certo sentido  resolvida, depois da Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, que representa um consenso geral sobre determinados valores.23  

  Norberto Bobbio critica o jusnaturalismo, pois afirma o autor que o erro 

dele durante séculos foi entender e tentar colocar certos direitos do homem acima da 

possibilidade de qualquer contestação, afirmando essa teoria derivar diretamente da 

natureza do homem, porém, afirma Bobbio, que a natureza humana se mostra 

extremamente delicada como fundamento absoluto de direitos irresistíveis, que Kant 

denom  que os argumentos da teoria jusnaturalista em sua 

grande maioria são  insidiosos e empregados para a comprovação de seu valor absoluto, 

bastando recordar os muitos direitos fundamentais, até mesmo os menos fundamentais, 

que foram subordinados à generosa e complacente natureza do homem.  

  Conclui então Bobbio que, nos dia atuais, 
24, sendo essa busca uma pura ilusão. Contestando 

essa ilusão, o autor levanta quatro dificuldades.  A primeira, que a expressão dos 

                                                 
22 STF, RE nº 161.243-6, Rel. Carlos Velloso, J. 29.10.1996, DJU 19.12.1996. 
23 BOBBIO, Norberto, A Era dos Direitos. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24-26 
24 Ob. Cit. (Bobbio.1992;18). 
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direitos do homem é uma expressão por demais vaga. A segunda, amparada em um 

raciocínio lógico decorrente da primeira, conclui que qualquer tentativa de definição 

terá uma variante ampla, pois seus termos avaliativos irão depender de modo diverso 

dependendo da ideologia de cada intérprete. Portanto, conclui Bobbio, como seria 

possível colocar o problema de fundamento absoluto, ou não, de direitos dos quais é 

impossível definir?    

  A terceira dificuldade levantada por Norberto Bobbio é que os direitos do 

homem se constituem numa classe variável. Pois, pode-se verificar, através dos séculos, 

que o rol de direitos do homem se modificou e permanece modificando com o avanço 

das mudanças, isto é, das insuficiências e interesses das classes dominantes e 

transformações técnicas. Exemplificando com o direito fundamental da propriedade, 

que, no passado, era absoluto e que, nos dias atuais, se encontra totalmente mitigado, 

provando, assim, seu ponto de vista de que não existem direitos fundamentais por 

natureza. Pois, o que é hoje fundamental, talvez em civilizações futuras, não mais será. 

Portanto, não se concebendo como poderia atribuir um fundamento absoluto a direitos 

fundamentais historicamente relativos. Afirmando Bobbio que: 

precisamente esse relativismo o mais forte argumento em favor de alguns direitos do 

homem, dos mais celebrados, como a liberdade de religião e, em geral, a liberdade de 
25 

  A última dificuldade levantado por N. Bobbio é a heterogeneidade das 

classes dos direitos do homem. Porquanto afirma o autor que, na própria Declaração dos 

Direitos do Homem existem pretensões diversas entre si, sendo muitas até mesmo 

incompatíveis. Sendo que as razões de argumentações de uma pretensão não possuem 

valia para outra. Em suma, existem poucos direitos fundamentais que não colidem com 

outros direitos, também considerados fundamentais. Sendo talvez somente dois que 

seriam privilegiados porque não seriam postos em concorrência com outros direitos 

fundamentais, seriam o direito a não ser torturado e o direito de não ser escravizado. 

Estes direitos fundamentais podem ser opostos em qualquer situação e para todos os 

homens indistintamente, não podendo ser excepcionados. Conclui Bobbio que: 
 portanto, sobre esse ponto, parece que temos de concluir que direitos que 
têm eficácia tão diversa não podem ter o mesmo fundamento e, sobretudo, 
que os direitos do segundo tipo  fundamentais, sim, mas sujeitos a restrições 

 não podem ter um fundamento absoluto, que não permitisse dar uma 
justificativa válida para a sua restrição.26   

                                                 
25 Ob. Cit. (Bobbio.1992;19). 
26 Ob. Cit. (Bobbio. 1992;21). 
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  A antinomia existente na sociedade entre os direitos fundamentais pode 

demonstrar o perigo da busca do fundamento absoluto; visto que todas as declarações 

recentes dos direitos do homem abarcam não somente os direitos individuais, mas 

também os direitos sociais. Os primeiros exigem das partes obrigações negativas, 

implicando uma abstenção de fazer; porém os segundos só poderão ser realizados da 

forma positiva, ou seja, impostos contra terceiros de forma positiva. Conclui o autor, 

serem esses direitos contraditórios (antinômicos), pois o desenvolvimento deles não 

pode emanar paralelamente, sendo que a realização integral de uns impede a dos outros. 

Pois, à medida que aumentam os poderes individuais, diminuem as liberdades dos 

mesmos indivíduos. Em resumo, dois direitos fundamentais, mas contraditórios, não 

podem possuir o mesmo fundamento absoluto, isto é, o mesmo fundamento não pode 

não é apenas uma ilusão; em alguns casos é também um pretexto para defender posições 
27  

  Apesar da crise dos fundamentos, verifica-se que grande parte dos 

governos aderiu à Declaração dos Direitos do Homem. Sendo assim, não figura mais 

importante a fundamentação, pois, se a maioria dos governos aderiu a essa Declaração, 

é sinal da existência de boas razões para isso. Portanto, conclui o autor, não seria mais o 

caso de se buscarem novas razões, mas de colocar em prática uma mais ampla e 

escrupulosa realização dos direitos já proclama -se 

recordar que o mais forte argumento adotado pelos reacionários de todos os países 

contra os direitos do homem, particularmente contra os direitos sociais, não é a sua falta 
28  

Alega Bobbio que nosso maior problema na atual crise inegável dos 

fundamentos, não é apenas a crise em si, mas não tentar superá-la tentando encontrar 

novo fundamento absoluto para substituir o que se perdeu. A tarefa agora é mais 

modesta, entretanto, não mais fácil. Trata-se de buscar em cada caso concreto, os 

pois esse será um esforço em vão e destinado ao fracasso como foi com o antecessor.  

Em outras palavras, essa busca dos fundamentos possíveis tem que estar fundada no 

estudo das condições, dos meios e das situações na quais o direito pode ser realizado. E 

                                                 
27 Ob.cit. (Bobbio;1992;22). 
28 Ob.cit (Bobbio;1992:24). 
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Isso significa que o filósofo já não está sozinho. O filósofo que se obstinar em 

permanecer só termina por condenar a filosofia à esterilidade. Essa crise dos 

 

  O problema maior na atualidade não está localizado no campo filosófico, 

mas no jurídico e político. Portanto, indiferente atualmente se os direitos são dessa ou 

daquela natureza, ou qual o seu real fundamento, ou ainda se são direitos naturais ou 

históricos, absolutos ou relativos, o que realmente deve-se ter em mente é como garantir 

que esses direitos sejam colocados em prática, sem que venham a sofrer violações.  

  O problema da fundamentação dos direitos humanos é inevitável, e até 

certo ponto desnecessário, pois ele nasce da convicção partilhada universalmente. Mas 

quando o autor afirma que o problema mais urgente não é o de fundamentação, mas sim 

os da concretização das garantias, está afirmando que o problema da fundamentação se 

encontra superado, não de que não era importante, isto é, o problema da fundamentação 

já se encontra solucionado e superado. Esse entendimento possui amparo na confecção 

da Declaração Universal dos Direitos do Homem aprovado pela O.N.U. , essa 

através da qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, 
29 

 

 1.8 NORMAS MORAIS COMO NORMAS SOCIAIS NO PENSAMENTO DE HANS 
KELSEN 
 

As teoria juspositivista engendradas por Hans Kelsen se firmam no sentido 

da impossibilidade de justificação racional dos direitos humanos, a partir da 

consideração de que a positivação seria recoberta de natureza constitutiva.30 

Kelsen31 define, ou tenta definir, o Direito como norma, delimitando esse 

em face da natureza. Ao lado das normas jurídicas, entretanto, existem outras normas 

reguladoras do agir humano. Sendo normas de conduta e sociais, não sendo a ciência 

jurídica a única disciplina dirigida ao conhecimento de normas sociais. 

                                                 
29 Ob. Cit. (Bobbio;1992:26). 
30 MORAES, Guilherme Penã de, Curso de Direito Constitucional, 2ª. Ed. Rio de Janeiro, Impetus, p. 
488. 
31KELSEN, Hans, Teoria Pura do Direito, Martins Fontes, 1991 p. 240. 
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Essas outras normas sociais são denominadas de Moral e sua disciplina de 

conhecimento é a Ética. Na medida em que a justiça representa uma exigência Moral, 

surge assim uma relação entre a Moral e o Direito. Sendo que, muito comumente na 

linguagem corrente, a Moral é confundida com Ética, e o Direito é confundido com 

ciência jurídica.  

As normas morais possuem valia somente quando se vislumbra uma 

sociedade, uma comunidade, ou seja, não havendo nenhuma importância para um 

indivíduo isolado, um ermitão.  Portanto, essas regras morais habitam somente ao 

homem que vive em sociedade. 

  Existe uma concepção errônea de que o Direito prescreve uma conduta 

externa e que a Moral descreveria uma conduta interna, pois as duas normas 

determinam a mesma espécie de agir. O alegado se verifica quando analisamos a 

proibição da conduta do homicídio, pois nesse, verificamos que antes mesmo da 

conduta externa de tirar a vida de um ser humano, verificamos a conduta interna, isto é, 

a intenção de produzir tal resultado. Sendo assim, uma ordem social, uma norma que 

prescreva uma determinada conduta humana, apenas terá sentido se a situação for 

diferente daquela em que resultaria o fato de cada qual seguir as suas próprias 

inclinações.  

  A doutrina ética é por vezes entendida no sentido de que apenas uma 

conduta dirigida contra os interesses do homem teria valor moral. Ter valor moral, 

entretanto, não significa, corresponder a uma norma moral. Sustentar essa doutrina 

sugere afirmar que a Moral não preceitua que o indivíduo deve, no seu comportamento, 

reprimir as suas inclinações, ou seja, não alcançar seus interesses egoísticos, mas agir 

por outros motivos. Quer, portanto, isso dizer que a norma moral apenas se refere aos 

motivos da conduta.  

   A norma moral que apenas se refere aos motivos da conduta externa é 

imperfeita ou incompleta. Apenas pode valer em combinação as normas que prescrevem 

a conduta externa, e também estas normas tem de ser normas morais. Nem todo e  

qualquer agir pode ser moral apenas por ser realizado contra a inclinação ou o interesse 

egoístico.  
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  Uma conduta apenas pode ter valor moral quando não só o seu motivo 

determinante como também a própria conduta correspondam a uma norma moral. Na 

apreciação moral o motivo não pode ser separado da conduta motivada. 

  O Direito e a Moral também não podem se distinguir essencialmente com 

referencia à produção ou a aplicação das suas normas. Tal como as normas de Direito, 

também as normas da Moral são criadas pelo costume ou por meio de uma elaboração 

consciente. Nesse sentido a moral é, como o Direito, positiva, e só uma Moral positiva 

tem interesse para uma Ética cientifica, tal como apenas o Direito positivo interesse a 

uma teoria científica do Direito.  

  Uma distinção entre o Direito e a Moral não pode encontrar-se naquilo 

que as duas ordens sociais prescrevem ou proíbem, mas em como elas prescrevem ou 

proíbem uma determinada conduta humana. O Direito só pode ser distinguido 

essencialmente da moral quando, se concebe como uma ordem de coação, ou seja, como 

uma ordem normativa que procura obter uma determinada conduta humana.  

  Estabelecidos que o Direito e a Moral constituem diferentes espécies de 

sistemas de normas, surge  o problema das relações entre o Direito e a Moral. Esta 

questão tem um duplo sentido. Pode com ela pretender-se indagar qual a relação de fato 

existente entre o Direito e a Moral, mas também se pode pretender descobrir a relação 

que deve existir entre os dois sistemas de normas.  

  Quando se entende a questão das relações entre o Direito e a Moral como 

uma questão acerca do conteúdo do Direito e não como uma questão acerca da sua 

forma, quando se afirma que o Direito por sua própria essência tem um conteúdo moral 

ou constitui valor moral, com isso se afirma que o Direito vale no domínio da Moral, 

que o Direito é uma parte constitutiva da ordem moral, que o Direito é moral e, 

portanto, é por essência justo.  

  Se do ponto de vista de um conhecimento científico, se rejeita o suposto 

de valores absolutos em geral e de uma valor moral absoluto em particular, pois um 

valor absoluto apenas pode ser admitido com base em crenças e religiões, divindades. 

Portanto, não há uma moral absoluta, isto é, que seja a única valida excludente de todas 

as demais. Porquanto, a Moral irá depender da época, local e até mesmo classe social, 
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existindo entre esses sistemas morais muitas  diferenças, e até mesmo, contraditórios 

entre si. Que em diferentes formas  o bom poderá ser tornar mau, o justo em injusto, não 

havendo necessariamente bom e mau, justo e injusto em todas as possíveis 

circunstâncias, que apenas há valores morais relativos. Então a afirmação de que as 

normas sociais devem ter um conteúdo moral, devem ser justas, para poderem ser 

consideradas como Direito, apenas pode significar que estas normas devem conter algo 

que seja comum a todos os sistemas de Moral enquanto sistemas de justiça.  

  Tem-se afirmado que uma exigência comum a todos os sistemas de 

Moral seria conservar a paz, ou seja, não exercer a violência. Entretanto, Heráclito32 

ensinou gem de tudo, sendo esse o mais alto 

valor para a sociedade, pois o Direito é luta e que a luta, por isso, é justa. 

  E, mesmo que se pudesse determinar um elemento comum a todos os 

sistemas morais até aqui vigentes, ainda assim não haveria razão suficiente para não 

ordem de coação que não contivesse aquele elemento e prescrevesse uma conduta, que 

ainda não tivesse sido considerada em qualquer comunidade como boa ou justa, ou 

proibisse uma conduta que ainda não tivesse sido considerada em qualquer comunidade 

como má ou injusta.  

  Não se pode portanto, aceitar de modo algum a teoria de que o Direito, 

por essência, representa um mínimo moral, que uma ordem coercitiva, para poder ser 

considerada como Direito, tem de satisfazer uma exigência moral mínima. Com essa 

exigência, na verdade, pressupõe-se uma Moral absoluta, determinada quanto ao 

conteúdo, ou, então, um conteúdo comum a todos os sistemas de Moral positiva. 

Portanto, o valor jurídico não é um mínimo moral, não sendo o valor da paz um 

elemento essencial ao conceito de Direito. 

Supondo que o Direito é, ou deveria ser, a essência da moral, então não faz 

qualquer sentido a exigência de que o Direito deve ser moral.  Essa possibilidade apenas 

se faria razoável se admitisse a possibilidade de um Direito imoral, de um direito 

                                                 
32 Fragmento 53, Diels, cit. por Léon Robin  La pensée grec  
Paris: Albin Michel, 1973 ed. orig.: 1923 , p. 98. 



37 
 

moralmente mau, e, por consequência, quando na definição de Direito não entre o 

elemento que representa um conteúdo moral. 

A exigência de uma separação entre o Direito e Moral, Direito e Justiça, 

significa que a validade de uma ordem jurídica positiva é independente desta Moral 

absoluta, da única válida, da Moral por excelência, de a Moral. Se pressupondo somente 

valores morais relativos, então a exigência de que o Direito deve ser moral, isto é, justo, 

apenas pode significar que o Direito positivo deve corresponder a um determinado 

sistema de Moral entre os vários morais possíveis.  

Uma teoria dos valores relativista não significa como muitas vezes 

erroneamente se entende, que não haja qualquer valor e, especialmente, que não haja 

qualquer justiça. Significa, sim, que não há valores absolutos, mas apenas relativos, que 

não exista uma justiça absoluta, mas apenas uma justiça relativa, que valores que nós 

constituímos através dos nossos atos produtores de normas e pomos na base dos nossos 

juízos de valor não podem apresentar-se com a pretensão de excluir a possibilidade de 

valores opostos.  

  Se uma ordem moral não prescreve a obediência à ordem jurídica em 

todas as circunstâncias e, portanto, se existe a possibilidade de uma contradição entre 

Moral e a ordem jurídica, então a exigência de separar o Direito da Moral e a ciência 

jurídica da Ética significa que a validade das normas jurídicas positivas não depende do 

fato de corresponderem à ordem Moral, que, do ponto de vista de um conhecimento 

dirigido ao Direito positivo, uma norma jurídica pode ser considerada como válida 

ainda que contrarie a ordem Moral.  

  A tese de que o Direito é, segundo a sua própria essência, moral, ou seja, 

de que somente uma ordem social moral é Direito, é rejeitada pela Teoria Pura do 

Direito não apenas porque pressupõe  uma Moral absoluta, mas ainda porque ela, na sua 

efetiva aplicação pela jurisprudência dominante numa determinada comunidade 

jurídica, conduz a uma legitimação acrítica da ordem coercitiva estadual que constitui 

tal comunidade. Com efeito, pressupõe-se como evidente que a própria ordem coercitiva 

estadual é Direito. 
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1.9 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS Á LUZ DA TEORIA DO DISCURSO DE 
JÜNGER HABERMAS 
  

  O filósofo e sociólogo Jünger Habermas adota proposta de interpretação 

dos direitos fundamentais à luz da teoria do discurso para esclarecer o nexo interno 

entre direitos humanos e soberania do povo33.  A teoria habermasiana busca  resolver a 

tensão vivente entre o principio da democracia e os direitos fundamentais na busca por 

um ideário de democracia compatível com a sociedade pós-moderna, tentando encontrar 

legitimidade efetiva dos direitos fundamentais contido nas constituições.  

  A teoria discursiva apresenta-se como saída legítima e efetiva dos 

direitos fundamentais nas sociedades plurais, como também, para toda a estrutura do 

direito, superando a tensão entre princípio da democracia e direitos fundamentais.  Essa 

teoria destaca que o homem, mesmo que estranho entre si tenham consciência que são 

todos autores e destinatários de seus próprios direitos, levando assim, com esse 

pensamente a uma participação mais integrada de toda a comunidade, sendo assim, 

todos livres e iguais e têm respeitados os direitos fundamentais. Com isso podendo 

resgatar o valor  da legitimidade que surge da legalidade.  

  Habermas entende que as constituições ao conformar direitos 

fundamentais, devem contextualizar princípios universais, transformando esses em uma 

base comum para todos os cidadãos. Portanto, a tese de Habermas atribui sentido 

deontológico de validades para as normas e princípios constitucionais.    

  As sociedades pós-modernas possuem hoje uma alta complexidade em 

função da globalização, misturas de povos, com isso se incorporando em uma mesma 

sociedade varias religiões, conceitos de moral advindos de diferentes culturas, com isso, 

havendo em uma só sociedade diversos conceitos de vida digna. Habermas, através de 

sua teoria do discurso procura  criar uma identidade legitima e coesa para uma 

sociedade plural. 

  Para Habermas o multiculturalismo existente nas sociedades modernas 

levanta  uma grande discussão na interpretação de um Estado Democrático de Direito, 

                                                 
33 HABERMAS, Jürgen, Direito e democracia -  entre factividade e validade, volume I, 2ª edição, Ed. 
Tempo brasileiro  RJ, 2003, tradução- Flávio Beno Siebeneichler. P.123. 
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pois a adequação de múltiplas culturas e raças com igual tratamento acaba por gerar 

tensões sociais, muitas vezes insuperáveis.   

  Habermas doutrina que o pluralismo na visão nas sociedades pós- 

modernas  são duas: uma a visão liberal, pois cada cidadão tem uma visão pessoal do 

que seria uma vida digna. A segunda visão é republicana quando se verifica a varias 

identidades culturais dentro de uma mesma sociedade. Portanto, a teoria discursiva é 

uma alternativa para as sociedades plurais, que passam por uma crise ao não 

conseguirem satisfatoriamente que o direito atendesse aos interesses universais.    

34, aborda o aspecto quanto ao entendimento  de que o povo deve sempre ser 

soberano quando da escolha dos direitos sociais. Contudo, alerta o autor; a soberania do 

povo deve sempre se limitar aos direitos humanos todas as vezes que as maiorias 

optarem pela exclusão das minorias.  

A estrutura normativa do direito contemporâneo  não apresenta mais o 

devido desenvolvimento das sociedades pós-modernas. As crises de legitimidade nos 

sistemas de direitos na produção legislativa, conjugado a aplicação dessas normas, 

muitas vezes, de maneira equivocada, acabam por transparecer injustas.  

Habermas, ao superar os paradigmas republicanos e liberais com sua 

teoria discursiva tenta desenvolver uma coexistência entre os direitos humanos e a 

soberania popular, possibilitando assim autonomia privada e pública em uma real 

 humanos e a da 

soberania do povo determinam até hoje a autocompreensão normativa de Estados de 

direito democráticos. Não devemos entender esse idealismo, ancorado na estrutura da 

constituição, apenas como uma fase superada na história das ideias políticas. Ao invés 

disso, a história da teoria é um componente necessário, um reflexo da tensão entre 

factividade e validade, entre a positividade do direito e a legitimidade pretendida por 
35.   

                                                 
34 Ob. Cit. (HABERMAS:2003.127) 
35 Ob. Citada.(HABERMAS 2003: 128) 
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  A viabilidade do processo democrático deve ser praticada mediante o uso 

da política deliberativa. É essa política que irá edificar o processo de formação das 

vontades populares, seja institucionalmente ou informalmente, ou seja, através da 

a fonte de toda a legitimidade está 

no processo democrático de legiferação; e esta apela, por seu turno, para o princípio da 
36.  

  A discriminação deve ser combatida, todo o cidadão deve participar do 

processo democrático, com as garantias de mecanismos institucionais e jurídicos com 

pleno efeito, sem exclusão de qualquer parte, sempre almejando um plano harmônico 

nos debates. Os direitos humanos e a democracia são efeitos diretos da universalidade, 

pois todos devem ter direito à voz, sem exclusão do diferente, seja, mulher, negro ou 

deficiente, Pois, assim se estará garantindo, na medida do possível, o combate a 

exclusão política.  

  Sociedades políticas e civis devem, portanto, se manter unidas, 

porquanto, sua separação acarretará perigo ao conjunto de toda a sociedade. A atuação 

dos cidadãos na esfera pública é essencial  para uma autêntica democracia. Para que 

essa atuação seja efetiva por parte do corpo social, o Estado deve investir massivamente 

na educação. Pois, é só com um povo capacitado educacionalmente que se pode esperar 

uma atuação consciente de sua atuação  organizada e livre na esfera pública. O abuso do 

poder econômico também se situa de forma perigosa para as liberdades do exercício na 

esfera pública, sendo necessária sua fiscalização, para se evitar efeitos perniciosos 

advindos desses.  

  O valor mais crucial e necessário ao homem e, por conseguinte mais 

importante para os direitos humanos é a dignidade humana. Desse valor se extraem 

representatividade das classes minoritárias, ocupando papel de extrema importância, 

embora, não saibam, na reivindicação de direitos civis.  

  Os direitos humanos, portanto, afirmam os direitos das minorias, ao 

mesmo tempo em que limitam a tirania das maiorias. As  minorias, através do poder 

                                                 
36 Ob. Cita. (HABERMAS 2003: 122). 
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comunicativo, devem convencer as maiorias de que todos necessitam da tutela de 

direitos. Os direitos humanos ocupam papel primordial nas democracias uma vez que  a 

comunicação e a linguagem são instrumentos que buscam o consenso pela 

argumentação.  

  No pensamento harbesiano, o princípio da soberania e os direitos 

humanos são ainda as únicas ideias capazes de justificar o direito moderno. As tradições 

liberais e republicanas concebem os direitos humanos como de autodeterminação moral, 

já, a soberania do povo se vinculam como expressões de auto- realização ética. Havendo 

portanto, relação de concorrência entre os elementos. 

  Pode-se chegar a conclusão que o ponto nodal da reflexão de Habermas 

repousa na reconstrução das partes do direito racional clássico através da teoria do 

discurso. Habermas substitui a razão prática pela comunicativa, tentando assim explicar 

a interação social. Através  da ética do discurso procura compreender e fundamentar 

uma comunicação possível, para que seja  compartilhada uma razão pelos sujeitos. 

  A teoria do autor tenta apresentar melhores condições para a construção 

de nova cultura política, para que seja possível maior inclusão e engajamento dos 

cidadãos para o processo organizacional na tomada das decisões na sociedade. Toda 

essa construção, contudo, dependerá de uma participação da sociedade para a produção 

de um discurso de entendimento, sobretudo, um Estado efetivamente democrático, em 

que os direitos fundamentais e a democracia atuem em um só plano. 

  Assim sendo, o direito legitimo, ou seja, o direito construído por via 

democrática, poderá resolver conflitos vividos em uma comunidade política e jurídica. 

Os membros de uma democracia real, contentam-se com a possibilidade de que o direito 

será obdecido e respeitado por todos, pois aqueles sem exceção, são ao mesmo tempo 

autores, como também, destinatários das normas jurídicas construídas a partir do 

discurso. E sendo assim, o direito ganhará uma maior força cogente na sociedade.       

  Em suma, para a correta fundamentação dos princípios do estado de 

direito, se faz necessário, uma (re)construção intersubjetiva da soberania popular, tendo 

como base a teoria do discurso, que afirma que a soberania não esta centralizada em 

nenhum sujeito concreto, mas, sim, espalhada na rede de comunicações que transcorre a 
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esfera pública, sendo formada nessa o poder comunicativo,  sendo assim, capaz de 

paralisar o poder social das classes majoritárias, se formando então uma opinião pública 

alternativa que poderá orientar a sociedade na tomada de decisões, e o poder 

administrativo o estado de direito.  

 

1.10 CARACTERISTICAS DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

1.10.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

 A civilização humana, desde os primórdios, percebeu rapidamente que a 

subsistência do indivíduo dependia necessariamente da convivência em grupos, pois do 

contrário o ser humano não conseguiria suplantar as vicissitudes impostas pela natureza 

selvagem. Sendo assim, o homem rapidamente percebeu que individualmente seria mais 

um animal disputando a sobrevivência na natureza. Entretanto, em coletividade possuía 

superioridade sobre os demais animais. Podendo inclusive fazer o que nenhum outro 

animal pôde fazer; alterar o meio ambiente a sua volta para satisfazer as suas 

necessidades.  

Quando do surgimento das primeiras aglomerações humanas, primeiro 

em tribos nômades, e mais a frente, se fixando a terra, em função da agricultura, da 

descoberta do fogo, da escrita, a domesticação de animais, as primeiras civilizações 

estabelecidas territorialmente têm surgimento. E com elas a necessidade da delimitação 

de propriedades, a noção de posses, o início do comércio com o excedente de alimentos, 

bem como, em função desses acontecimentos o surgimento do Estado com o papel de 

gerenciamento e proteção de todos esses novos direitos e riquezas.  Portanto, a partir 

desses marcos históricos iniciasse uma evolução continua e duradoura, que se ampliou 

ao longo dos séculos no sentido de um desenvolvimento social  dos direitos inerentes a 

pessoa humana.  

Para que possamos delinear toda a gama dos direitos humanos, 

necessário se faz uma regressão histórica desse direito, desde sua origem mais remota 

até os dias atuais. O fato é que tudo se iniciou em conjunto, com o começo das 

primeiras formas de organização humana. Ou seja, a história da humanidade se 
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confunde se mescla com o aparecimento dos direitos humanos, assim como, o próprio 

Direito e as religiões antigas. Possivelmente devemos nossa existência como sociedade 

ao surgimento dos primeiros delineamentos dos direitos humanos. Pois, sem esse 

para a humanidade.  

O primeiro grande passo da humanidade no sentido da positivação  dos 

direito humanos, que se tem conhecimento,  encontra-se no código de Hamurabi, do 

século XVIII A.C., não se tratando precisamente de um código, mas um apanhado de 

normas sobre vários temas e preceitos, podendo se destacar do texto passagem 

intere

para implantar a justiça na terra, para destruir os maus e o mal, para prevenir a opressão 

do fraco pelo forte.....37  Já se verificava pelo texto da época a preocupação da 

limitação do poder do forte sobre o fraco. Tema atual em nossas legislações 

contemporâneas.  

Em 462 A.C, um plebeu romano chamado Terentílio38, indignado com os 

privilégios aos aristocratas da época,  propôs aos magistrados que fosse compilada um 

código legal oficial descrevendo e normatizando condutas de âmbito civil e penal da 

sociedade romana, na tentativa de restringir as benesses concedidas aos aristocratas. E 

sua publicação deveria ser exposta em praça pública, essa última exigência de suma 

importância, pois na época, no início da República Romana, as leis eram guardadas em 

segredo com os pontífices. Portanto, em 450 AC, após grande resistência dos 

aristocratas, as doze tabuas foram afixadas no Forum Romano para que todos pudessem 

conhecê-la. Essas doze tábuas continham normas penais, cíveis e até mesmo normas 

processuais.  

Na Grécia, não muito distante da época das XII tábuas, em 594 A.C, 

Sólon39, legislador, jurista e poeta, foi convidado a empreender  reforma social, política 

e econômica com o intuito de igualar os direitos dos cidadãos atenienses, que 
                                                 
37 Historia da humanidade, texto disponível no link :www.culturabrasil.org/codigodehamurabi.htm. 
Acesso em: 1.5.2012 
38 Trecanni.it.texto disponível no link:http://www.treccani.it/enciclopedia/gaio-terentilio-arsa. Acesso em: 
1.5.2012. 
39 MANSOLDO, Mary, A constante construção da ciência do direito: Teorias defendidas no passado e 
aplicáveis no presente. Coletânea de pensadores do Direito - Abril, 2011, P. 8/9.  
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beneficiavam sobremaneira as classe mais abastadas. As principais atitudes de Sólon  

foram  proibir a hipoteca das terras e a escravidão por dívidas, com a promulgação da 

chamada lei Seixatéia. Também dividiu com sua reforma a sociedade de Atenas pelo 

critério censitário e criou o Tribunal de Justiça de Atenas. Sólon é lembrado por haver 

fundado o berço da democracia, 

No ano de 1300 A.C surgiu também legislação de extrema importância 

para a história da humanidade. Foi o código de Manu, na Índia, contendo 12 livros 

divididos em três partes, sendo a primeira sancionando ordenamentos religiosos da 

sociedade; um segundo que disciplinava os deveres do rei; e no terceiro que discorria 

sobre direito processual. 

Na Idade Medieval a sociedade foi caracterizada pela descentralização 

política, pois no sistema feudal cada senhorio das terras detinha uma fração de terras, 

feudos. E terras na época eram sinônimos de poder. A igreja por sua vez também 

possuía muita influência nesse desejo de descentralização, na medida em que 

enfraquecia a monarquia (o rei). O feudalismo também enfraqueceu severamente o 

comércio, pois os impostos cobrados pelos senhores feudais eram impraticáveis. Na 

época existiam três classes sociais, o clero, os nobres e os pobres. Essa foi a idade das 

trevas, entretanto, dentre tanta desigualdade social e abusos tanto por parte do clero 

como dos nobres, surgiu em 1215 a Magna Carta do rei João sem terra, carta que deveu 

seu surgimento de pressões por parte dos barões que se viram esbulhados por cobranças 

de impostos exacerbados para a campanha bélica do rei João.  Então em 15 de junho de 

1215 os barões obrigaram o rei João a assinar a carta, que, entretanto, no início, não foi 

cumprida pelo rei chegando a uma guerra civil. 

Com a morte do rei João, assumiu seu herdeiro, Henrique II que 

republicou a carta em 1225. Essa carta foi o embrião para o surgimento de vários 

direitos hoje consagrados em diversas constituições, como o direito ao juiz natural, 

direito a um devido processo legal, direito a defesa e o direito ambulatorial. Embora 

fosse uma carta que possuía o objetivo primário de defender os interesses dos nobres, e 

também, por ser escrita em latim com o objetivo de afastar o seu conhecimento dos 

pobres sobre a mesma, ainda assim, sem dúvida alguma se tratou de um avanço  em 

termos de direitos humanos. 
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E ao final da idade media, no século XIII, surge a figura de Tomás de 

Aquino,  padre dominicano, filósofo e  teólogo adotando a vontade de Deus como 

fundamento dos direitos humanos, condenando a violência e as descriminalizações. Foi 

ardoroso defensor do Direito Natural relativo, acreditando que somente o direito 

positivo nas leis de Deus poderiam ser efetivas. Afirmava que o ser humano possuía 

direitos naturais que devem ser respeitados. Sua teoria foi o primeiro passo para a 

transmutação do direito natural em ciência.  

Também no final do século XIII, chega ao fim a descentralização 

política, o poder irrestrito da Igreja Católica, o estilo feudal dos nobres, resplandecendo 

uma sociedade moderna. Portanto, no início da idade moderna, vários acontecimentos 

de extrema importância histórica alteraram profundamente e para sempre a sociedade 

humana e consequentemente os direitos fundamentais. A expansão marítima, o 

pensamento Renascentista, bem como, a Reforma Protestante de Martinho Lutero, e as 

revoluções inglesas, americanas e francesas,  mudando para sempre o rumo da historia 

dos direitos fundamentais. 

No estado moderno nasce a classe social da burguesia, que necessitava de 

um poder absoluto para poder desenvolver suas atividades comerciais com segurança, 

eliminando aos poucos o modelo de  sociedade feudal e de castas. Evoluindo para uma 

sociedade onde o indivíduo começa a ser mais valorizado em detrimento do grupo 

social.   

No século XIV surge na Europa grande movimento cientifico, que viria a 

mudar completamente o rumo da história, deixando para trás as atrocidades e barbáries 

da idade média. Foi o período Renascentista. Nesse período artistas e cientistas de toda 

Europa redescobrem a cultura Greco-romana (vem daí o nome renascentista, pois foi o 

renascer da civilização de Roma e Grécia esquecidas na idade das trevas). Uma das 

maiores invenções para a difusão do conhecimento, principalmente das classes menos 

favorecidas, foi a invenção da prensa gráfica de Gutenberg. A partir dessa invenção o 

acesso aos livros se popularizaram, levando a todos a informação que antes só poucos 

detinham. 

No início do XVI, a Igreja Católica se depara com a reforma protestante 

implementada por Martinho Lutero, que vem a lume atacar a Igreja Católica   e seus 
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dogmas e indulgencias desprezíveis. Essa onda protestante varre toda a Europa fazendo 

enfraquecer a Igreja Católica, e o surgimento de outras igrejas e religiões. Logo depois 

da reforma de Lutero outras ocorreram como a reforma Calvinista, na França, e a 

Anglicana na Inglaterra.  

A partir de 1628, a Inglaterra passa a sofrer uma série de revoluções e 

transformações com o intuito de se restringir o poder do soberano. A insatisfação do 

povo inglês era enorme, vários sucessores reais tentam aplacar a insatisfação do povo, 

sem sucesso, pois os mesmos não aceitavam a perda de poder para o Parlamento. 

Porém, em 1689, Guilherme de Orange invade Londres tomando o poder sem nenhuma 

resistência ou batalha, sendo conhecida essa Revolução como revolução gloriosa.  

A Revolução Gloriosa foi o evento mais importante para o poder do 

Parlamento do Reino Unido e da Coroa Britânica. Pois, essa revolução está vinculada a 

própria evolução dos direitos fundamentais dos ingleses e da limitação do poder da 

monarquia, que se protraia há séculos. Portanto, foi sem dúvida uma revolução 

pragmática, uma continuação de mudanças e conquistas anteriores, não sendo 

entretanto, uma ruptura com o regime anterior. Foi nesse marco histórico, aprovado pelo 

Parlamento o Bill or Rights (declaração de direitos), reconhecendo alguns direitos 

individuais, como liberdade, direito a segurança e de propriedade privada, direitos que 

já se encontravam na própria Carta Magna de 1215, entretanto, que não vinham sendo 

efetivas. Também criou novas imposições ao Rei, transmitindo ao Parlamento as 

atribuições de legislar a criação de tributos, como também, a separação dos poderes, 

impedindo assim a volta do absolutismo monárquico. Marcando assim, a submissão da 

Coroa Britânica ao Parlamento.  A partir daí se sucederam outros documentos 

legislativos importantes como o Habeas Corpus em 1679 e o o Act of Settlement em 

1701.  

Com o surgimento do pensamento iluminista no fim do século XVII, 

surge na Europa uma nova filosofia de pensamento afirmando que e o conhecimento era 

adquirido  através da razão e não mais da religião, como se pensava até então. Portanto 

assim, Deus deixa de ser o personagem principal, e o homem passa a ser o centro das 

atenções. O pensamento filosófico por trás do Iluminismo era de que todos os homens 

são iguais e nasceram livres para falar e se expressar, sendo essa liberdade plena em 
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todos os sentidos, contanto que não interferissem na esfera de disponibilidade de 

terceiros.    

Hugo Grotius, jurista e filósofo um dos maiores teólogos do direito 

natural, para alguns o pai do direito internacional, definia o direito natural como o 

julgamento preceptivo no qual as coisas são boas ou más por sua própria natureza. Com 

esse pensamento ocorreria a ruptura dos ideais reformistas de Lutero e Calvino, pois 

Deus deixava de ser a única fonte de qualidades éticas.   

Em 1776, colonos americanos, oriundos da Inglaterra que fugiam de 

perseguições religiosas, elaboram a Declaração de Direitos do bom Povo de Virginia 

afirmando que todos os homens são livres e independentes, possuindo direitos inatos, 

como a vida, liberdade, propriedade, e outros, registrando assim o início dos direitos 

humanos  na historia moderna.  Afirmando também, que o Estado tem que buscar a 

felicidade do povo, o direito de participação na política e a liberdade de imprensa e 

principalmente a liberdade religiosa, corrigindo assim sua ausência no Bill or Right, o 

que veio a ocasionar a própria fuga dos colonos britânicos para o novo continente.  

Nesse mesmo ano em quatro de julho a Declaração da Independência dos 

Estados Unidos foi professada com suas afirmações, corroborando as declarações de 

Virginia e Pensilvânia,  afirmando que todos os homens são iguais, livres e dotados de 

certos direitos inalienáveis, como direito a vida, liberdade, dignidade, marcando sem 

duvida o início dos direitos fundamentais, muito embora ainda não tivesse essa 

declaração o ideal de universalidade, ou seja, era voltada tão somente para a proteção do 

novos americanos contra a Coroa Britânica e uma reafirmação da independência.    

Em 1789 irrompe a Revolução Francesa, fazendo surgir assim a celebre  

Declaração  dos Direitos do Homem e do Cidadão afirmando os direitos de segurança, 

da liberdade, propriedade e resistência a opressão, entre tantos outros, direitos esses 

agora declarados e reconhecidos como de toda a humanidade, e não somente de um 

território ou país, portanto, direitos fundamentais universais. Sem dúvida todos os 

pensadores do iluminismo possuem grande participação no desaguar dessa declaração.  

A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve grande impacto na 

Europa, passando a monarquia a sofrer grandes restrições no seu poder absoluto de 

Estado. 
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Percebesse diferenças entre a Declaração Francesa e a Declaração 

Americana no sentido que a primeira fica marcada por sua universalidade, o que não 

ocorre com a Declaração Americana. No art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem 

A sociedade em que não esteja assegurada a garantia 

Entretanto a principal diferença consiste no fato de que na França, os revolucionários 

escolheram o Poder Legislativo como poder limitador dos demais. Enquanto, nos 

Estados Unidos, desconfiados com o histórico Poder Legislativo em razão do 

Parlamento Inglês a escolha do poder limitador incidiu na própria Constituição.  

Entretanto, mesmo com diferenças significativas, as duas declarações foram 

determinantes para o nascimento do Estado de Direito e a constitucionalização dos 

direitos intrínsecos a pessoa humana. 

Muitos doutrinadores criticam a afirmação de que no período após as 

revoluções Americana e Francesa os direitos fundamentais efetivamente foram 

idealizados e colocados em prática. Afirmam, que mesmo após a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão que afirmava peremptoriamente em seu artigo 1º que: 

e são livres e iguais em direitos, as destinações sociais só podem 

fundamentar-

meio século.  Entretanto, devesse apreciar que na época tínhamos dois tipos de leis, a 

primeira de ordem positiva, com sua produção voltada para o bem comum, e a segunda, 

que eram as leis naturais, essas oriundas de aspectos morais e religiosos.  Destarte, 

como no século XVIII as leis positivas, que afirmavam serem justas e legais a 

escravatura, possuíam primazia sobre as leis naturais que afirmavam que todos nasciam 

livres e iguais, não era possível afirmar a existência dos direitos humanos assim como o 

conhecemos, ou seja, os direitos humanos voltados para o bem comum e social. Greco 

Filho cita que os juristas romanos concebiam três ordens jurídicas: a primeira o jus 

naturale, racional e perpétuo, superior ao arbítrio humano; a segunda o jus gentium, 

inicialmente considerado o direito dos estrangeiros, mas posteriormente identificado 

como o elemento comum dos diversos direitos positivos; e o terceiro o jus civile, 

reservado aos cidadãos, formal e solene, regulador das relações individuais. A 

superioridade e racionalidade do jus naturele, que não admitia, por exemplo, a 
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escravidão, não tinha a força de retirar a validade da ordem jurídica dos jus gentium, 

que a admitia.40 

Apesar de criticas, percebesse que a luta pelos direitos fundamentais foi 

longa, começando de maneira acanhada, passando por lutas e revoluções até se chegar 

as garantias consagradas em grande parte dos países. Os direitos humanos não 

significam tão somente mera limitação do Estado, mais do que isso, eles representam os 

frutos da evolução social humana. 

Nesse período pós-revoluções, a humanidade começou a vivenciar 

efetivamente o respeito aos direitos fundamentais, sua expansão se dá em vários países, 

passando a estar presente em muitas legislações. A partir dessa expansão dos direitos 

fundamentais outro fenômeno surge no panorama social, qual seja; a busca da limitação 

do poder estatal a todo o custo. O fenômeno é justificável, pois a humanidade havia 

acabado de sair de um período de libertação do jugo do absolutismo, onde o poder do 

monarca podia tudo em detrimento dos desejos do povo. Portanto, nesse momento 

posterior a libertação dos desmandos estatais, natural que a sociedade buscasse o 

controle dos atos de império do Estado, buscando refugio na exacerbação dos direitos 

individuais. 

 

1.10.2 ESTADO LIBERAL  
 

O liberalismo já havia ocorrido em culturas anteriores, contudo, só veio a 

ganhar grande expressão com o pensamento do filósofo político Jonh Locke. Esse é 

considerado o ideólogo do Estado Liberal, considerado o principal representante 

do empirismo britânico e um dos principais teóricos ao lado de Rosseua do contrato 

social, tendo-se caracterizado precipuamente por seu pensamento de tolerância e 

liberdade. Suas ideias sedimentaram as concepções dos direitos humanos modernos. As 

principais características do liberalismo são a liberdade de pensamento, liberdade de 

religião, livre mercado, propriedade privada e estado de direito. 

                                                 
40 GRECO, Filho Vicente, Tutela Constitucional das Liberdades. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 26. 
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O Estado Liberal foi idealizado como resposta ao absolutismo da 

monarquia e ao seu sistema de restrições e controles nefandos. O Estado Liberal foi 

concebido com base na igualdade, no direito individual superdimensionado e na 

consonância desses interesses. Ou seja, pensava-se que o equilíbrio social ocorreria de 

forma natural, funcionando com relações interpessoais sem a interferência do Estado. 

Portanto, o Estado passa a ter reduzidíssimas funções na sociedade, assumindo uma 

apenas  no controle das garantias individuais para a preservação da própria sociedade. O 

estado não deveria deste modo intervir em nenhuma hipótese. Inclusive, não existiam 

direitos sociais e econômicos, nem no texto constitucional, nem na legislação 

infraconstitucional.  

Nesse panorama o Estado passa a ser visto com extrema desconfiança 

pela sociedade, isto é, visto como um inimigo. O direito ficou restrito aos Direitos 

Fundamentais, para que o sistema de liberdades fosse preservado. Os primeiros diretos 

fundamentais (de primeira geração) são a vida, a liberdade de ir e vir, a propriedade 

privada, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão.  

Contudo o modelo de Estado Liberal não ficou imune às diversas crises 

em função do total afastamento do controle do Estado na sociedade. Evidentemente, 

esse liberalismo extremo não poderia sobreviver. Uma sociedade sem direitos 

trabalhistas, previdenciários, direito a saúde, entre outros está fadado ao insucesso. Com 

a massa de proletariados aumentando e, em função de ausência de direitos para essas 

massas, a insatisfação da sociedade ficava maior a cada dia. Junto a isso somasse o 

crescente números da pobreza, crescendo paralelamente a criminalidade em razão das 

desigualdades, aumentando assim a pressão social que ameaçava os conservadores do 

poder.    

Diante desse panorama a função do Estado, por intermédio da polícia, 

passa a ser quase que exclusivamente o de conter o crescente aumento da criminalidade 

urbana. Embora a classe dominante tentasse esconder os motivos desse aumento da 

criminalidade, aquele era simples; a desigualdade econômica/social ocasionada pelo 

próprio Estado Liberal. Na verdade, essa propalada liberdade era uma liberdade formal, 

pois, a realidade era extremamente diferente, visto que, em uma sociedade que a maior 
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parte da população é explorada pelos grandes burgueses e não tem acesso a serviços 

básicos como educação e saúde, o incentivo para a criminalidade e a desordem era uma 

via natural e óbvia.  Destarte, Paulo Gonet aduzia que; 

o Liberal, da separação Estado-sociedade é 
reavaliada, dando surgimento à compreensão de que o Estado deve prover 
para que a sociedade logre superar as suas angústias estruturais. Daí, o 
progressivo estabelecimento pelos Estados de seguros sociais variados  de 
acidentes de trabalho e de saúde, por exemplo. As necessidades das Grandes 
Guerras e os esforços da reconstrução impeliram o Estado a intervir 

41    

 

1.10.3 ESTADO SOCIAL  
 

Portanto, como o fim da primeira grande guerra mundial, percebe-se 

mais claramente que não seria possível a total falta de intervenção do Estado na 

sociedade. Nasce, assim, o Estado social, que possui características distintas do Estado 

Liberal, suas características mais importantes são: a importância do reconhecimento da 

desigualdade social, a hipossuficiência do indivíduo, a necessidade de elaboração de 

políticas públicas de estrutura, desenvolvimento e economia. Bem como, a clarividência  

de que o Estado não pode assumir uma postura negativa em todas as áreas da sociedade. 

Definindo bem essa visão temos Ricardo Brito A.P. Freitas;  

O estado social de direito, visa conciliar em um mesmo sistema, o 
capitalismo, como forma de produção, e a consecução do bem estar social 
geral, servindo de base ao neocap welfare state
afirma no mesmo sentido Mir Puig, se o princípio que reagia a função do 
Estado Liberal era a limitação da ação do estado, o Estado social se erige à 
continuação em motor ativo da vida social, ou seja, se o Estado Liberal 
pretendia limitar-se assegurar as garantias jurídicas e, portanto, meramente 
formais, o Estado social se considera chamado a modificar as efetivas 
relações sociais, de modo que do Estado-árbitro imparcial, do Estado 
guardião preocupado sobretudo em não interferir no jogo social, se passa 
progressivamente ao Estado intervencionista que se torna o 42 

Influenciadas por esses pensamentos, as Constituições do México de 

1917 e da Alemanha dita de Weimar, cidade da Saxônia onde foi elaborada e votada em 

                                                 
41 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais. Brasília: 
Brasília, Jurídica, 2000, p. 110.    
42 FREITAS, Ricardo Brito A.P.  As razões do Positivismo Penal no Brasil, Rio de Janeiro; Lumen 
Juris. 2002,p. 11. 
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1919, surgem assim as primeiras Constituições sociais. Muito embora a Constituição 

mexicana tenha precedido à alemã, a grande maioria dos autores afirma que foi essa 

última que realmente inovou nos direitos sociais, especificamente na sistemática 

para grande parte da Europa, como também, para a Constituição do Brasil de 193443.  A 

Constituição mexicana, todavia, possuiu grande importância também nos direitos 

sociais como na educação e na reforma agrária.   

Veja que o Estado Social, mesmo passando a adotar uma serie de 

intervenções estatais na sociedade, não regrediu ao estado absolutório do passado. Ou 

seja, o Estado Social respeita os Direitos Fundamentais conquistados ao longo de 

séculos e se empenha na garantia desses direitos de primeira geração. Entretanto, não 

para só nesses direitos de primeira onda, passa também a programar outros direitos, de 

segunda geração, como a igualdade entre indivíduos, a efetivação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais.  Por conseguinte, se harmoniza os direitos de primeira e 

segunda geração, sendo assim, o Estado moderno não pode mais ser considerado o 

Estado leviatã do passado, tendo que se compreender que o Estado não poderia mais 

adotar uma postura negativa, mais sim, positiva nas relações sociais. Com perspicácia 

assim é o magistério de Lénio Streck: A Constituição determina -  explicita ou 

implicitamente  que a proteção dos direitos fundamentais deve ser feita de duas 

formas: a uma, protege o cidadão frente ao Estado; a duas, através do Estado -  e 

inclusive através do direito .44    

A evolução dos direitos fundamentais sofre mais uma mutação se 

agregando agora os direitos fundamentais de terceira geração. Direitos atribuídos a 

fraternidade e solidariedade. Esses direitos agora possuem características de natureza 

difusa, isto é, a titularidade pertence a toda a humanidade. São os direitos ambientais, a 

água limpa, ar puro, preservação da biodiversidade,  direito a paz, a comunicação,  entre 

outros. Nessa terceira onda de direitos fundamentais, cresce a necessidade da ampliação 

                                                 
43 Desvendando a história, ano 1, nº 3, Ed. Escala 
44 A dupla face do principio da proporcionalidade e o cabimento de mandado de segurança em matéria 
criminal: superando o ideário liberal-individualista-clássico. Artigo do sítio eletrônico: 
<htpp:www.leniostreck.com.br> , sitio visitado em: 20/3/2012.  
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para além do espaço físico geográfico, na medida em que não há como se fracionar tais 

interesses por ele protegido.  

 

1.11 A INALIENABILIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
  Os direitos fundamentais são inalienáveis, não podendo ser objeto de 

nenhum ato de disposição, pois os mesmos buscam sua validade na dignidade da pessoa 

humana. Essa característica é aplicável principalmente aos direitos fundamentais de 

primeira geração, qual seja; vida, liberdade, saúde e integridade física. Tais direitos não 

podem ser objeto de disposição, entretanto, podem ser restringidos, em prol de uma 

melhor finalidade tolerada pela ordem constitucional.45   

  Em suma, a característica da inalienabilidade dos direitos fundamentais 

indica que esses direitos não estão subordinados à disposição jurídica, pelos institutos 

da alienação, renúncia ou disposição material. De forma que, são nulos os negócios 

jurídicos que importem transmissão dos direitos fundamentais a qualquer título, visando 

resguardar a vida biológica, assim como a integridade física e moral.  

  Embora não seja possível a disponibilidade dos direitos fundamentais, 

existe a possibilidade do sujeito titular dos direitos fundamentais deixar de exercê-lo, 

sem que com isso a exigibilidade desse direito seja prejudicada pela sua inércia.     

 

1.12 A RELATIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 
  A relatividade informa a fenomenologia da colidência de direitos 

fundamentais, que  deve ser resolvida na dimensão do peso, pelo instrumento da 

ponderação, com a finalidade de obter a correta harmonização entre princípios em 

conflito.46 

  Os direitos fundamentais são necessariamente relativos. Ou seja, todos os 

direitos fundamentais não terão prevalência sobre os demais, em um primeiro momento, 

sendo necessária a apreciação do caso concreto.  

  Portanto, Os direitos fundamentais não são absolutos; 

podendo sofrer restrições, quando cotejados com outros valores de ordem 

constitucional, inclusive outros da mesma natureza jurídica. O Pacto de Direitos Civis e 

                                                 
45 Ob. Cit. (Moraes, 2010:490) 
46 Ob. Cit. (Moraes. 2010:492-493) 
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proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades 

 Com brilhantismo Luigi Ferrajoli faz a  distinção e elucida os 

direitos universais e singulares e os absolutos e relativos: 
La prima distinzione che ha riguardo alla sfera dei soggetti che ne sono 
titolari. è tra diritti e doveri universali (omnium) e diritti e doveri singolari. 
Sono universali tutti i diritti e i doveri imputati a una generalità do soggetti e 
che formano perciò il fondamento e il parametro della loro uguaglianza 
giuridica. (...) Sono invece singolari tutti i diritti e i doveri che sono imputati 
non a classi do soggetti ma a soggetti singoli con esclusione di altri e che 
perciò, caractterizzando Le specifiche posizioni di ciascuno nei suoi rapporti 
com gli altri, formano il fondamento delle loro sisugualianze giuridiche (...) 
Sono absoluti (o erga omnes) tutti i diritti consistenti in aspettative di solito 
negative, come i diritti di liberta e il diritto di proprietà, cui corrispondono 
divieti universali di lesione a carico di tutti, ma lo sono anche molti doveri, 
come i divieti penali e gli obblighi pubblici di prestazioni sociali, cui 
corrispondono i diritti di libertà e diritti sociali  a loro volta universali. (...) I 
diritti universali per antonomásia, siano essi assoluti o relativi, sono per 

47  
  

    Até mesmo o mais importante dos direitos fundamentais, a 

vida, em determinadas circunstâncias, poderá ter seu âmbito de incidência restringido, 

ou até mesmo, abdicar em prol de outros direitos fundamentais igualmente consagrados 

na Constituição. 

  
48 Portanto, 

na incidência de um eventual colidência entre direitos fundamentais, deve o interprete 

se utilizar do princípio da proporcionalidade, sopesando os bens e valores, procurando 

uma adequada harmonização no caso concreto, evitando-se a violação do núcleo 

essencial de qualquer desses direitos ou o sacrifício indevido de qualquer bem 

fundamental.  

  Devesse ter em mente também, que os direitos fundamentais deverão ser 

sempre otimizados quando de seu processo de interpretação e ponderação, até sua 

aplicação, pois a solução no conflito deve ser alavancada objetivando sempre a máxima 

garantia e eficácia normativa. Somente em situações limítrofes é que poderá um direito 

fundamental ceder totalmente perante outro.  Guilherme peña afirma que: 
A ponderação (Verhältnismässigkeit) compreende o balanceamento dos bens 
jurídicos, com o desígnio de resolver o conflito de direitos fundamentais com 
o sacrificio mínimo dos valores constitucionais em jogo, devendo o 

                                                 
47 FERRAJOLI, Luigi. Pincipia Iuris, Teoria del diritto e della democrazia, Roma: Laterza, 2007, 
p.655/660. 
48 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 129. 
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interprete, para tanto, fazer uso dos princípios da concordância prática, da 
unidade da Constituição e da razoabilidade, já que o primeiro equaliza um 
consectário lógico do segundo, da mesma forma que o terceiro equivale a 
uma aplicação da concordância prática aos casos concretos.49   

 

1.13 PROTEÇAO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

  O sistema de proteção dos direitos fundamentais é composto por um 

complexo de estruturas, dotados de natureza normativa, institucional ou processual, 

propensas a garantir a plena efetivação dos direitos fundamentais. 

  A proteção normativa é o mecanismo de proteção dos direitos 

fundamentais encontrados nas cláusulas pétreas ou a limitação material explícita ao 

poder constitucional derivado reformador. Sendo essas cláusulas uma impossibilidade, 

uma limitação de reforma imposta pelo legislador originário ao legislador reformador. 

As cláusulas pétreas são o núcleo imodificável da Constituição, em função da norma 

introduzida no art. 60, §4º, inciso IV da Constituição da República. 

  Essa imutabilidade das cláusulas pétreas ensejam duas controvérsias. 

Uma quanto a profundidade da limitação material apregoa no poder de reforma, alusiva 

entende que existe a possibilidade de a reforma constitucional alterar as normas alusivas 

às cláusulas pétreas, desde que a modificação seja de pouca intensidade.50 

  Por sua vez Saulo Ramos alerta que somente seria possível a 

possibilidade de reforma constitucional acrescentar normas relativas às matérias 

atingidas pelas cláusulas pétreas.51 O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência 

enumerados taxativamente no art. 60, §4º da Constituição Federal, de forma a 

descaracterizá-  poder constituinte de reforma, 

que as cláusulas pétreas enumeram, não significam a intangibilidade literal da disciplina 

                                                 
49 Ob. Cit. (Moraes, 2010:494-495) 
50 SLAIBI FILHO, Nagig, Ação Declaratória de Constitucionalidade. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1994,p 39. 
51 RAMOS, Saulo, Assembleia Cosntituinte. Natureza, Extensão e Limitação dos seus Poderes. 1ª Ed. 
Brasilia, Alhombra, 1987, p. 24.   
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na Constituição originária, mas somente a proteção do núcleo essencial dos princípios e 
52 

  Quanto à extensão da limitação material expressa ao poder de reforma, 

Manoel Gomes Ferreira Filho, afirmando que as cláusulas pétreas não são somente 

relativas aos direitos individuais, devendo-se englobar também os direitos coletivos, 

sociais, políticos e à nacionalidade.53 Entretanto, Uadi Bulos afirma que as cláusulas 

pétreas são cingidas aos direitos individuais, não abarcando as demais classes de 

direitos fundamentais.54 

  A proteção institucional dos direitos fundamentais são efetuados pela 

organização e funcionamento do Poder Judiciário, Funções Essenciais à Justiça e 

Tribunais de Contas.  O Poder Judiciário  é dedicado ao exercício da jurisdição 

constitucional, não somente a jurisdição orgânica de desempenho do controle da 

constitucionalidade, competente também, aos órgãos do Poder Judiciário negar a 

eficácia de leis e atos normativos que impliquem violação de direitos fundamentais 

objetivamente, outrossim, as liberdades, desencadeada pelos remédios constitucionais, 

competente o judiciário para anular os atos administrativos de violação dos direitos 

fundamentais subjetivamente.55  

  Nas Funções Essenciais à Justiça temos o Ministério Público, a 

Advocacia Pública e as Defensorias Públicas para a viabilização da proteção dos 

interesses públicos cometidos a cada entidade estatal, interesses, individuais e 

metaindividuais, dos necessitados econômicos e jurídicos ou interesses difusos, 

coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis.  

  E por final, temos os Tribunais de Contas, destinados ao controle 

orçamentário das contas dos poderes públicos,  Executivo, Judiciário e Legislativo. 

Verificando e julgando possíveis danos ou perdas ao erário público, bem como, análise 

da legalidade dos atos administrativos referentes a admissão de pessoal e concessão de 
                                                 
52 STF, MS nº 23.047, Rel. Min. Sepúlvida Pertence, J. 11.02.1998, DJU 14.11.2003. 
53 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Do Processo Legislativo. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1995.p. 
286. 
54 BULOS, Uadi. Elementos de Direito Constitucional. Ed. Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1996, p. 124.  
55 SANTOS, Boaventura de Souza. Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas. Ed. O Porto; 
Afrontamento, 1996,p. 25. 
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aposentadorias, reformas e pensões, para fins de efetivação, inspeções e auditorias de 

natureza contábil, financeira, operacional  e patrimonial das unidades administrativas. 

Também cabendo ao Tribunal de Constas, na hipótese de ameaça ou lesão a direito 

fundamental sob fiscalização, a efetividade das decisões desse tribunal é garantida pela 

possibilidade de expedição de medidas cautelares.56      

  A proteção processual dos direitos fundamentais são sistematizados pelos 

remédios constitucionais a disposição na ordem jurídica, não se confundindo, 

entretanto, com os direitos fundamentais e as garantias constitucionais.  

  As garantias constitucionais são recobertas de duplo significado. Em um 

primeiro significado, as garantias constitucionais laboram como instrumentos, próprios 

do Estado de Direito, de limitação do poder político, em proveito dos indivíduos. 

 

  Em outra significação, as garantias constitucionais aparecem como 

formas de assegurar o exercício, a efetivação dos direitos fundamentais, pelo 

instrumento coativo das condutas direcionadas contra eles, com o intuito de proteger os 

seus titulares desses direitos contra possíveis abusos  de qualquer espécie. Podendo 

stricto senso. 57 

  Os remédios constitucionais podem ser definidos como ações de natureza 

constitucional que possuem o objetivo de assegurar a efetividade das garantias 

constitucionais dos direitos fundamentais. São eles o habeas corpus, o mandado de 

segurança, o mandado de injunção, o habeas data, a ação popular e a ação civil pública.  

  O habeas corpus se encontra no art. 5º, inc. LXVIII e art. 142, §2º da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil e art. 647 a 667 do Código de 

Processo Penal. O habeas corpus é remédio constitucional disponível a todo indivíduo, 

que se encontre ameaçado ou violado em seu direito ambulatorial, ou seja, seu direito de 

locomoção. 

  O mandado de segurança encontra-se no art. 5º incs. LXIX e LXX da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil e na Lei Nº 12.016 de 2009, é 

                                                 
56 STF, MS nº 24.510, Rel. Min. Ellen Gracie, J. 19.11.2003. DJU 19.03.2004. 
57 Ob. Cit. (Moraes, 2010:501). 
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um remédio constitucional de procedimento especial para a tutela de direito, individual 

ou metaindividual, líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, 

ameaçado ou lesado por ato de autoridade pública ou agente delegado, impregnado de 

ilegalidade ou abuso de poder.58 

  O mandado de injunção se encontra no art. 5º, inc. LXXI, 102, incs. I, 

do Brasil, é o remédio constitucional  de procedimento especial, voltado para o titular de 

direitos subjetivos cujo exercício esteja sendo inviabilizado pela falta, ausência da 

norma regulamentadora. 

  O habeas data se encontra normatizado no art. 5º, inc. LXXII da 

Constituição Federal da República Federativa do Brasil e na Lei nº 9.507 de 97, é 

remédio constitucional, de procedimento especial, a disposição do cidadão para o 

conhecimento ou retificação, bem como, anotação, contestação ou explicação, de dados 

pessoas constantes em assentamentos de registros ou banco de dados de caráter público.  

  A ação popular se encontra no art. 5º, inc. LXXIII da Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil e na Lei nº 4.717 de 65, é o remédio 

constitucional de procedimento especial, para que o cidadão possa obter a invalidação 

de atos, contratos ou acordos administrativos ilegais, ilegítimos ou ilícitos prejudiciais 

ao erário e bens públicos, como também, o meio ambiente. 

  A ação civil pública se encontra no art. 129, inc. III da Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil e na Lei 7.347 de 85. É o remédio 

constitucional de procedimento ordinário, voltado a tutela dos interesses difusos e 

coletivos, sem lesão aos direitos individuais homogêneos, revestidos de regular  

abrangência ou expressão social.  

 

 

 

 

                                                 
58 MEIRELLES, Hely Lopes, Mandado de Segurança, 28º Ed. São Paulo; Malheiros, 2005. P. 21. 
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Capítulo 2  A TEORIA DO GARANTISMO PENAL 
 

1 O DIREITO PENAL E OS PILARES DA TEORIA GARANTISTA  
 

  O desenvolvimento do Direito apresenta graus de incremento em varias 

sociedades, pois isso é na verdade um reflexo dessas mesmas sociedades em cada 

determinada época, vislumbrando assim sua cultura e desenvolvimento social. O Direito 

tem origem da necessidade do ser humano em viver em sociedade, pois desse 

agrupamento surgem os imperativos de normas de condutas para gerir a sociedade e sua 

ordem jurídica, tendo o foco assegurar a paz social, resolvendo possíveis conflitos, ou 

seja, garantir a harmonia social. Alerta Nilo Batista59, que para se conhecer realmente a 

fundo as funções do direito em uma sociedade, necessário se faz um estudo no campo 

da sociologia do direito.  Pois quem quiser compreender uma sociedade e seu direito, 

seja ela a romana, assíria, ou brasileira deve perquirir como se dividiam e se 

organizavam suas economias e sua engrenagem econômica na ordem política e social.  

  Podes-se afirmar que o Direito Penal em toda sua evolução, desde os 

passando pela magna carta de 1215 e pelo 

positivismo, obteve seu grande fastígio no período iluminista, ao final do período 

feudal, mais precisamente com a teoria do contrato social de Jean-jacques Roouseau60.  

Nos primórdios do liberalismo buscava-se a legitimidade do sistema punitivo por meio 

da limitação do Estado para a máxima liberdade individual. Portanto, foi baseado nessa 

tese que Rousseau  buscou essa legitimidade. Na teoria do contrato social, o indivíduo 

abre mão, através desse pseudo contrato, de parte de sua liberdade (autonomia) em 

beneficio da convivência em sociedade, passando ao Estado o monopólio do jus 

puniendi na atividade de controle de atividades nocivas aos interesses de toda a 

comunidade.  

  Sendo assim, mesmo que teoricamente, contrariando sua natureza, o ser 

humano  abre  mão de parcela de sua autonomia em prol de uma sociedade mais justa e 

                                                 
59 BATISTA, Nilo, Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro  Rio de Janeiro; Revam, 2001. P. 19. 
60 ROUSSEAU, Jean-jacques, O contrato social. Tradução Antônio de Pádua Danesi, 3ª Ed.. São Paulo: 
Martins Fontes  1996.  
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organizada. Portanto, com esse pacto social, o indivíduo adere as vontades majoritárias 

da sociedade em detrimentos de suas próprias.  Como afirma Baratta61 

necessidade que constrangeu a ceder parte da própria liberdade; é certo que ninguém 

quer colocar senão a menor porção possível dela em depósito público, só o suficiente 

para induzir os demais a defendê-lo. A soma destas mínimas porções possíveis forma o 

 

   Entretanto, veja que a natureza humana, sempre em constante 

contraponto entre ceder e conquistar poder, se aproveita de tal teoria para conquistar 

vantagens, não imaginadas na teoria do contrato social. Afirma-se assim, pois a classe 

burguesa, dominante na época (talvez ainda hoje) acabou por manipular a teoria para 

seus próprios interesses econômicos, visando a defesa de seus bens e propriedades. A 

classe burguesa, por assim dizer, fez o que já fazia há séculos a classe da nobreza, ou 

as regras eram outras, mas os interesses eram os mesmos, qual seja; poder sobre as 

classes menos favorecidas. Portanto, como sempre ocorreu, a índole penal repressiva foi 

dirigida visando a proteção dos valores da propriedade privada. Triste é constatar que 

c -

62 

  Somente a necessidade coletiva para a busca da harmonia e paz levaria o 

homem a desfazer-se de parte de sua autonomia e liberdade. Mesmo assim, essa porção 

será a mínima possível para a preservação dos valores sociais mais importantes.  

  Apesar de toda essa divergência em torno da utilização errônea por parte 

das classes sociais dominantes no uso do Direito Penal em detrimento das classes 

sociais menos abastadas, percebe-se que mesmo no Direito Penal contemporâneo 

impensável admitir sua abolição, pois necessário, mesmo que subsidiariamente, no 

controle social em determinadas circunstâncias. Assim assevera Luiz Regis Prado que; 

                                                 
61 BARATTA, Alessandro, Criminologia crítica e crítica do direito penal. Introdução à sociologia do 
direito penal. 3ª Ed. Tradução Juarez Cirino dos Santos. Rio de Janeiro  Revan  2002, p. 33. 
62 BATISTA, Nilo, Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro  Rio de Janeiro; Revam,2001. P. 21. 
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penal se utiliza de peculiares formas de reação  penas e medidas de segurança. O 

Direito Penal é visto como uma ordem de paz pública e de tutela das relações sociais, 

cuja missão é proteger a convivência humana, assegurando, por meio da coação estatal, 
63. Pois, como afirma Nilo Batista64 a 

preponderância da função de controle social é, contudo, inquestionável. 

  Vale lembrar também, que atualmente surgem necessárias as tutelas de 

novos valores e interesses jurídicos decorrentes do mundo moderno. No passado a busca 

eram as tutelas da primeira geração de direitos fundamentais como, vida, a liberdade de 

ir e vir, a propriedade privada, a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão. 

Hodiernamente, entretanto, somando-se a essas temos também os direitos coletivos, os 

difusos e metaindividuais ou universais destacando-se para o Direito Penal, os ligados 

especialmente a ordem constitucional econômico-social. Verifica-se, portanto, que tais 

interesses possuem essência completamente distinta dos bens jurídicos individuais do 

Direito Penal clássico. 

 

1.2 A IDEALIZAÇÃO DA TEORIA GARANTISTA DE LUIGI FERRAJOLI  
  

  Alguns autores sugerem que a teoria do garantismo penal tenha surgido 

na Europa Continental sob a forma de criminologia crítica. Entretanto, pode-se afirmar 

com certeza que a teoria do garantismo penal veio a ganhar força na Itália e Espanha, 

onde na década de 70 grupos políticos faziam uso de métodos terroristas para 

alcançarem seus objetivos ilícitos. Em contra partida os governos da Itália e Espanha 

adotaram uma demasiada e perigosa, e talvez necessária, flexibilização das garantias, 

tendo-se em vista o momento instável socialmente por qual passavam aqueles países. 

Ou seja, tomaram medidas emergenciais na criação de normas penais que, de forma 

geral e abstrata, acabando por restringir certos direitos fundamentais individuais.  

                                                 
63 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, v 1; 7ª ed. São Paulo; RT. 2008, p. 53.  
64 Ob. Cit. (BATISTA NILO,2001:22) 
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  Um movimento surgiu em contraponto a esses acontecimentos. Ocorreu 

por intermédio de um grupo de juízes denominados Magistratura Democrática, no qual 

fazia parte na ocasião Luigi Ferrajoli. Destarte, toda a fundamentação adotada pelo 

garantismo penal surgiu como resposta às normas emergenciais antiterroristas que 

acabaram por reduzir as garantias advindas dos direitos fundamentais em detrimento do 

cidadão. Veja que o movimento garantista tenta conter os abusos punitivos do Estado, 

reforçando as garantias e os direitos fundamentais, exatamente como ocorreu no inicio 

do Estado liberal, quando os iluministas limitaram os abusos do Estado pós-

monárquico, realçando o valor dos direitos fundamentais individuais. 

  Portanto, o garantismo penal foi idealizado em um contexto delimitado 

no tempo de políticas criminais de emergência, em um Estado que se viu obrigado a 

legitimar normas penais muito rígidas no combate a ações terroristas, causando com 

isso, um inevitável enfraquecimento dos direitos individuais fundamentais. Contudo, 

mesmo nesse quadro de instabilidade, Ferrajoli nunca defendeu absurdos como o 

engessamento das interpretações judiciais (jurisprudência) em prol de uma legalidade 

estrita. Efetivamente, o garantismo penal não possui qualquer relação com o legalismo, 

o formalismo ou processualismo, percebesse apenas, que o modelo garantista penal 

recomenda, insinua um programa de limitação da intervenção penal estatal centralizado 

na tutela dos interesses individuais. Assim afirma Ferrajoli : 

todo o esquema epistemológico até aqui ilustrado e o modelo penal garantista 
que nesse se informa tem o defeito fundamental de corresponder a um 
modelo limite, amplamente idealista, porque de fato nunca foi realizado nem 
nunca será realizável. O juiz não é uma máquina na qual por cima introduzem 
os fatos e por baixo se retiram as sentenças, ainda que com a ajuda de um 
empurrão, quando os fatos não se adaptem perfeitamente a ela.65  

  Ferrajoli procura assentar seu esquema sistemático uma teoria racional  

pautando-se na obediência ao princípio da dignidade e da intervenção mínima do Direto 

Penal, bem como, outros fatores limitadores do poder punitivo estatal.  Logo na 

introdução de seu livro assim Ferrajoli expõe;  

este livro deseja contribuir com a reflexão sobre a crise de legitimidade que 
assola os hodiernos sistemas penais, e em particular o italiano, com respeito 
aos seus fundamentos filosóficos, políticos e jurídicos. Em grande parte, tais 
fundamentos foram construídos   

                                                 
65 FERRAJOLI, Luigi  Direito e Razão - a teoria do garantismo penal  3ª, Ed. São Paulo; Revista dos 
Tribunais. 2010. P. 15. 
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pelo pensamento jurídico iluminista, que os identificou com uma série 
complexa de vínculos e de garantias estabelecidas para a tutela do cidadão 
contra o arbítrio punitivo. Ainda que incorporados a todas as constituições 
evoluídas, estes vínculos são largamente violados pelas leis ordinárias, e mais 
ainda pelas práticas nada liberais por eles alimentadas. 66  

  Ocorre que o garantismo sistematizado por Ferrajoli não surgiu 

propriamente como algo novo, ou seja, todos os princípios trabalhados pelo autor em 

sua teoria já existiam e foram conquistados ao longo de séculos de história da 

humanidade, principalmente nos séculos XVII e XVIII. Seu ineditismo da teoria está no 

fato da criação de um sistema garantista, reunindo nesse todos os princípios 

fundamentais de direito de forma sistêmica. Ou seja, os princípios básicos do SG já 

existiam e eram adotados em suas formas clássicas por várias constituições, inclusive a 

Constituição Brasileira de 1988.  

A partir do estudo de Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho, 

pode-se conceituar o Garantismo Penal como uma teoria que: 
se propõe a estabelecer critérios de racionalidade e civilidade à intervenção 
penal, deslegitimando qualquer modelo de controle social maniqueísta que 

dessa forma, o modelo garantista permite a criação de um instrumento prático 
teórico idôneo à tutela dos direitos contra a irracionalidade dos poderes, 
sejam públicos ou privados. 67  

  O modelo garantista, portanto, possui um nítido viés fundamentalmente 

negativo, isto é, tem a função de fornecer uma base teórica para que se alavanquem os 

direitos fundamentais sobre o poder estatal, ou seja, limitando os excessos do Estado em 

face do cidadão. O garantismo, portanto, é uma continuidade na evolução histórica dos 

direitos individuais fundamentais que considera o acusado não mais como objeto da 

investigação, mas sim como sujeito de direitos, com a devida tutela do Estado, que 

então passa a ter o dever de protegê-lo das arbitrariedades do próprio Estado. Assim 

sendo, no garantismo  a produção de leis, interpretações e aplicações, e seus conteúdos 

materiais devem estar vinculados a princípios e valores constitucionais, especificamente 

aos estados democráticos68.    

                                                 
66. Ob. Cit. (FERRAJOLI, LUIGI:2010: 42) 
67CARVALHO, Amilton Bueno de, e CARVALHO, Salo, Aplicação da Pena e Garantismo, Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 17. 
68 CALABRICH, Bruno/ FISCHER, Douglas / PELELLA, Eduardo, Garantismo Penal Integral  
questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil. 
Bahia  Ed. JusPodivim  2010. P. 35. 
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  O garantismo penal foi idealizado com três acepções, sendo a primeira 

designada em um modelo normativo de direito. Politicamente, revela-se como técnica 

de tutela capaz de diminuir a violência e aumentar a liberdade. Em um plano jurídico 

serve como um sistema de vínculos impostos ao poder punitivo do Estado para a 

garantia do cidadão. Na segunda acepção do garantismo, esse indicia uma teoria jurídica 

de validade e efetividade, como categoria distinta, mas também acerca da existência e 

vigência da normas penais. Pela terceira acepção, o garantismo designa uma filosofia 

política que determina ao direito e ao Estado carga de justificação externa conforme o 

bem jurídico e os interesses. 

 

1.3 A AXIOLOGIA GARANTISTA  
 

  Ferrajoli é o expoente máximo da teoria do garantismo penal. Em seu 

livro Direito e Razão  teoria do garantismo penal, afirma ele a necessidade da 

existência de dez princípios básicos, denominando-

afirma que para que um determinado sistema de Estado possa ser considerado 

garantista, esses dez axiomas devem estar presentes no seu ordenamento jurídico. O 

sistema penal deve ser estruturado no sentido que a apuração de um delito e sua 

responsabilidade penal, não acabe desaguando em atitudes arbitrarias por parte do 

Estado no uso de seu poder punitivo de forma ilegal. Assim o autor formulou os dez 

axiomas garantistas, sendo que para cada um desses axiomas existe um princípio 

correlato69: 

1 Nulla poena sine crimine (não há pena sem crime)  corresponde ao princípio da 

retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito; 

2 Nullum crimen sine lege (não há crime sem lei) - corresponde ao princípio da 

legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 

3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate (não há lei penal sem necessidade)  corresponde 

ao princípio da necessidade ou da economia do Direito Penal; 

                                                 
69 Ob. Cit. (FERRAJOLI 2010: 91). 
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4 Nulla necessitas sine injuria (não há necessidade de lei penal sem lesão)  

corresponde ao princípio da lesividade ou da ofensividade do evento; 

5 Nulla injuria sine actione (não há lesão sem conduta)  corresponde ao princípio da 

materialidade ou da exterioridade da ação; 

6 Nulla actio sine culpa (não há conduta sem dolo e sem culpa)  corresponde ao 

princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; 

7 Nulla culpa sine judicio (não há culpa sem o devido processo legal) - corresponde ao 

princípio da jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no sentido estrito; 

8 Nullum judicium sine accusatione (não há processo sem acusação)  corresponde ao 

princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação; 

9 Nulla accusatio sine probatione (não há acusação sem prova que a fundamente)  

corresponde ao princípio do ônus da prova ou da verificação; 

10 Nulla probatio sine defensione (não há prova sem ampla defesa)  corresponde ao 

princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade. 

  Axioma pode ser definido como uma expressão com um sentido geral ou 

um princípio moral.70 Ou ainda, proposição que se admite como verdadeira ou sistema 

lógico ou matemático71. Percebesse assim, que o autor ao adotar essa expressão  

específica  tenta implementar um sistema de princípios  fundamentais a sua teoria. Na 

realidade, muito coerente. Segundo alerta Ferrajoli, os axiomas propostos para na 

estrutura do SG (expressão usada pelo autor), apresentam-se como proposições 

deônticas, assim dispõe Ferrajoli; 

 os axiomas garantistas  formulados pelas implicações entre cada termo da 
série aqui convencionada e os termos posteriores  não expressam 
proposições assertivas, mas proposições prescritivas; não descrevem o que 
ocorre, mas prescrevem o que deva ocorrer; não enunciam as condições que 
um sistema penal efetivamente satisfaz, mas as que deva satisfazer em adesão 
aos seus princípios normativos internos e/ou a parâmetros de justificação 
externa. Trata-se, em outras palavras, de implicações deônticas, normativas 
ou de dever ser, cuja conjugação nos diversos sistemas , que aqui se tronarão 
axiomatizados, dará vida a modelos deônticos, normativos ou axiológicos. 72       

                                                 
70 Dicionário digital Caldas Aulete.  
71 Dicionário digital Aurélio.  
72 Ob. Cit. (FERRAJOLI 2010: 90). 
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  Portanto, pelo exposto fica evidente que a teoria garantista não pretende 

atuar na esfera  do ser, mas sim, no dever ser. Sendo assim, a idealização desse sistema 

jurídico penal, na medida do possível,  pode ou não ser absorvido. Entretanto, inegável 

que seus objetivos devem ser buscados em todo o ordenamento jurídico, ou seja, por 

aqueles ordenamentos efetivamente determinados como Estado de Direito. Norberto 

Bobbio73 o é um modelo 

ideal ao qual a realidade pode mais ou menos se aproximar. Como modelo representa 

uma meta que permanece tal mesmo quando não é alcançada, e não pode ser nunca, de 

todo, alcançada. Mas para construir uma meta, o modelo deve ser definido em todos os 

aspectos. Somente se for bem definido poderá servir também de critério de valoração e 

 

  Sendo assim, em um sistema onde o direito penal mínimo se faz presente, 

por conseguinte lógico, também estará presente na mesma proporção inversa a máxima 

graduação de garantias fundamentais da liberdade do indivíduo frente ao arbítrio do 

Estado. E não há nada de incompatível, pois a presença desses dois modelos 

dicotômicos em um mesmo sistema penal, ao contrário, é aconselhável que convivam. 

No pensamento de Thiago Bottino do Amaral

estruturação de um sistema punitivo são o convencionalismo penal, o cognitivismo 

processual e conformação de um modelo penal mínimo. A esse conjunto devemos, por 

fim, adicionar critérios para a solução das incertezas jurídicas que coadunem com a 
74.   

  Deste modo, os axiomas apresentados pela SG devem ser observados 

como um indicativo para um novo Direito Penal ancorado sob os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da intervenção mínima penal/processual penal, da 

legalidade e outros princípios que lhe são peculiares.  Verifica-se, portanto que o 

garantismo pode, é deve ser adotado como modelo em diversos níveis de intensidade, 

almejando sempre, de certa maneira utópica, um sistema integralmente garantista. 

Observa-se, que o fundamento teórico do garantismo tem condições de impor um 

                                                 
73 Ob. Cit. (FERRAJOLI 2010: 9). 
74 AMARAL, Thiago Bottino de, Ponderação de Normas em Matéria Penal; Rio de Janeiro, Ed. Lumen 
Juris. 2010. P. 107. 
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Direito Penal mais justo, mas não somente o Direito Penal, podendo também influenciar 

outras áreas do Direito como v.g; o Direito Administrativo, Ambiental etc. 

 

1.4 O GARANTISMO PENAL OS DIREITOS SOCIAIS E OS BENS 
FUNDAMENTAIS 
 

        Ferrajoli ao analisar as muitas desproporções entre os aspectos da 

conduta típica e sua correspondente sanção, avalia, conclui com exatidão, que há em 

geral uma desproporção entre o valor da liberdade pessoal afetada pela pena e o valor 

dos bens efetivamente atingidos pelo delito, sugerindo uma completa reformulação das 

condutas ou bens penalmente tutelados em relação as suas respectivas sanções, tudo 

com base no princípio da intervenção mínima do Direito Penal.75  Peculiar, entretanto, o 

ao pensamento de Ferrajoli,  quanto a esse reconhecer que ao lado de uma deflação de 

bens penais e de proibição penal, voltada para um programa de Direito Penal mínimo, 

onde o Estado ostenta posição de guardião dos direitos fundamentais individuais, 

também reconhece o citado autor que, necessário se faz a tutela de bens fundamentais, 

necessariamente em uma maior penalização de condutas, hoje não adequadamente 

definidoras de direitos sociais servem de paradigma na esfera jurídico penal, pois impõe 

e legitimam a proteção de bens fundamentais de caráter social e, portanto, podem 

balizar a discussão em torno até mesmo da criminalização ou descriminalização de 

condutas no âmbito de um garan 76 

  Sendo assim, claro está, que até mesmo o grande idealizador do 

garantismo penal, reconhece que existe uma inatividade legislativa penal, gostaria de 

crer não intencional, no que tem pertinência à tutela de bens coletivos, metaindividuais. 

Veja que tais bens, de acordo com a própria doutrina garantista dos bens jurídicos, 

adotados pelo princípio político da lesividade, que exige do direito penal a tutela 

                                                 
75 Ob. Cit. (FERRAJOLI 2010: 428). 
76 SARLET, Ingo Wolfgang, Constituição e Proporcionalidade, o Direito Penal e os Direitos 
Fundamentais entre proibição de excesso e de insuficiência. Revista Brasileira de Ciências Criminais, nº 
47. São Paulo Ed. Revista dos Tribunais, 2004, p. 89.   
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somente de bens fundamentais, inegavelmente aqueles estão contidos nesses, como 

deseja o preceito garantista, respeitando os parâmetros quantitativo, qualitativo e 

estrutural. Trata-se, portanto, de uma total falta de coerência, uma vez que os bens 

coletivos e individuais, não guardam relação de antagonismo ou subsidiariedade entre 

si, ao contrario, existindo total compatibilidade em grau de valoração e importância.  

Com esse pensamento Ferrajoli afirma;  

As garantias liberais ou negativas baseadas em vedações legais servem para 
defender ou conservar as condições naturais ou pré-políticas de existência: a 
vida, a liberdade, a imunidade aos arbítrios e, devemos acrescentar, a não 
destruição do ar, da água e do meio ambiente em geral; as garantias sociais 
ou condições sócias de vida: a subsistência, o trabalha, a saúde, o lar, a 
instrução etc. As primeiras estão dirigidas ao passado e têm como tais uma 
função conservadora; e as segundas são dirigidas ao futuro e têm como tais 
um alcance inovador.77 

  O tradicional garantismo negativo ainda se encontra ancorado na função 

clássica do Direito Penal, conhecida como função liberal-iluminista, entretanto a visão 

moderna baseada no neoconstitucionalismo preconizada o duplo viés (negativo - 

positivo) da teoria garantista, sendo essa uma construção moderna da teoria do bem 

jurídico-penal78. Por conseguinte também, uma visão moderna do principio da 

proporcionalidade.  

  O próprio Ferrajoli em seu último livro Principia Iuris , Teoria del diritto 

e della democrazia aborda a existência da necessidade de proteção de direitos subjetivos 

com perspectivas positivas de prestação, e as já conhecidas perspectivas negativas de 

não lesionar, concebidos necessariamente em um Estado de Direito Democrático 

Constitucional. Assim, assenta o autor; 

Uma sua prima conseguenza à legata allá correlazione che sempre sussiste tra 
aspettative e corrispondenti obblighi o divieti. Um dirito, in base ad essa, 
esiste tutte le volte che ricorre, nell`interesse del suo  titolare, um 
corrispondente obbligo de prestazione o um corrispondente divieto di lesione. 
Nel primo caso avremo um diritto positivo; nel secondo un diritto negativo.79 

  Destarte, o principio da proporcionalidade deve nortear a compatibilidade 

dos atos do Poder estatal, especificamente na área normativa, observando que de um 

lado, no viés negativo, a vedação ao excesso, do outro, no viés positivo, a proibição da 

proteção deficiente. Exatamente na proibição da proteção deficiente surge o 

                                                 
77 Ob.cit. (FERRAJOLI 2010: 795). 
78 STRECK, Maria Luiza Shafer. Direito Penal e Constituição: a face oculta da proteção dos direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 51. 
79 Ob. Cit. (FERRAJOLI, 2007: 651). 
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impedimento do legislador penal de se omitir arbitrariamente ao emprego do Direito 

Penal e os efeitos protetores que dele advém quando diante dos bens jurídicos de 

inquestionável importância.  Com razão afirma Baltazar Junior:  

a proibição de insuficiência, é especialmente relevante em relação ao dever 
estatal de garantir a segurança, bem jurídico que conforma e condiciona o 
exercício dos direitos fundamentais, uma vez que, sem segurança, não é 
possível o gozo dos demais direitos materiais, nem o livre desenvolvimento 
da personalidade humana com dignidade. Importante deixar claro, aqui, que a 
segurança é mencionada com destaque por abranger a proteção a ser 
conferida a outros direitos, sejam eles individuais, como a vida, a liberdade, a 
integridade corporal, a honra e a propriedade; ou coletivos, como o meio 
ambiente, a paz, a ordem econômica, sem com isso atribuir à segurança um 
status superior ao demais direitos fundamentais.80  

  Mesmo na concepção das bases do garantismo penal, com inspiração no 

Estado liberal, que pretende a proteção do cidadão frente aos poderes do Estado, não se 

pode pensar excluir a tarefa da proteção à segurança. Veja que mesmo no Estado 

monárquico absolutista o Estado tinha o dever de garantir a segurança da sociedade, 

sendo esse um dos fundamentos da própria legitimação e existência do Estado. Aliás, 

pode-se afirmar que esse era o único dever do Estado para com os seus súditos. Esse 

modelo foi mantido à época do Estado liberal, e mantém-se no Estado 

Socialdemocrático de Direito, com suas devidas adaptações em estrutura, 

acrescentando, sem, no entanto excluir as demais definições de segurança, entre os 

cidadãos e contra o Estado, a proteção oferecida pelos direitos sociais necessários para a 

segurança social.81 Com o mesmo pensamento Inensee, citado por Baltazar Junior, 

afirmando;  

A filosofia da liberdade de Locke não substitui a filosofia da segurança de 
Hobbes. Aquela é construída sobre as bases desta. Ela coloca um novo 
princípio de legitimação sobre o anteriormente encontrado. Dito de outro 
modo: Locke vê mais longe que Hobbes, pois está sobre seus ombros. A 
novidade de sua construção consiste em que a segurança deve ser obtida a um 
preço mais baixo que a perda da liberdade e que não é o Estado absoluto, mas 
o Estado com poderes limitados e vinculado ao direito é capaz de garantir a 
paz e que a segurança e a liberdade civis podem convergir.82  

  Em verdade ao se observar com cuidado o passado no nascedouro desses 

dois direitos; direitos individuais e direitos sociais, verifica-se que ambos foram 

produtos dos avanços de lutas políticas e transformações do Estado. Sendo que, correto 

afirmar que os direitos individuais foram fruto de lutas e guerras até alcançar seu auge 

                                                 
80 BALTAZAR Junior, José Paulo, Crime Organizado e Proibição de Insuficiência  Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. Ed. 2010, p. 187.  
81 Ob. Cit. (BALTAZAR:2010: 190). 
82  Ob. Cit. (BALTAZAR: 2010. 189). 
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no  Estado liberal. Entretanto, não menos correto é afirmar que com as conquistas dos 

direitos sociais, também obtida por embates, talvez menos sangrentos, no Estado social 

foi possível à mantença da forma fundamental daqueles. Ou seja, em outras palavras, na 

medida em que os direitos sociais buscam assegurar as condições para o exercício pleno 

dos direitos individuais, pode-se perceber que ao final as garantias do exercício da 

capacidade humana é que são preservadas. Não deveria ser esse o objetivo do 

garantismo? 

  Muitos problemas e reiteradas críticas pelo qual vem passando o 

garantismo penal são decorrentes da falta de constatação de que a criminalidade 

contemporânea já não é a mesma de 30 ou 50 anos atrás.  Não estamos mais na 

criminalidade punguista, criada muitas vezes pelos próprios Estados omissos na área 

social. Hoje estamos diante de uma nova criminalidade, mais organizada, mais 

poderosa, oculta e difícil de tipificar. São crimes de organizações criminosas, de 

terrorismo, de poder econômico, financeiro e político ao qual o garantismo penal não 

encontra, ou não quer encontrar soluções, pois, olha para a criminalidade pelo espelho 

retrovisor, porém deveria olhar com binóculos a frente. Isso não quer significar que o 

garantismo penal deve ser abandonado, de modo algum, ele deve ser aprimorado, como 

Locke fez com os ensinamentos de Hobbes, ou seja, aproveitar os ombros desse, e sobre 

ele, olhar a frente. Devemos também aproveitar os ensinamentos de Ferrajoli e procurar 

olhar a frente, aproveitando ao máximo a teoria do garantismo, porém nos obrigando a 

repensar a efetividade das técnicas de tutela e garantia dos bens coletivos e 

metaindividuais, aumentando a segurança desses para o bem da sociedade na busca de 

um garantismo integral. Importante notar que todo o esforço ao estabelecimento de uma 

maior tutela aos bens coletivos e sociais, principalmente no âmbito financeiro, 

econômico-empresarial, faz surgir uma grande profusão de falsas argumentações 

garantistas, argumentando que, agindo assim se estará doutrinando o Direito Penal 

 

que procura-se apenas é alcançar o que se denomina hoje de macro-criminalidade ou 

macro-delinquência, dotados de grande potencial de periculosidade e nocividade social, 

e não apenas os micro-infratores, (em regra negros, analfabetos e miseráveis facilmente 

encontráveis em nossa massa carcerária). Sarlet afirma no sentido que;  
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Da mesma forma  e talvez por esta mesma razão  o garantismo penal na 
sua dimensão negativa acaba não raras vezes privilegiando a elite econômica 
ou as classes mais influentes da sociedade, deixando de criminalizar (ou 
mesmo descriminalizando) delitos de cunho econômico e tributário, que por 
vezes prejudicam a sociedade como um todo e se revestem de alto potencial 
ofensivo, mas quem em regra, não cometidos pelos integrantes dos grupos 
marginalizados, bastando aqui o registro da tendencial descriminalização, 
entre nós, dos delitos contra a ordem tributária, de constitucionalidade 
questionável se formos analisar a questão à luz da teoria dos deveres de 
proteção do Estado.83 

   Em suma, em outro termos, na condição apenas negativa, o movimento 

garantista acaba por privilegiar criminosos poderosos, deixando incólumes  crimes de 

elevado potencial ofensivo ao interesse público. Sendo ele proveniente dos poderes 

estatais, não deixando dúvida que tal  hermenêutica é inconstitucional à luz da teoria do 

dever estatal de proteção a todos os interesses fundamentais, bem como, os titulados 

pela coletividade.  

  A título de reflexão, não pretendendo esgotar o tema, devesse indagar 

ainda sobre a missão do Diretito Penal liberal, fundamentalmente garantista. É certo que 

o direito penal liberal garantista possui dois objetivos fundamentas, grosso modo. O 

primeiro, assegurar e proteger o cidadão de atos arbitrários do poder estatal. Em 

segundo, garantir e proteger o indivíduo contra ataques de terceiros, isto é, contra outros 

indivíduos que atentem contra seus direitos. Entretanto, o garantismo penal nasce e deve 

sua existência ao direito penal liberal, que possui em suas origens a necessidade de 

proteção dos direitos individuais, com forte inspiração na liberdade individual burguesa. 

Fica, portanto a pergunta; qual a importância do garantismo penal em um Estado social, 

organizado para a satisfação de direitos eminentemente sociais da população, que se 

utiliza de ações positivas para alcançar o bem estar da sociedade? E mais importante, 

em que medida a função garantista do direito penal pode constituir, ela mesma, em um 

obstáculo à satisfação dos direitos da classe assalariada, das classes desprivilegiadas, ao 

conferir legitimidade à repressão de condutas ilícitas elegidas pelos grupos sociais 

dominantes, como também, por proteger bens jurídicos selecionados como dignos de 

efetiva proteção por esses mesmos grupos sociais?84 Pelo exposto, fica uma dúvida de 

compatibilidade entre o direito penal garantista e o Estado social, até porque, o discurso 

                                                 
83 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e Proporcionalidade: o Direito Penal e os direitos fundamentais 
entre a proibição de excesso e de insuficiência. Disponível em: <http://www.mundojuridico.adv.br>. 
Acesso em: 30.4.2012.   
84 Ob. Cit. (Freitas Brtito:2002:. 25) 
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de fundamentação das origens do garantismo é salvaguardar os direitos individuais das 

classes menos abastadas, portanto, mais carentes de garantias frente ao poder do Estado. 

Mesmo sendo repetitivo, pois já citado acima, mas muito pertinente, pergunta Nilo 

classes, na qual os interesses de uma classe são estrutural e logicamente antagônicos aos 

da outra?85  

  No atual estágio do neoconstitucionalismo, o sistema punitivo deve ser 

observado sob a ótica da Constituição. Não se devendo esquecer o acolhimento 

constitucional dos direitos fundamentais de todas as dimensões ou gerações, não se 

focando somente os direitos individuais ligados a liberdade/propriedade. Pois, não há 

liberdade ou direitos absolutos, isso se dá para a sustentabilidade de toda a sociedade.  

  Canotilho86, alertando sobre a necessidade de se dar importância aos 

direitos econômicos-sociais fundamentais, advertiu sobre os riscos contidos no 

-se como cultura dominante, tem-se constituído 

como ideologia jurídica de suporte de grandes organizações criminosas.  Como destaca 

Bedê Júnior e Senna; 

 Essa postura preconceituosa e antidemocrática de certa parte da doutrina 
revela um comportamento típico de quem foi acometido, pode-se dizer, pela 

 de forma 
paradoxal  são movidos por verdadeiro descaso para com a vida humana; 
um mundo no qual não existem terroristas, nem organizações criminosas 
nacionais e internacionais,  a comprometer as estruturas dos próprios Estados 
e, por conseguinte, o bem-estar da coletividade e a sobrevivência humana.87 

 A teoria garantista negativa parte de premissa antiga, que não tem mais 

lugar na nova visão constitucional, de que o Estado é o inimigo, sendo, portanto um 

mau a ser combatido, lembrando o Estado de Hobbes, e enaltecendo toda e qualquer 

liberdade. Vale aqui lemb

que o aumento da liberdade seja sempre um bem ou o aumento do poder seja sempre 
88 Assim sendo, percebe-se que o Direito Penal garantista integral não se 

                                                 
85 Ob. Cit. (Batista, Nilo:2001. 21) 
86 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Justiça Constitucional e Justiça Penal. Revista de Ciências 
Criminais, nº 58, 2006. p. 330.  
87BEDÊ JÚNIOR, Américo; SENNA, Gustavo. Princípios do Processo Penal: entre o garantismo e a 
efetividade da sanção. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 27-28. 
88 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 87.  
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resume apenas preservar os princípios garantidores dos direitos individuais, mas vai 

além, tendo como missão primária garantir e assegurar o exercício, pela sociedade dos 

direitos econômicos e sociais. Portanto, pode-se afirmar que o garantismo penal é 

relativo não somente ao Estado político liberal, mas também ao Estado social  

democrático.   

  O garantismo penal negativo, com predominância exclusiva individual, 

constituído ideologicamente sob o pilar do Direito Penal liberal, cuja existência 

pretendia-se  justificar na necessidade da preservação do indivíduo e não no interesse do 

Estado ou sociedade, arrisca-se afirmar, não é o idealizado por Ferrajoli, mas sim, pelos 

pseudos  seguidores do garantismo. O aperfeiçoamento do garantismo passa pela correta 

compatibilização da proteção de todas as gerações, ondas de direitos humanos como 

condição para o relevo e importância do Estado, porquanto, do contrário o que acabara 

por se institucionalizar na expressão de Sarlet89 

união das duas vertentes de proteção dos direitos fundamentais conduzirá a uma 

conformação ideal, equilibrada de um garantismo penal integral, se implementando uma 

considerável melhora na proteção do indivíduo contra eventuais arbitrariedades 

punitivas do Estado, porém, com igual pujança também acarretará na proteção com 

eficácia e efetividade dos anseios da sociedade. 

 

1.5 O GARANTISMO PENAL INTEGRAL 
 
  Após o declínio do absolutismo com as diversas revoluções de carga 

iluminista, principalmente a francesa, tem início o Estado Liberal, e com ele as 

restrições ao Estado, exigindo-se desse uma abstenção na ingerência das liberdades 

individuais. Surgindo assim, os limites negativos à atuação estatal. 

  Embora no Brasil a expressão garantismo seja fortemente ligada a teoria 

de Ferrajoli, a expressão, em função de seu uso repetido, muitas vezes com falta de 

critério, acabou por perder um pouco de sua concretude e delimitação. Além do mais, o 

garantismo desenvolvido por Ferrajoli não deixa de ser um modelo ideal, certo porém, 

                                                 
89 Ob. Cit.(SARLET:2008. 50) 
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que na prática irá se aproximar ou não daquela normatividade90

garantista não significa adotar uma postura refratária, em gênero, à intervenção jurídico-

penal, e tampouco militar pela aplicação da solução processual mais benéfica ao 
91  

  Em uma de suas obras mais recentes, Democracia y garantismo92 de 

2008, em que aborda o pensamento garantista, Ferrajoli, esclarece, o que já parecia estar 

claro no seu livro Direito e razão a teoria do garantismo penal, ou seja, que o termo 

o léxico-jurídica com a qual quer designar uma tutela de 

um direito subjetivo.  

  Entretanto, Ferrajoli destaca que direitos subjetivos fundamentais 

individuais, não são somente aqueles direitos negativos, mas também, os direitos 

positivos de natureza social ou difusa, correspondentes a obrigações ou proibições de 

prestação por parte do poder público.  

  Embora pareça claro, pela leitura das duas obras citadas acima, de que o 

 

os direitos fundamentais positivos, bem como, reconheça também o desenvolvimento de 

uma nova criminalidade, essas ideias não ganharam a mesma atenção dos autores 

Também co

branco), a corrupção, lavagem de dinheiro, fraudes fiscais, etc. 

  Portanto, como toda teoria evolui junto à comunis opnium doctorum, não 

poderia ser diferente com a teoria do garantismo penal. Isto é, desde que Ferrajoli trouxe 

ao mundo jurídico sua teoria do garantismo penal, a mesma tomou vida e passou a ser 

analisada, elogiada e criticada por muitos outros autores. Mas, tirando os absurdos das 

críticas sem fundamento, pode-se afirmar sem nenhuma dúvida que o valor da teoria 

garantista ao mundo jurídico foi enorme. Porém, como já enfatizado, como qualquer 

teoria, a teoria garantista irá sofrer influências no sentido de uma melhor adequação 

com a realidade de novas sociedades, novos direitos, e infelizmente, novos crimes. Essa 

é a evolução natural, assim foi com a evolução dos direitos fundamentais de primeira, 
                                                 
90 CALABRICH, Bruno/ Fischer, Douglas / Pelella, Eduardo, Garantismo Penal Integral  questões 
penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil . Bahia  Ed. 
JusPodivim  2010, p. 173. 
91 Ob. Cit. (Feldens;2008;66). 
92 FERRAJOLI, Luigi. Democracia y garantismo. Edición de Miguel Carbonell, Madri: Ed. Trota, 2008, 
p. 61. 
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segunda e terceiras gerações. Até mesmo direitos fundamentais como os da garantia da 

propriedade, considerados absolutos no século XVIII foram submetidos a radicais 

limitações nas legislações contemporâneas, ou seja, foi assim no passado e assim será 

com a teoria de Ferrajoli. 

  Triste é constatar, porém, em especial no Brasil, que a teoria garantista 

passou por um fenômeno de ideologização, ou seja, onde existia uma teoria jurídica, 

temos agora uma ideologia jurídica.  Passamos então a um patrulhamento ideológico, 

onde os autores ou profissionais da área jurídica são taxados de garantistas, e, portanto 

coisas não são tão simplórias como querem transparecer certos autores. Esse 

pensamento simplório do tema não tem mais espaço em uma visão neoconstitucionalista 

do direito, e nessa forma de pensar, estaremos tendo uma visão estreita e obtusa dos 

direitos fundamentais e do Processo Penal, o que de forma alguma é o recomendado. 

  

Da finalidade visada pela busca do fundamento, nasce a ilusão do 
fundamento absoluto, ou seja, a ilusão de que  de tanto acumular e elaborar 
razões e argumentos  terminaremos por encontrar a razão e o argumento 
irresistível, ao qual ninguém poderá recusar a própria adesão. O  fundamento 
absoluto é o fundamento irresistível no mundo de nossas ideias, do mesmo 
modo como o poder absoluto é o poder irresistível (que se pense em Hobbes) 
no mundo de nossas ações. Diante do fundamento irresistível, a mente se 
dobra necessariamente, tal como o faz a vontade diante do poder irresistível. 
O fundamento último não pode mais ser questionado, assim como o poder 
último deve ser obedecido sem questionamentos. Quem resite ao primeiro se 
põe fora da comunidade das pessoas racionais, assim como quem se rebela 
contra o segundo se põe fora da comunidade das pessoas justas ou boas.93 

  Portanto, a ideia de que o Direito Penal e o Processo Penal são  sempre 

um mal, se encontra em um passado distante, inegável que tal passado tenha sido 

importante no presente, mas não pode mais ser acolhida atualmente. No Direito 

Constitucional contemporâneo, marcado pela proteção dos direitos fundamentais como 

vigas mestres, o Direito Penal e processual, se encontram como marcos protetivos 

desses direitos fundamentais. Ou seja, o Direito Penal moderno deve ser visto como 

instrumento de proteção desses direitos, e não mais inimigos. 

  Não obstante, deve restar claro que no Processo Penal, conjuntamente 

com a liberdade e outras garantias do acusado, outros bens jurídicos fundamentais estão 

sendo protegidos. Um dos mais relevantes é a tutela jurisdicional efetiva, direito 

fundamental cujo conteúdo se encontra no art. 5º, XXXV e LXXVII da CRFB. 
                                                 
93 Ob. Cit. (Bobbio.1992:16). 
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Lembrando sempre, que o Estado por possuir o monopólio do exercício da força, não 

pode se negar a prestação jurisdicional de maneira efetiva e tempestiva. Como 

preconiza Marinoni; 

Tal direito não poderia deixar de ser pensado com fundamental, uma vez que 
o direito à prestação jurisdicional efetiva é reconhecida da própria existência 
dos direitos e, assim a contrapartida da proibição da autotutela. O direito a 
prestação jurisdicional  é fundamental para a própria efetividade dos direitos, 
uma vez que esses últimos, diante das situações de ameaça ou agressão, 
sempre restam na dependência de sua realização. Não é por outro motivo que 
o direito à prestação jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais 
importante dos direitos, exatamente por constituir o direito a fazer valer os 
próprios direitos.94 

  O que talvez os defensores do garantismo negativo não vejam, ou não 

queiram ver, é que a intervenção mínima propugnada por Ferrajoli não é o mesmo que a 

extinção do Direito Penal. A mínima intervenção penal não é o mesmo que 

abolicionismo. Não quer também se defender aqui o Direito Penal máximo ou Direito 

Penal do inimigo, mas apenas uma ponderação, um equilíbrio entre os extremos, pois 

com certeza não existe razão completa nos extremos, sejam eles para abolir ou para 

maximizar. Apontando nessa direção temos o novo Código de Processo Penal, sendo 

pertinente a transcrição da exposição de motivos do novo Código (PLS 156): 
Nesse passo, cumpre esclarecer que a eficácia de qualquer intervenção penal 
não pode estar atrelada à diminuição das garantias individuais. É de ver e de 
se compreender que a redução das aludidas garantias, por si só, não garante 
nada, no que se refere à qualidade da função jurisdicional. As garantias 
individuais não são favores do Estado. A sua observância, ao contrário, é 
exigência indeclinável para o Estado. Nas mais variadas concepções teóricas 
a respeito do Estado Democrático de Direito, o reconhecimento e a afirmação 
dos direitos fundamentais aparecem como um verdadeiro núcleo dogmático. 
O garantismo, quando consequente, surge como pauta mínima de tal modelo 
de Estado. De modo geral, o processo judicial pretende viabilizar a aplicação 
de uma norma de Direito, necessária à solução de um conflito ou de uma 
forma qualquer de divergência entre os jurisdicionados. Precisamente por 
isso, a decisão judicial há de se fundar em conhecimento - o mais amplo 
possível - de modo que o ato de julgamento não seja única e solitariamente 
um ato de autoridade. Observe-se, mais, que a perspectiva garantista no 
processo penal, malgrado as eventuais estratégias no seu discurso de 
aplicação, não se presta a inviabilizar a celeridade dos procedimentos e nem a 
esperada eficácia do Direito Penal. Muito ao contrário: o respeito às garantias 
individuais demonstra a consciência das limitações inerentes ao 
conhecimento humano e a maturidade social na árdua tarefa do exercício do 
poder.95  
 

                                                 
94 MARINONI, Luiz Ghilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos 
direitos fundamentais. Jus navegandi, Teresina, ano 8, nº 378, 20.07.2004. Disponível no sitio;http: 
//jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5281>. Acesso em: 2.05.2012.  
95 PLS 156  disponível no sitio: http://www6.senado.gov.br/mate-pdf/58503.pdf. Acesso em: 07.05.2012  
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  Ao que parece, ao se alinhar alguns pensamentos ou julgamentos de 

nossos tribunais, tem-se a impressão de que não há consenso sobre o efetivo significado 

e da possível eficácia da teoria do garantismo penal. Assim se afirma, pois parece que o 

garantismo virou uma panaceia tanto para fundamentar uma decisão no sentido 

absolutório, quanto para uma crítica voraz. Entretanto, o que não parece ser razoável é 

que a escolha pela  fundamentação do garantismo seja a única possível, e que outra 

leitura contrária a esse pensamento seja classificado como malévolo ou desumano.    

  Não é difícil se encontrar decisões judiciais ou posições doutrinarias 

defendendo um Direito Penal moderno, tendo como base a intervenção mínima, e a 

forma subsidiária da norma Penal. Veja que tais afirmações não são falsas, porém, 

quando tais argumentos são lançados sem uma fundamentação mínima e coerente, quase 

como um mantra, onde em varias casos concretos não haveria espaço para tais 

argumentações, acaba-se por gerar uma inteira falta de lógica sistêmica. Dessarte, sem a 

correta busca na fundamentação de decisões judiciais, acaba-se por proteger 

exclusivamente direitos individuais fundamentais, em detrimento de outros direitos tão 

fundamentais quanto, que englobam bens e valores de toda uma sociedade e que 

possuem a mesma proteção constitucional. Na vereda de Douglas Fischer; 

Se é certo que diferentes intérpretes podem produzir, a partir do mesmo texto, 
distintas normas jurídicas, não se pode afastar que, a partir de uma mesma 
doutrina, também podem defluir posicionamentos interpretativos pouco 
diversos. É o caso em voga. O que se pretende é buscar a compreensão do 
garantismo penal que se considera mais adequada, pois, na  senda de Larenz, 
a alternativa verdadeiro/falso é estranha ao Direito, em que existe apenas o 
aceitável (justificável).96 

    Como já comentado acima, a importância da teoria do garantismo penal 

é inegável, porém o que se busca é uma total integração do garantismo com todo o 

sistema de proteções existentes na Constituição, e não somente a garantia dos direitos 

individuai, como também, os direitos fundamentais coletivos, difusos. 

  Apenas como fundamentação normativa, mas não a única, pode-se 

observar que no art. 5º da CRFB, temos no Título II dos Direitos e Garantias 

Fundamentais  Capítulo I  Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.  Portanto, 

não há dúvida que a CRFB é garantista e nela se encontram todos os axiomas de 

Ferrajoli, ampla defesa, contraditório, juiz natural, e outras. Entretanto, também não há 

                                                 
96 CALABRICH, Bruno/ Fischer, Douglas / Pelella, Eduardo, Garantismo Penal Integral  questões 
penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil . Bahia  Ed. 
JusPodivim  2010, p. 28. 
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dúvidas de que as garantias fundamentais englobam os direitos e deveres coletivos. O 

que muitas vezes se verifica em doutrinas garantista ou até julgados, é que existe a 

necessidade de referência a uma doutrina garantista penal integral, ou seja, uma 

assimilação da essência da teoria garantista se observando os reais critérios adotados por 

Ferrajoli. Fato esse já percebido por Douglas Ficher; 

Daí que falamos que se tem difundido um garantismo penal unicamente 
monocular e hiperbólico: evidencia-se desproporcionalmente (hiperbólico) e 
de forma isolada (monocular) a necessidade de proteção apenas dos direitos 
fundamentais individuais dos cidadãos que se veem investigados, 
processados ou condenados. 97 

  Douglas Fischer citando Miguel Carbonell afirma incisivamente que a 

teoria garantista de Ferrajoli é uma teoria inacabada, um paradigma inacabado, como 

uma obra no meio do caminho, carente de complementação e compreensão.98  

  Porém, como já comentado, Luigi Ferrajoli em seu livro Garantismo: una 

discusión sobre derecho y democracia, possui a mesma percepção, não claro, em relação 

a crítica da teoria inacabada, mas em relação de que a teoria garantista estende-se aos 

direitos fundamentais sociais. Nas palavras do mestre italiano; 

el paradigma garantista puede expandirse (y em el plano normativo há ido 
efectivamente expandiéndose) em tres direcciones: hacia La tutela de lós 
derechos sociales y no solo de lós derechos de libertad, frente a lós poderes 
privados y no solo a lós poderes públicos y em ámbito internacional y nó solo 
estatal.99   

  . Na década de 70 a máfia passou a criar grande insegurança na 

sociedade, realizando seguestros e atentados políticos. O mais marcante e crucial foi o 

do ex-primeiro ministro Aldo Moro pelas brigadas vermelhas em 78.  Esse ato gerou 

profunda reformulação política na Itália. A teoria de Ferrajoli teve seu despertar nessa 

Itália assolada por ações terroristas, em que o Estado reduziu de forma mínima as 

garantias fundamentais do cidadão, com o escopo de um maior endurecimento nas leis 

contra atos da máfia. O movimento alternativo de direito de Ferrajoli, nasce no empuxo 

dessa época, sendo mais uma evolução dos direitos da humanidade. A teoria garantista 

tem o foco primordial a maximização das garantias fundamentais individuais, devendo 

se observar na produção das leis, bem como, interpretações e aplicações, uma 

vinculação material aos princípios e valores constantes na constituição. Na elaboração 

                                                 
97 Ob. Cit. (Calabrich, Fischer, Pelella- 2010:34) 
98 Ob. Cita. (Calabrich, Fischer, Pelella- 2010:34) 
99 Ferrajoli, Luigi, Garantismo: una discusión sobre derecho y democracia. Madri: Trotta, 2006. P. 113.  
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da teoria garantista, as garantias são técnicas inseridas no ordenamento legal, com o 

intuito de reduzir o alcance estrutural entre a norma e a efetivação daquelas. Sendo 

assim, o que almeja o garantismo (integral) é estabelecer uma imunidade dos indivíduos 

contra possíveis arbitrariedades e punições indevidas na defesa das classes sociais mais 

desprestigiadas economicamente, mediante equidade em armas para todos na sociedade, 

com base na dignidade do imputado, como também, na proteção dos interesses 

individuais e coletivos. Esse seria o garantismo integral, entretanto alguns autores 

garantistas insistem em afastar a garantia aos direitos fundamentais coletivos e difusos, 

focando apenas nos direitos fundamentais individuais. 

  Portanto, como citou Miguel Carbonell, existe uma aparente 

inconclusividade na teoria de Ferrajoli, pois nos postulados da teoria do garantismo 

penal o Estado deverá sempre considerar que os direitos fundamentais também se 

ampliam na necessidade de garantia da segurança ao cidadão e sua eficiência. Não ha 

motivos normativos para o Estado não  assegurar a segurança da sociedade. Veja que 

também no art. 144, caput, da CRFB, é dever do Estado garantir a segurança, não 

somente para se evitar atos criminosos alcancem direitos fundamentais de terceiros, 

como também, na devida apuração das condutas criminosas. Gilmar Ferreira Mendes 

afirma: 

Os direitos fundamentais não contêm apenas um proibição  de intervenção ..., 
expressando também um postulado de proteção .... Haveria, assim, para 
utilizar uma expressão de Canaris, não apenas uma proibição de excesso 
(Übermassverbot), mas também uma proibição de omissão 
(Untermassverbout). Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da 
Corte Alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de 
proteção: ... (b) dever de segurança ..., que impõe ao Estado o dever de 
proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas 
diversas; ... discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à 
observância do dever de proteção ou , em outros termos, se haveria um 
direito fundamental à proteção. A Corte Constitucional acabou por 
reconhecer esse direito, enfatizando que a não observância de um dever de 
proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2, 
II, da Lei Fundamental.100 

  Deste modo, o garantismo positivo (proibição da proteção deficiente), a 

outra face do princípio da proporcionalidade, impõe uma obrigação de atuação do 

Estado no sentido de restringir os direitos individuais do cidadão, quando for 

                                                 
100 Medes, Gilmar Ferreira, Os Direitos fundamentais e seus múltiplos significados na ordem 
constitucional  artigo disponível no sitio: http://www.direitodoestado.com/revista/rede-23-julho-2010-
gilmar-mendes.pdf. visualizada em: 9.05.2012. 
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estritamente necessário, adequado e proporcional, com isso resguardando a segurança 

social.  

  Ferrajoli não entende possível que em um Estado democrata, onde não 

haja garantias, direitos humanos e universalidade de direitos, possa haver uma ordem de 

decência democrática, ou seja, possa haver respeito à Declaração Universal dos Direitos 

do Humanos101, como também, ao pacto internacional de direitos civis e políticos de 

1966102.  

   Com base na declaração das nações unidas de 1948 e do pacto sobre 

direitos civis de 1966, citados por Ferrajoli, pode-se verificar que realmente assiste 

razão ao mestre italiano. Pode-se verificar entretanto, que na declaração da ONU de 

1948 em seu artigo III e XXIX, bem como, no preâmbulo e artigo XII, § 3º do pacto de 

direitos civis e políticos de 1966, está expresso também, a proteção as garantias sociais, 

coletivas e difusas. 

  Dessarte, deve-

 

integral. Pois, mais do que comprovado está através de normas e princípios que a teoria 

idealizada por Ferrajoli não tem o único escopo de maximizar os direitos fundamentais 

individuais somente, mas também, os direitos fundamentais coletivos. 

  Por conseguinte, deve-se partir do pressuposto de que junto com as 

garantias penais e processuais do indiciado/processado, presentes no garantismo 

negativo, existem também outros bens jurídicos da sociedade que devem ser também 

tutelados, em decorrência de mandamentos constitucionais, existentes também em 

tratados internacionais firmados pelo Brasil. Ou seja, não se deve aceitar o garantismo 

apenas no âmbito do indivíduo, insuflando  de tal maneira apenas esse aspecto, ao ponto 

de suplantar totalmente outros direitos, criando um super garantismo, em detrimento dos 

demais interesses da sociedade. O que deve ser afirmando é que o garantismo penal da 

forma como é adotado no Brasil se foca somente em um dos lados da balança, isto é, 

menosprezando os interesses legítimos da sociedade também tutelados no ordenamento 

constitucional. Imprescindível portanto, que sempre se busque o equilíbrio na busca de 

assegurar ao indiciado ou investigado todas as garantias fundamentais, junto com a 

eficiência de um sistema de persecução apto a investigar de forma célere para garantia 

                                                 
101 Disponível no sitio: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm. Acesso 
em: 9.05.2012. 
102 Disponível no sitio: http://www.oas.org/dil/port/1966%20Pacto. Acesso em: 9.05.2012. 
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103   

  Em suma, o garantismo penal integral deve integrar a proteção de bens 

jurídicos individuais e coletivos, com proteção diligente  dos interesses da sociedade e 

dos indiciados, investigados ou processados. O Estado deve atuar de forma equânime, 

tanto devendo evitar excessos, mas, também, evitar deficiências na proteção de todos os 

bens assegurados na Constituição, com isso garantido a segurança e a paz social. Para 

isso, entretanto, deverá se valer, sempre que houver necessidade do sopesamento entre 

direitos individuais e coletivos fundamentais, do princípio da proporcionalidade quando 

necessária a restrição de alguns desses. Nas palavras de Douglas Fischer; 

Qualquer pretensão à prevalência indiscriminada apenas de direitos 
fundamentais individuais implica  ao menos para nós  uma teoria que 
denominamos de garantismo penal hiperbólico monocular: evidencia-se 
desproporcionalmente (hiperbólico) e de forma isodada (monocular) a 
necessidade de proteção apenas dos direitos fundamentais individuais dos 
cidadãos, o que, não é e nunca foi o propósito único do garantismo penal 
integral. 

  Portanto, o princípio da proporcionalidade em suas duas faces, a saber; 

proibição do excesso (garantismo negativo) e proibição da proteção 

deficiente (garantismo positivo) deve ser sempre o instrumento utilizado pelo 

magistrado no caso concreto e o legislador no abstrato, para o correto sopesamento entre 

direitos individuais fundamentais e direitos fundamentais coletivos e difusos. Como 

também, para todos os juristas que asseiam por um Direito Penal mais justo. Assim 

afirma Luciano Feldens; 

É a partir dessa perspectiva de análise que acreditamos não incorrer em 
excessos linguísticos ao nos pronunciarmos sobre um modelo garantista 
integral. Um modelo que corresponde, nada mais, e nada menos, a essa 
multifuncionalidade dos direitos fundamentais. Um modelo que se mantém 
fiel à tradicional função dos direitos fundamentais como barreiras à ação 
estatal, mas que agrega a essa condição a função protetiva que o Estado há de 
exercer, em determinado ponto ou medida, a esses mesmos direitos 
fundamentais, em face das reais ameaças do poder privado.104 

  O garantismo penal integral é, portanto, uma forma equilibrada e 

proporcional de integrar todos os bens jurídicos envolvidos e protegidos na constituição  

e nos tratados e pactos de direitos humanos. Para tanto o princípio da proporcionalidade 

                                                 
103 Fernandes, Antônio Scarance, Equilibrio entre a eficiência, garantismo e crime organizado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo; Revista dos Tribunais, nº 70, p. 231, jan/fev. 2008.  
104 Ob. Cit. (Feldens;2008;63-64). 
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bens jurídicos fundamentais de sorte a se alcançar uma forma de garantia proporcional.  
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Capítulo 3    O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: DA PROIBIÇÃO DE 
EXCESSO À PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE 

 

1. QUESTÕES TERMINOLÓGICAS PRELIMINARES  
   

  Cabe trazer a tona, sem a intenção de aprofundamento no tema, por não 

se tratar do objetivo do trabalho, o posicionamento de Alexy, citado por Luiz Virgilio 

Afonso da Silva. Alexy divide as normas jurídicas em duas categorias, regras e 

princípios. Tal divisão não se baseia, porém como critérios de generalidade e 

especialidade da norma, mas sua estrutura de forma e aplicação.105 Entende o autor que; 

Regras expressam deveres definitivos e são aplicadas por meio de subsunção. 
Princípios expressam deveres prima facie, cujo conteúdo definitivo somente 
é fixado após sopesamento com princípios colidentes. Princípios são, 
portanto, "normas que obrigam que algo seja realizado na maior medida 
possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas"; são, por 
conseguinte, mandamentos de otimização.106 

  Portanto, o problema é terminológico. O princípio da proporcionalidade 

não pode ser considerado um princípio, ao menos tendo como base o entendimento na 

distinção de regras e princípios de Robert Alexy, pois com esse posicionamento não há 

como gerar efeitos nos variados graus e medidas, pois que é aplicado de forma 

constante e sem mutações. Sendo assim, o termo correto seria regra e não princípio. 

Entretanto, quando se faz referência a princípio da proporcionalidade, a utilização do 

pro
107, e 

utilização do termo princípio, nesses moldes, tem sido uma prática jurídica adotada na 

doutrina e jurisprudência brasileira, e por tal razão será utilizada também no presente 

importante agora abordar as origens do princípio da proporcionalidade. 

 
                                                 
105 SILVA, Virgilio  Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, ano 91, nº 798, abril 
de 2002, p. 26. 
106 SILVA,Virgilio  Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, ano 91, nº 798, abril 
de 2002, p. 27. 
107 MELLO, Celso Antônio Bandeira, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Ed. Malheiros, 26ª. 
Ed. 2009. P,450 
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1.2 CONCEITOS DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
 

  O principio da proporcionalidade emana precisamente como um 

equacionador, ponderador da colisão de princípios de status fundamentais, a ser 

utilizado pelo operador do direito/intérprete na ponderação dos valores que deverão 

prevalecer no caso concreto ou abstrato, podendo até mesmo, incidir  quando da 

necessidade de mitigação da coisa julgada material.  

  -se definir o dever de 

proporcionalidade como um postulado normativo aplicativo decorrente da estrutura 

principal das normas e da atributividade do Direito e dependente do conflito de bens 

jurídicos materiais e do poder estruturador da relação meio-fim, cuja função é 
108   

  Portanto, chega-se a conclusão de que o princípio da proporcionalidade 

compõe meio adequado e necessário para a solução dos conflitos, possuindo acentuado 

papel concretizador dos direitos fundamentais, exercendo controle de atividades 

restritivas a esses direitos, como também,  impedindo a violação ou aniquilação desses 

mesmos direitos sem qualquer reserva de restrição autorizada pela Constituição.     

  Canotilho afirma que a consagração expressa do chamado princípio da 

só podem ser restringidos quando tal se torne indispensável, e no mínimo necessário, 
109 

  O princípio da proporcionalidade possui vital relevância na aplicação e 

aferição da constitucionalidade das leis, precipuamente quando da colisão de direitos e 

garantias constitucionais. A proporcionalidade revela que nem todos os meios justificam 

os fins.  Dessarte, os meios tendentes à consecução das finalidades, quando exorbitam, 

superam a proporcionalidade, configurando medidas imoderadas em relação ao objeto 

final desejado.  

  Em suma, a partir do princípio da proporcionalidade se opera o devido 

sopesamento dos direitos fundamentais, bem como, dos bens jurídicos em contradição, 

apresentando solução ao caso concreto. 

                                                 
108 ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista de Direito administrativo, Rio de Janeiro, nº 215, p. 175, Jan/Fev 1999.  
109 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Ed. Coimbra, 
1991,p 134. 
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1.3 CONSIDERAÇÕES E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE 
 

   Inicialmente o princípio da proporcionalidade surgiu na área do Direito 

Administrativo, funcionado como limitador de atuação do poder estatal da polícia, com 

o ideal de garantir a liberdade individual face os poderes da administração pública, em 

função na época do absolutismo monárquico. Leciona canotilho que o princípio da 

proporcionalidade  no seu início dizia respeito ao problema da limitação do poder 

mo medida para as restrições administrativas da 
110 Afirma ainda Canotilho que a noção de medida ao poder 

executivo posteriormente seria transportado para o Direito Administrativo como 

guns autores que o princípio em 

testilha se desloca para o Direito Penal por meio de Beccaria, o qual publica sua famosa 

entre a conduta e o delito, ou seja, entre o bem lesionado a sua respectiva sanção. Assim 

afirma Beccaria, 

Dada a necessidade de os homens se unirem, dados os pactos que forma-se 
uma escala de desordens, cujo primeiro grau consiste naquelas que destroem 
imediatamente a sociedade, e o ultimo, na mínima injustiça possível feita a 
um de seus membros privados. Entre esses extremos se encontram todas as 
ações opostas ao bem comum, que se chamam delitos e vão decrescendo, por 
graus imperceptíveis, dos mais grave ao mais insignificante. [...] Se existisse 
uma escala exata e universal de penas e de delitos, teríamos uma medida 
provável e comum dos graus de tirania e de liberdade, do fundo de 
humanidade ou de maldade das diversas nações. [...] Se uma pena igual é 
destinada a dois delitos que ofendem desigualmente a sociedade, os homens 
não encontrarão um obstáculo forte o suficiente para não cometer um delito 
maior, se dele resultar uma vantagem maior.111  

  Portanto, Beccaria já escrevia em 1764 sobre alguns fragmentos do que 

viria a ser o princípio da proporcionalidade contemporânea, verificando que os homens 

viviam em sociedade e possuíam interesses privados diversos, merecendo a devida 

proteção a correta adequação. Afirmando ainda que; 

nenhum homem entregou gratuitamente parte da própria liberdade visando ao 
bem comum; essa quimera só existia em romances. Se fosse possível, cada 
um de nós desejaria que os pacos que vinculas os outros não nos 
vinculassem; cada homem faz de si o centro de todas as combinações do 
globo. [...] E por justiça eu não entendo mais que o vínculo necessário para 
manter unidos os interesses particulares, que, do contrário, se dissolveriam no 

                                                 
110 GOMES CANOTILHO, José Joaquim. Curso de Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 
ed.Coimbra; Almedina, 2003, p, 266. 
111 BECCARIA, Cesare, Dos delitos e das penas, São Paulo, Ed. Martins Fontes. 2005. P. 51-53. 
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antigo estado de insociabilidade; todas as penas que ultrapassam a 
necessidade de conservar esse vínculo são injustas por sua própria 
natureza.112    

   Mas não se encontra somente em Beccaria as origens do aludido 

menor, aquilo que agride mais uma soci 113. Bem 

como, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 no seu art. 8º 

estipula que a lei não deve estabelecer outras penas que não as estrita e evidentemente 

necessárias também, na Constituição Francesa de 1791 em seu art. 3º que adota o 

princípio da legalidade, evidenciando implicitamente a proporcionalidade e suas origens 

do princípio da proporcionalidade.  

  Na Alemanha em 1955, conforme afirma Guerra Filho,114 surge na 

Alemanha a primeira monografia abordando com exclusividade o estudo do princípio da 

proporcionalidade, que teve sua origem no Estado de Direito. Coube portanto, a 

Alemanha a atual amplitude e formulação do principio em tela no âmbito constitucional 

no campo dos direitos fundamentais. Com a Lei Fundamental de Bonn de 23 de maio de 

1949, surge marco crucial para o princípio da proporcionalidade na seara constitucional, 

colocando o respeito aos direitos fundamentais como sendo o centro de toda a teoria 

jurídica.   

  Assim, originariamente, o princípio da proporcionalidade foi criado para 

opor-se diante do poder público, fixando-se no princípio da legalidade de forma positiva 

e alastrando-se no sistema normativo para o mundo. Preponderante na evolução e 

expansão do princípio da proporcionalidade foram as modificações ocorridas após a 

Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países ocidentais, nas conquistas de 
115 em conjunto com a 

proibição da arbitrariedade.    

  Dessarte, de forma gradual a jurisprudência e a doutrina foram se 

desenvolvendo no sentido de confirmar o entendimento da existência do princípio da 

proporcionalidade em sede constitucional, embora a mesma não fosse expressamente 

                                                 
112 Ob.cit. (Beccaria:2005;43). 
113 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, O espírito das leis, 1747- São Paulo: Martins Fontes, 1993, 
p.103.  
114 GUERRA, FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, São Paulo: Ed. 
Celso Bastos, 1999, p. 69-70. 
115 FELDENS. Luciano. Constituição Penal  a dupla face da proporcionalidade no controle de normas 
penais. Porto Alegre. Ed. Livraria do Advogado.2005. p.158. 
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citada na constituição. O Tribunal Constitucional Federal alemão afirmou em 1965 que 

o princípio da proporcionalidade possuía status constitucional. Sendo reconhecido 

derivado do princípio do Estado de Direito, tendo como substrato essencial os direitos 

fundamentais. 116 

  Na doutrina e jurisprudência alemã, o princípio da proporcionalidade é 

extraído do princípio do Estado de Direito, aparecendo como garantias básicas onde 

possam ocorrer lesões aos direitos e liberdades fundamentais. Na constituição 

Portuguesa, em seu artigo 18º esse dispõe na rubric

constitucionais consagrados de direitos fundamentais.117 Sob o influxo da Constituição 

Portuguesa, como também, do adotado controle concentrado de normas constitucionais, 

reprimindo assim, possíveis abusos de legisladores, o princípio da proporcionalidade foi 

recepcionado.   

  No Brasil, entretanto, o entendimento é que o princípio da 

proporcionalidade se encontra postulado constitucionalmente na disposição 

constitucional que disciplina o devido processo legal, art. 5º, LIV,  CRFB e art. 5º, § 2º, 

mereceu o acesso devido ao Direito Constitucional, ou mesmo ao Direito 

Administrativo, seguindo a tradição latina e a orientação positiva que vem de ref 118 

Seguindo seu raciocínio, afirma o autor que com a Constituição de 1988 o princípio da 

proporcionalidade veio afirmar os anseios e reclamos de toda a sociedade brasileira, que 

mesmo que ausente positivamente, não haveria razão ou obstáculo para sua efetivação.  

  O desenvolvimento dogmático do princípio da proporcionalidade está 

associado à evolução histórica dos direitos fundamentais encontrando nesses direitos 

sua peculiar relevância. O princípio da proporcionalidade deve ser analisado a partir de 

um raciocínio escalonado trifásico, chamado por alguns autores de sub-regras (Alexy) 

ou subprincícios, são eles; o exame da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito, que se verá melhor afrente. No TCF alemão assim 

foram sinteticamente interpretadas essas sub-regras; 

                                                 
116 BVerfGE 19, 342 (348). 
117  Constituição da República Portuguesa, Art. 18º - 1. Os preceitos constitucionais 
respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades 
públicas e privadas ; 2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente 
previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos 
ou interesses constitucionalmente protegidos; 3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm 
de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o 
alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. 
118 Ob. Cit. (GUERRA FILHO; 1999;79). 
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direito fundamental que aqui entra em consideração deve ser idônea para a 
proteção eficaz do bem jurídico. Essa limitação deve ser, ademais, necessária, 
o que não sucederá quando existam alternativas de intervenção mais suaves. 
Finalmente, a limitação deve ser proporcional em sentido estrito, o que 
significa que se encontre em um relação de congruente com a importância e o 
significado do direito fundamental.119  

  A proporcionalidade observada por esse prisma escalonado traz a 

vantagem de permitir ao sensor da proporcionalidade depurar sua análise, de forma a 

transformar o princípio da proporcionalidade um instrumental aplicativo do direito mais 

apurado do que a simples tentativa de adequação a razoabilidade.120 

  Posições modernas de direito tem abordado o princípio da 

proporcionalidade com um duplo viés, sendo um representado pelo âmbito negativo, ou 

seja, o de proteção contra o excesso, e outro de caráter positivo, na proibição da 

insuficiência. O principal objetivo do princípio da proporcionalidade é fazer com que 

não haja nenhuma restrição aos direitos fundamentais de forma desproporcional.  

  O princípio da proporcionalidade para alguns autores se esgota apenas no 

aspecto negativo, isto é, de proibição de excesso. Canotilho possui esse entendimento 

e garantias, que qualquer limitação, feita por lei ou com base na lei, deve ser adequada 
121   

  Porém, o entendimento contemporâneo esposado por vários autores é no 

sentido não só do aspecto negativo, mas também o positivo. Na visão de Virgilio 

Afonso da Silva: 

Conquanto a regra da proporcionalidade ainda seja predominantemente 
entendida como instrumento de controle contra o excesso dos poderes 
estatais, cada vez mais vem ganhando importância a discussão sobre a sua 
utilização para finalidade oposta, isto é, como instrumento contra a omissão 
ou contra a ação insuficiente dos poderes estatais.122 

  Portanto, com essa nova visão do princípio da proporcionalidade se têm o 

proteção do Estado (Untermassverbot). Sendo assim, o Estado somente observará 

corretamente o princípio da proporcionalidade quando respeitar as três sub-regras 

                                                 
119 BVerfGE 67,157(173). 
120 Feldens(2010;83-83) 
121 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. Ed. rev Coimbra: Almedina, 1993, 
p.617 
122 SILVA,Virgilio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, ano 91, nº 798, abril 
de 2002, p. 30. 
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citadas acima, não estipulando restrições inadequadas, desnecessárias ou 

desproporcionais aos direitos fundamentais. No viés positivo, deve o ato estatal 

promover uma proteção eficiente e completa dos direitos fundamentais estabelecidos na 

CRFB.  

  O Supremo Tribunal Federal já reconheceu o aspecto positivo do 

princípio da proporcionalidade em diversas oportunidades. Vale citar que o Ministro 

Gilmar Mendes fez menção expressa a proibição da proteção deficiente no Recurso 

Extraordinário nº 418376 de 2006, como também, na ADIN nº 3112 de 2007.  

  Na havendo mais dúvidas do assento constitucional do princípio da 

proporcionalidade, e, em nome da força normativa superior da Constituição Federal, 

deve o princípio ser aplicado em seu duplo aspecto, negativo e positivo a todos os 

Poderes estatais (Executivo, Legislativo e Judiciário) na proteção dos direitos 

fundamentais. 

  Portanto, o Poder Legislativo tem o dever de formular leis que garantam 

a devida proteção aos bens e interesses protegidos constitucionalmente, em uma 

perspectiva integral. Sendo assim, o legislador ordinário deve legislar objetivando atuar 

entre um mínimo de proteção (proibição da proteção deficiente), e um máximo de 

intervenção (proibição do excesso). É nesse equilíbrio entre o máximo e mínimo que 

deve trabalhar o legislador, sob pena de não o fazendo ficar sujeito a revisão da 

jurisdição constitucional.  

  O Poder Executivo também está restrito  à proteção dos direitos 

fundamentais, devendo observar uma visão garantista de forma integral. Deve atuar no 

sentido de uma boa estrutura de segurança pública eficiente e capaz de evitar violações 

dos direitos fundamentais, como também, capacitar uma polícia judiciária com melhores 

profissionais e instalações, para uma prestação célere da segurança a sociedade, 

garantindo também, a transparência das investigações dos acusados.  

  Por ultimo, mas não menos importante, o Poder Judiciário deve atuar 

vinculado na ressalva  de observar uma visão garantista integral. Devendo erradicar do 

ordenamento jurídico, por meio de controle difuso ou concentrado, normas que 

estabeleçam alguma limitação excessiva aos direitos fundamentais ou que não respeitem 

o mínimo da proteção efetiva desses direitos. Deve, outrossim, o Judiciário atuar na 

busca de prestigiar uma proteção não somente com o foco nas garantias do acusado, 

mas também dos demais bens e interesses tutelados no processo, em especial a tutela 

jurisdicional efetiva dos direitos fundamentais, que por ventura vierem a ser violados 
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pelo acusado.  Essa deverá ser sempre o referencial interpretativo, em especial em 

situações de lacunas na lei ou um interpretação ambígua, atuando o magistrado nessas 

hipótese com o esmero privilegiando uma solução que assegure os direitos do acusado, 

processual, sempre com a finalidade de efetivamente tutelar os direitos, a sua máxima 

potencialidade, desde - e isso nem precisaria ser dito  que não seja violado o direito de 
123 

  Deste modo, o garantismo penal integral é aquele que tem com foco 

principal as garantias do acusado, não as violando inadequadamente, 

desnecessariamente  ou de forma desproporcional, respeitando assim a proibição do 

excesso, estabelecendo limites aos direitos e garantias do acusado, e de outro modo, 

assegure a proteção de outros bens jurídicos relevantes para toda a sociedade, devendo 

estabelecer uma justa tutela penal efetiva e célere, assegurando assim a segurança do 

cidadão, prestigiando bens jurídicos que devem ser protegidos pela norma penal, com 

isso garantindo-se o duplo viés do princípio da proporcionalidade.  

 

1.4 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO CONSTITUCIONALISMO 
ALEMÃO   
   

  A doutrina e jurisprudência desenvolveram-se durante anos, 

principalmente após a segunda grande guerra, para firmar que o princípio da 

proporcionalidade, que já era plenamente adotado no aspecto da proibição do excesso 

na restrição a direitos fundamentais, assumiria sede constitucional, mesmo que sem a 

existência de cláusula expressa na Constituição.  

  Essa teoria obteve seu fastígio, sendo aceito pelo Tribunal Federal 

Constitucional Alemão 

Alemania el principio de proporcionalid tiene rango jurídico constitucional. Esse 

reconocimiento deriva Del principio Del Estado de Derecho, teniendo como sustrato 
124 

  Em 1968 o TFC concretiza o princípio da proporcionalidade afirmando 

que a proibição do excesso e o princípio da proporcionalidade são regras gerais 
                                                 
123 MARINONI, Luiz Guilherme. O direito a tutela constitucional efetiva na perspectiva da teoria dos 
direitos fundamentais. Jus Navegandi. Teresina, ano; 8,nº 378, 20.07.2004, Disponível em: h p://jus 
2.uol.com.br/doutrina/texto.asp. Acesso em: 12.05.2012.  
124 [BVerfGE19,342 (348), apud Kluth, Winfried, cit. P. 222. 
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aplicáveis a todas as áreas de atividade do Estado, em que derivassem do princípio 

constitucional do Estado de Direito, do qual  aquelas  se deduzissem. 

  Na doutrina e jurisprudência germânicas a proporcionalidade, que se 

encontra consagrado no Estado de Direito, com total eficácia, se apresenta como uma 

das principais garantias que devem ser observadas em todos os casos onde possam 

ocorrer lesões aos direitos fundamentais, verificando-se assim como máxima 

constitucional.   

  Na Constituição alemã, portanto, o princípio da proporcionalidade se 

encontra consubstanciado na cláusula do Estado de Direito, sendo assim, nessa condição 

de princípio constitucional fundamental, possui valia tanto para impor atos de 

 

 

1.5 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO CONSTITUCIONALISMO 
NORTE-AMERICANO 
 
  Em princípio, cabe ressaltar que a distinção de proporcionalidade e 

razoabilidade será verificada em tópico mais a frente, porém é inevitável ao abordar o 

direito norte-americano sobre o instituto da proporcionalidade uma sucinta explanação 

do tema.  

  No aspecto histórico o princípio da razoabilidade teve seu 

desenvolvimento no direito anglo-saxônico, enquanto o princípio da proporcionalidade 

buscou inspiração no direito germânico. Inegável, porém, que em certos períodos 

ocorrem inspirações mutuas entre os princípios analisados, mas não chegando ao ponto 

de uma fusão entre eles. 

  A proporcionalidade possui assento constitucional na cláusula due 

process of law possui dois aspectos no direito americano, o primeiro meramente 

processual, sendo vedado exames de ordem subjetiva relativos a possíveis 

arbitrariedades derivadas do Poder Legislativo, e a segunda de caráter substancial, que 

se passa a poder se exercer o controle do arbítrio do ato legislativo e da 

discricionariedade do executivo, sendo que foi através do aspecto substancial que 

passou a se processar o controle da razoabilidade e da racionalidade dos atos dos 

poderes do Estado de forma geral, bem como, dos atos judiciais. 
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  No constitucionalismo norte-americano a doutrina e jurisprudência 

consolidaram  o princípio da proporcionalidade  na cláusula do due process of law tendo 

em vista sua perspectiva substancial.  

  No passado no direito norte-americano, era a cláusula law of land que 

externava um conjunto de garantias  apenas processuais, essa clausula sofreu mutação 

para a atual due process of law. Contudo, a cláusula sofre uma ampliação com o tempo 

passando de uma garantia processual apenas, para uma limitação constitucional dos 

poderes do Estado. No âmbito dos Estado Unidos a limitação se estendeu ao Poder 

Legislativo de imediato. Como se verifica do afirmado pela Corte Suprema dos Estados 

Unidos no julgamento Hurtado v. People of State of California (110 U.S. 516), March, 

s against executive usurpation and tyranny, 

 

  Portanto, com essa mutação da cláusula, não apenas afiançando uma 

garantia processual, mas também substancial, não era mais suficiente um ato do Poder 

Legislativo no sentido apenas formal para que se estivesse preenchido a cláusula do due 

process of law. Assim sendo, se a lei fosse apenas formalmente perfeita, não estaria 

preenchida o requisito constitucional, e seria inoperante a cláusula em comento como 

limite ao ato arbitrário.  

  Portanto, é amplamente aceita a proporcionalidade no direito norte-

americano, encontrando-se esse princípio implícito na cláusula   due process of law, 

estabelecida na Quinta Emenda à Constituição dos Estados Unidos, bem como, na 

Oitava Emenda, sendo que esta afirma inadmitir a imposição de multas excessivas e a 

aplicação de penas cruéis.   

 

1.6 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO CONSTITUCIONALISMO 
PORTUGUÊS  
 
  No direito constitucional de Portugal o princípio da proporcionalidade se 

encontra diretamente tipificado na Constituição, ou ainda, em apoios normativo-

constitucionais, que são referentes diretamente aqueles. Pode-se perceber claramente, 

talvez por ser uma constituição mais nova do que a brasileira, pois foi reformada em 

2005, que o princípio da proporcionalidade na Constituição Portuguesa, não somente 

assenta esse princípio de forma fundamental, como também, detalha de forma clara os 

subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.  Essas 
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normas se encontram essencialmente em três dispositivos Constitucionais. Primeiro no 

Título I (Princípios Gerais) da Parte I (dos Direitos e Deveres Fundamentais), define 

que no art. 18º que: 
1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e 
garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e 
privadas. 
2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 
expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao 
necessário para salvaguardar outros direitos  ou interesses 
constitucionalmente protegidos. 
3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir caráter 
geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e 
o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais. 

  Já no Título IX da Constituição Portuguesa, que se destina à 

Administração Pública, dispõe no art. 266 que: 
1. A Administração Pública visa a prossecução do interesse público, no 
respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. 
2. Os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à  Constituição e à 
lei e devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos 
princípios de igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e 
da boa-fé. 

  Ainda no titulo IX no art. 272º, relativo a policia, é possível extrair 

referência a proporcionalidade, bem como, do princípio consagrador da tipicidade e do 

princípio da necessidade das medidas da polícia. 
1. A polícia tem por funções defender a legalidade democrática e garantir a 
segurança interna e os direitos dos cidadãos. 
2. As medidas de polícia são as previstas na lei, não devendo ser utilizadas 
para além do estritamente necessário. 
3. A prevenção dos crimes, incluindo a dos crimes contra a segurança do 
Estado, só pode fazer-se com observância das regras gerais sobre polícia e 
com respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 
4. A lei fixa o regime das forças de segurança, sendo a organização de cada 
uma delas única para todo o território nacional.  

 

1.7 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO CONSTITUCIONALISMO 
BRASILEIRO 
 

  No Brasil, apesar de não estar expresso na Constituição, como ocorre na 

Constituição Portuguesa, alguns doutrinadores afirmam que o princípio da 

proporcionalidade se encontra implicitamente na Constituição Federal com assento no § 

2º do art. 5 ºArt. 5º- [...] § 2º - 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 .  
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  Outros artigos da constituição, segundo parte da doutrina, são implícitos 

a proporcionalidade, como o inciso II do art. 5º, princípio da reserva legal, o inciso 

XXXV, também do art. 5º, inafastabilidade do controle judicial, como também, o art. 1º, 

Caput da C.R.F.B. princípio republicano, entre outros artigos também citados por vários 

autores pátrios. 

  cionalidade 

ainda não mereceu o acesso devido ao Direito Constitucional, ou mesmo ao Direito 
125. 

Acrescentado o autor, que com a Constituição de 1988,  mesmo estando ausente 

expressamente o princípio da proporcionalidade, não haveria nenhum empecilho para 

sua efetivação.  

  Muito embora gradual a evolução da jurisprudência, pode-se verificar 

que mesmo que timidamente o desenvolvimento do princípio da proporcionalidade na 

esfera do Supremo Tribunal Federal vem em uma linha de ascendência.  

  A jurisprudência do S.T.F. registra em decisão da lavra do Min. Orozinbo 

Nonato, o que parece ser a primeira manifestação ao princípio da proporcionalidade. E 

essa  está intimamente relacionada com a  proteção ao direito de propriedade no RE no 

18.331: 

vez que aquele somente pode ser exercido dentro dos limites que o tornem 
compatível com a liberdade de trabalho, comércio e da indústria e com o 
direito de propriedade. É um poder, cujo exercício não deve ir até o abuso, o 
excesso, o desvio, sendo aplicável, ainda aqui, a doutrina fecunda do 

ao propósitoda inconstitucionalidade, quando os julgados têm proclamado 
que o conflito entre a norma comum e o preceito da Lei Maior pode se 
acender não somente considerando a letra do texto, como também, e 

.126 
   
  Já sob o pálio da Constituição de 1967, o Supremo Tribunal Federal, 

denotava alguma intimidade com o princípio da proporcionalidade, quando fazia 

menção a decisões desproporcionais de algumas medidas restritivas decorrentes da 

simples prisão em flagrante ou de recebimento de denúncia pela pratica de delitos 

                                                 
125 GUERRA FILHO, Wilis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, São Paulo: 
Celso Bastos, 1999, p. 79 
126 RE 18.331, Relator Ministro Orozimbo Nonato, RF 145 (1953), p. 164 s. 
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diversos. Era o decreto/lei 314/67  lei de Segurança Nacional. Assim estava expresso 

no famigerado Decreto: 
 

qualquer dos casos previstos neste decreto-lei, importará, simultaneamente: 
1º na suspensão do exercício da profissão; 
2º na suspensão do emprego em atividade privada; 
3º na suspensão de cargo ou função na Administração Pública, autarquia, em  
empresa pública ou sociedade  

 
  O supremo reconheceu que a restrição do Decreto Lei despontava como 

desproporcional, sendo, portanto inconstitucional por manifesta afronta ao direito a 

vida, pois privava o indivíduo de obter seu sustento do trabalho, e seus recursos 

inerentes a própria sobrevivência. O STF sustentou a inconstitucionalidade com base na 

cláusula genérica de remissão contida no art.150, § 35, da Constituição de 1967, para 

poder aplicar, sem risco de  

contestação, a ideia de proporcionalidade da restrição como princípio constitucional.   

  Em 1976 o STF optou pela inconstitucionalidade do art. 7º da Lei 

4.116/62, no que estabelecia uma limitação irrazoável ao exercício do trabalho 

profissional de corretagem de imóveis. O supremo assim assegurou a liberdade ao 

exercício da profissão, afirmando que o legislador ordinário não poderia nulificar ou 

desconhecer esse direito ao exercício livre de uma profissão. Podendo apenas o 

legislador disciplinar esse exercício pela exigência de determinadas condições de 

capacidade. Sendo que, no tocante a essas condições não as poderia estabelecer, em seu 

poder de polícia das profissões, atender a um critério irrazoável, e sendo assim, 

cabendo ao Judiciário apreciar se tais restrições seriam adequadas e justificadas pelo 

interesse público.127 

  Já sob a influência da Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal, 

no ano de 1993, em caráter cautelar, optou pela inconstitucionalidade da Lei Estadual 

10.248/93, pois entendeu que a mesma, violava o princípio da proporcionalidade e 

razoabilidade das leis restritivas de direito.128 

  Entretanto, até então, o STF não fazia nenhuma menção entre a proibição 

do excesso ou a irrazoabilidade de uma medida ou ato. Porém, um ano mais tarde, em 

1994, o Supremo viria a alicerçar a aplicação do princípio da proporcionalidade a 

cláusula do art. 5º, LIV, CRFB, o devido processo legal, tendo agora uma visão 

substancial. 

                                                 
127 STF  Representação 930  DF, Tribunal Pleno, Rel. Acórdão Rodrigues Alckimin, j. 05.05.1976.  
128 STF  Medida Cautelar na ADI 855  PR. Rel. Sepúlvida Pertence, J. 01.07.1993. 
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  Essa cláusula foi invocada pelo Min. Moreira Alves, ao consignar que o 

princípio do devido processo legal, de modo óbvio, não era apenas o processo previsto 

em lei, mas abarcaria também, hipóteses em que falta a razoabilidade à lei.   

  Gilmar Mendes viria a afirmar que esse julgado consolidaria o correto 

desenvolvimento do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade como postulado 

constitucional autônomo, tendo agora sua sede consolidada na disposição do art. 5, LIV 

da Constituição. Afirma assim Gilmar Mendes: 
Por outro lado, afirma-se de maneira inequívoca a possibilidade de se 
declarar a inconstitucionalidade da lei em caso de sua dispensabilidade 
(inexigibilidade), inadequação (falta de utilidade para o fim perseguido) ou 
de ausência de razoabilidade em sentido estrito (desproporção entre o objeto 
perseguido e o ônus imposto ao atingido).129 

 

1.8 DISTINÇÕES ENTRE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 
 
  A confusão dos princípios pode ser notada nos autores pátrios  com 

numerosos trabalhos acadêmicos. Uma corrente da doutrina pátria com escólio no 

professor Luiz Roberto Barroso, trabalha com a ideia na distinção de que ambos os 

princípios se distinguem pela origem diversa, ou seja, a razoabilidade teria origem no 

direito norte-americano, e a proporcionalidade teria origem germânica, sendo que 

ambos, porém, se constituíram na verificação da constitucionalidade da norma mediante 

aferição da compatibilidade entre o meio empregado e os fins almejados, e sua devida 

legitimidade. Barroso afirma que: 
Enxergar o direito pelos olhos da Constituição, significa, por exemplo, ver o 
direito à luz do Princípio da Proporcionalidade, ou Razoabilidade, que é um 
dos mais importantes (se não for o mais) princípios albergados na 
Constituição, o qual consiste num parâmetro de valoração dos atos do Poder 
Público, para aferir se eles são informados pelos valores ditados pela 
Constituição.130 

  Suzana de Toledo Barros também possui o mesmo entendimento quando 

aduz que "O princípio da proporcionalidade, [...] como uma construção dogmática dos 

alemães, corresponde a nada mais do que o princípio da razoabilidade dos norte-

americanos".131 

  Verifica-se que a mesma distinção (ou falta de distinção) vem sendo 

adotada em vários relatórios de comissões do Poder Legislativo, mas também em 

                                                 
129 MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, São Paulo: 
Celso Bastos Ed. 1998, p. 83. 
130 BARROSO, Luís Roberto, Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 
204 
131 SUZANA, de Toledo Barros, O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais, 2ª Ed. Brasília, Brasília. 2000 p. 57 
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inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal. A título de exemplo temos a decisão 

da liminar nº76.060-4 do S.T.F., em que o Tribunal faz uso do princípio da 

proporcionalidade (ou pensa que faz) nos seguintes termos; 
O que, entretanto, não parece resistir, que mais não seja, ao confronto do 
princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade - de fundamental 
importância para o deslinde constitucional da colisão de direitos 
fundamentais - é que se pretenda constranger fisicamente o pai presumido ao 
fornecimento de uma prova de reforço contra a presunção de que é titular.132 

 
  Em dezenas de decisões o STF sempre que deseja afastar alguma conduta 

sinônimos. Verifica-se essa aplicação nebulosa nas decisões do Supremo Tribunal 

Federal insistindo na tese de que razoabilidade e o mesmo que proporcionalidade, 

tratando esse como variável daquele.133 Como afirma Virgílio Afonso da Silva, 

u ainda, 

como uma simples forma de compatibilidade entre meios e fins.134 Como se verá 

detalhadamente estar errado. 

  Cirurgicamente pode-se, entretanto, extrair uma referência condizente 

com o princípio da proporcionalidade  por meio da citação de autoria de Gilmar Ferreira 

Mendes135, em que esse aplica de modo coerente o princípio da proporcionalidade na 

análise de dois sub-princípios, adequação e necessidade.  

  Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade são usados com muita 

frequência na doutrina e jurisprudência  como se sinônimos fossem. Entretanto, não são. 

                                                 
132 STF - 237, 304 (309). 
133 Esse tratamento normativo desigual, que castiga o réu com perda injusta e irreparável da liberdade 
física, agride o princípio da proporcionalidade, como variável da razoabilidade. Creio inconcebível que 
o sistema jurídico tolere essa incoerência de regulamentação desproporcional de conseqüências 
sancionatórias para valores jurídicos absolutamente díspares, atribuindo prudente proteção a bem jurídico 
que, diria, não é o mais valioso da vida, o patrimônio, e, na esfera penal, negando-a à liberdade do 
cidadão! Isso, para mim, ofende frontalmente, além de cláusula constitucional específica (art. 5º, LVII), o 
princípio da proporcionalidade, que veda toda sanção injustificável quando comparada com 
conseqüência prevista para hipótese mais grave em abstrato. (...) Seria esse [lançamento do nome do réu 
no rol dos culpados antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória], outro tipo gritante de 
desproporcionalidade: sustentar a impossibilidade de manter o nome do réu no rol dos culpados, mas 
permitir que ele permaneça preso até que sobrevenha julgamento definitivo, o qual bem pode declará-lo 
inocente! Nada haveria de razoável nessa desequilibrada ponderação normativa que de igual modo 
subverteria a escala de valores emergentes da Constituição." (...). Supremo Tribunal Federal, Rel. 
Ministro Cezar Peluzzo. HC 88642 MC/ SP .j. 04/05/2006 
134 Ob. Cit. (SILVA;2002.34) 
135 MENDES,  Gilmar Ferreira, A proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Boletim; 23, 1994, p. 475. 
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Entre eles, apesar da aparência na linguagem laica, existem significativas diferenças em 

seu curso histórico (origem), sua estrutura e abrangência na aplicação.   

  No aspecto histórico o princípio da razoabilidade teve seu 

desenvolvimento no direito anglo-saxônico, enquanto o princípio da proporcionalidade 

buscou inspiração no direito germânico. Inegável, porém, que em certos períodos 

ocorrem inspirações mutuas entre os princípios analisados, mas não chegando ao ponto 

de uma fusão entre eles. 

  Na estrutura dos princípios também verificamos significativas diferenças. 

Porquanto, em se tratando de aspectos culturais diferentes, essas diferenças também 

seguem esses aspectos. O princípio da proporcionalidade segue controle rígido, tendo 

ele uma estrutura definida racionalmente, com subelementos independentes, como na 

análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, sendo 

essa uma formulação definida pela jurisprudência constitucional alemã, possuindo 

assim o princípio da proporcionalidade uma estrutura mais objetiva. 

  Já o princípio da razoabilidade  trabalha com o sentido do que seria ou 

não mais racional ou equilibrado em determinada circunstância estanque, trabalhando 

em uma análise simples de relação meio-fim, dando azo muitas vezes a um grande 

subjetivismo do magistrado.  

  No sentido da abrangência dos princípios há também grande 

diferenciação. A proporcionalidade possui um campo maior de abrangência, sendo 

verdadeiro parâmetro para se aferir a adequação e a necessidade de certo comando 

normativo do ordenamento jurídico, sendo o principio da proporcionalidade um fator, 

instrumento de sopesamento para todas  as normas que limitam os direitos 

fundamentais. Já o princípio da razoabilidade trabalha com o objetivo de impedir a 

prática de atos que porventura venham a fugir do razoável ou desequilíbrio do 

pensamento comum standart.  

  

portanto, não só não tem a mesma origem que o chamado princípio da razoabilidade, 

como frequentemente se afirma, mas também deste se diferencia em sua estrutura e em 
136 

  

                                                 
136 SILVA, Virgilio  Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, ano 91, nº 798, abril 
de 2002. P, 31. 
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1.9  O CONTEÚDO ANALÍTICO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
 

  Muito embora o STF na maioria das vezes ignore os subprincípios da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, o mesmo não ocorre 

com a doutrina que bem salienta a sua existência. Todavia, ao analisar os subprincípios, 

sua análise não tem tomado o devido cuidado para torná-las aplicáveis na prática. Pois, 

em diversas ocasiões apenas se passa um conceito analítico da cada subprincípio, sem o 

devido exame e corelação entre eles, nem mesmo na forma da aplicação. Agindo assim, 

são ignoradas as corretas regras na aplicação desses elementos para a devida 

conformação da proporcionalidade. A regra básica, entretanto de suma importância, 

para a correta aplicação do princípio da proporcionalidade é a ordem pré-definida em 

que devem ser observados os subprincípios.  Pois até mesmo, e certos casos concretos, 

nem mesmo será necessário a utilização de todos os subprincípios em função se sua 

subsidiariedade.  

  Se for ignorada a ordem da adequação, necessidade e proporcionalidade 

em sentido estrito pode-se chegar a uma conclusão totalmente diversa da realidade 

desejada pela aplicação do princípio em testilha. Não foi ao acaso que a jurisprudência 

alemã chegou a essa ordem especifica. Afonso Virgílio da Silva resalta essa importância 

quando afirma; 

A análise da adequação precede a da necessidade, que, por sua vez precede a 
da proporcionalidade em sentido estrito[...] A real importância dessa ordem 
fica patente quando se tem em mente que a aplicação da regra da 
proporcionalidade nem sempre implica a análise de todas as suas sub-regras. 
Pode-se dizer que tais sub-regras relacionam-se de forma subsidiária entre si. 
Essa é uma importante característica, para a qual não se tem dado a devida 
atenção137.   

  A partir de um raciocínio escalonado trifásico, abrangendo parciais que 

se estruturam analiticamente, com os exames da adequação (idoneidade), necessidade 

(exigibilidade) e proporcionalidade em sentido estrito, chega-se ao juiz de 

proporcionalidade de um determinado caso concreto. Esse conteúdo analítico foi 

desenvolvido pela doutrina e jurisprudências alemãs.138 

  As análises de adequação e necessidade perfazem a proporcionalidade 

em sentido amplo, segundo o qual o meio predito pelo legislador deve ser adequado e 

exigível para alcançar o objetivo recomendado. Um meio é considerado adequado  

                                                 
137 Ob.cit. (SILVA;2002:35). 
138 Feldens, ob.cit. 2005;161. 
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-

igualmente eficaz, que não limitasse, ou que o fizesse em menor grau, o direito 

 [BverfGE 30, 292]. Já a proporcionalidade em sentido estrito, exige um 

gravidade da lesão e a transcendência de suas razões justificativas devem estar em 

verfGE] a recomendar as vantagens da promoção do objetivo 

almejado, superam as desvantagens da intrusão na seara dos direitos fundamentais.139 

 

1.9.1 O EXAME DA ADEQUAÇÃO (IDONEIDADE) 
 

  Em relação a adequação, também denominado de princípio da idoneidade 

ou conformidade, este revela  a ideia de que qualquer ato restritivo deve ser adequado 

(idôneo) à consecução de sua finalidade almejada. Deve existir uma relação adequada 

entre um ou vários fins definidos e os meios que são determinados. 

  Dessarte para se alcançar o objetivo da realização do interesse público, 

deve-se verificar se a medida estatal (meio) é idônea para atingir a finalidade (fim). Por 

conseguinte, trata-se precipuamente de controlar a relação de adequação entre o meio e 

o fim. Por outras palavras, um meio é apropriado, se com sua ingerência o êxito 

almejado pode ser efetivamente alcançado. Adverte-se que, adequado não é apenas o 

meio cujo emprego obtém o fim desejado, mas também aquele que ao ser utilizado 

fomenta, ou seja, contribui para a efetivação desse fim. 

  Trazendo o mesmo raciocínio para o controle de normas penais, deve-se 

identificar, prima facie, qual será o bem jurídico protegido pela norma penal 

questionada. Dessa verificação constitui-se  uma consequência  lógica para se definir  

sobre a conduta do legislador, ou seja,  se o mesmo incorreu ou não em excesso 

evidente no rigor da pena.140 

  Sendo assim, para a confirmação do juízo de adequação, deve-se 

certificar, se a tutela jurídico-penal é, ou não, constitucionalmente legítima, 

demandando, pois, uma verificação de duplo aspecto; primeiro se verificando se ao 

tempo em que os bens e interesses, que se tem por preservar, não se encontravam 

                                                 
139 Ob. Cit. (Feldens, 2005;163).  
140 Ob. Cit. (Feldens, 2005;162-163). 
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constitucionalmente proscritos, e não estando, deve-se verificar também, a sua 

relevância social, para assim se despertar ao final a atenção do Direito Penal.  

  Portanto, analisado os pressupostos acima, sendo constatada a 

ilegitimidade da tutela penal, se chegará à conclusão de que a norma incriminadora é 

inadequada, sendo assim, ofensiva ao princípio da proporcionalidade. De outro modo, 

nas suposições em que a tutela penal é constitucionalmente requerida, por mandados 

explícitos ou implícitos de penalização, ao intérprete não é possível o questionamento 

de sua legitimidade neste particular.141  

   

1.9.2 EXAME DA NECESSIDADE (EXIGIBILIDADE) 
 
  No subprincípio da necessidade, ou princípio da exigibilidade, busca-se 

que a medida restritiva seja realmente imprescindível para a manutenção do direito 

fundamental, e que pela avaliação concreta, não se recomende sua substituição por outra 

de igual eficácia ou até menos gravosa. Assim sendo, se existem diversas formas de 

obter-se aquele resultado, deve-se impor que se acolha aquela que irá afetar com menor 

intensidade os direitos envolvidos no caso concreto. 

  Daniel Sarmento, citando Canotilho, aponta que a análise do subprincípio 

da necessidade deve abranger: 
a) a necessidade material, pois o meio deve ser o mais "poupado" possível 
quanto à limitação dos direitos fundamentais; b) a exigibilidade espacial, que 
aponta para a necessidade de limitar o âmbito a intervenção; c) a 
exigibilidade temporal, que pressupõe a rigorosa delimitação no tempo da 
medida coactiva pelo poder público; d) a exigibilidade pessoal que significa 
que a medida se deve limitar à pessoa ou pessoas, cujos interesses devem ser 
sacrificados.142  

 
  Desse modo, o critério da necessidade ou exigibilidade, também 

conhecido como intervenção mínima, indica que a medida eleita deve se consolidar 

como meio menos gravoso, dentre os mais eficazes e disponíveis para o objetivo 

almejado. Portanto, a diferença entre o exame da necessidade e o da adequação é que o 

exame da adequação é um exame absoluto, enquanto que o exame da necessidade é um 

exame comparativo. 

                                                 
141 Ob. Cit. (Feldens. 2005;164). 
142 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2000, p. 89. 
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  Na área jurídico-penal, deve-se perquirir se a utilização da norma penal é 

necessária para se obter a finalidade de proteção do bem jurídico em pauta. Deste modo, 

a ingerência penal será necessária se a finalidade protetiva não conseguir conquistar, 

com o mesmo efeito recorrendo-se a medidas diferentes menos restritivas, por exemplo, 

com a sanção civil ou administrativa. 

 

1.9.3 EXAME DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO 
 
  O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito produz a análise 

da relação entre o custo beneficio do ato estatal sopesado, devendo ao final do 

sopesamento se chegar à conclusão de que o beneficio proporcionado pelo ato é 

superior ao ônus imposto. Isto é, possui o intérprete a possibilidade da realização da 

técnica de ponderação de interesses, ponderando de um lado da balança os interesses 

protegidos com o ato, e do outro, os sacrificados por esse ato.  

  Alerta-se também que, embora uma medida limitadora de um direito 

fundamental possa se mostrar adequada e necessária para promover outro direito 

fundamental, isso não afirma que ela é uma medida proporcional. Pois, se deve fazer 

ainda uma análise da proporcionalidade em sentido estrito, porquanto, devido à 

qualidade subsidiária dos subprincípios, deve-se reservar esse subprincípio para casos 

que indiquem maior complexidade. Desta forma, este subprincípio estabelece uma 

equânime repartição de ônus, com o emprego da técnica de ponderação de bens ao caso 

concreto. 

-  vantagens dos meios em relação às 

 corresponde a uma análise que encontra lastro na teoria da 

ponderação, a significar que o meio utilizado não pode demonstrar-se desproporcional 

em relação ao fim perseguido .143 

  Traçando um paralelo com o Direito Penal, esse exame busca  determinar 

se a pena é desproporcional em sentido estrito. Pois, é o que se verifica quando se 

percebe uma desproporção evidente e extremada entre a sanção penal e a finalidade da 

norma penal, avaliado, o bem atingido em vista de sua incidência. 

  Exemplo de extrema clareza, para não deixar dúvidas sobre a importância  

desse subprincípio, nos é trazido por Virgílio dos Santos; 

                                                 
143 Ob.cit. (Feldens: 2005;166). 
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Se, para combater a disseminação da Aids, o Estado decidisse que todos os 
cidadãos devessem fazer exame para detectar uma possível infecção pelo 
HIV e, além disso, prescrevesse que todos os infectados fossem 
encarcerados, estaríamos diante da seguinte situação: a medida seria, sem 
dúvida, adequada e necessária  nos termos previstos pela regra da 
proporcionalidade-, já que promove a realização do fim almejado e, embora 
seja fácil imaginar medidas alternativas que restrinjam menos a liberdade e a 
dignidade dos cidadãos, nenhuma dessas alternativas teria a mesma eficácia 
da medida citada. Somente o sopesamento que a proporcionalidade em 
sentido estrito exige é capaz de evitar que esse tipo  de medidas descabidas 
seja considerado proporcional, visto que, após ponderação racional, não há 
como decidir pela liberdade e dignidade humana (art. 5º e 1º, III), ainda que 
isso possa, em tese, implicar um nível menor de proteção à saúde pública. 
(art. 6º).144 

 

 

1.9.4 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E SUA DUPLA DIMENSÃO - 
PROIBIÇÃO DE EXCESSO E PROIBIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 

  Verificados alguns aspectos do princípio da proporcionalidade, nas 

questões de origem, distinção da razoabilidade e análise analítica, possível nesse 

momento adentrar no campo da análise da proporcionalidade do aspecto da proibição de 

excesso por parte do Estado, bem como, da proibição da proteção insuficiente, relativos 

aos deveres de proteção/imperativos de tutela, imposto pelos direitos fundamentais aos 

Poderes de Estado.    

  Vale aqui relembrar a mudança de paradigma vivido pelo Brasil nos 

últimos vinte e cinco anos. Impossível não lembrar a história recente no ano de 1964, 

quando do golpe militar que empurrou o país em uma era sombria da ditadura, portanto, 

Estado Ditatorial (legalidade formal), época que imperava total desrespeito aos direitos 

fundamentais individuais. A passagem para o Estado Democrático de Direito 

(legalidade substancial) foi demorada e dolorosa, mas definitiva, passando assim a 

sociedade a uma era de respeito dos direitos fundamentais individuais amparados pela 

Constituição de 1988. Constituição cidadã que nasceu com sua dupla função nesse novo 

modelo de Estado, quais seja: de um lado impondo limites à atuação estatal e, de outro 

lado impondo deveres de tutela para o Estado em relação aos seus cidadãos. Lenio 

Streck assim aborda o tema;  

Perfeita, pois, a análise de Alessandro Baratta: é ilusório pensar que a função 
do Direito (e, portanto, por parte do Estado), nesta quadra da história, fique 

                                                 
144 Ob. Cit. (Santos; 2002;41). 
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restrita à proteção contra abusos estatais (aquilo que denominamos de 
garantismo negativo). No mesmo sentido, o dizer de João Baptista Machado, 
para quem o princípio do Estado de Direito, nesta quadra da história, não 
exige apenas a garantia da defesa de direitos e liberdades contra o Estado: 
exige também a defesa dos mesmos contra quaisquer poderes sociais de fato. 
Desse modo, ainda com o pensador português, é possível afirmar que a ideia 
de Estado de Direito se demite da sua função quando se abstém de recorrer 
aos meios preventivos e repressivos que se mostrem indispensáveis à tutela 
da segurança, dos direitos e liberdades dos cidadãos.145 

  Portanto, o estagio atual da história requer uma revisão da forma de se 

interpretar as normas, como também, na forma de perceber e compreender a atuação 

estatal. Assim sendo, a aplicação do princípio da proporcionalidade com base em sua 

dupla face, possui ligação estreita com a dupla função dos direitos fundamentais junto 

ao Estado Democrático de Direito.  

  Dessarte, o que se propõe é uma correta adequação do direito que 

respeite todos os aspectos dos direitos fundamentais, tanto no aspecto negativo quanto 

positivo, ou seja, constituindo-se a proibição de excesso, bem como, a proibição da 

insuficiência, usando como instrumento para essa correta adequação a aplicação do 

princípio da proporcionalidade.    

 

1.9.5 ENTRE PROIBIÇÃO DE EXCESSO E PROIBIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 
 
  O princípio da proporcionalidade enquanto proibição de excesso nasce 

em um contexto histórico na passagem do absolutismo para o liberalismo, portanto, 

compreensível que se impusesse um mecanismo de freios, no sentido de impedir um 

arbítrio estatal. 

  Na Europa do final do século XVIII, e durante o século XIX, a 

preocupação era limitar o Poder do Estado por intermédio de garantias ao indivíduo, 

para que assim pudesse frear o exercício arbitrário do Estado, especialmente do 

executivo, pois era nesse Poder que residia um monarca carente de legitimidade 

democrática, mas havido por poder ilimitado. 

  A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 afirma em 

s 

                                                 
145 STRECK, Lenio Luiz, A dupla face do Princ.Proporcionalidade e o cabimento de Mandado de 
Segurança em matéria criminal: superando o ideário liberal-individualista-clássico. Texto disponível em: 
http://www.mp.rs.gov.br. Acesso em: 17.05.2012. 
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desenvolvida à época em que os direitos fundamentais se destinariam a garantir uma 

área de liberdade isenta à intrusão dos poderes do Estado. Essa teoria foi criada por uma 

classe burguesa, que via no poder estatal sua principal ameaça, uma vez que, terceiros 

não geravam preocupação a classe burguesa dominante. 

  Assim, no modelo liberal iluminista era imperioso a proteção das 

liberdades dos indivíduos frente ao Estado, esse, portanto, deveria exercer a mínima 

atuação na sociedade e na vida dos antigos súditos, agora cidadãos. Essa visão liberal 

iluminista encontra assento até os dias de hoje, entretanto, em um quadro político e 

social totalmente diverso da existente nos séculos XVIII e XIX. Assim Feldens analisa 

as mudanças sociopolíticas, afirmando que: 

Por um lado, o Estado perdeu parcela de seu poder em favor de organizações 
privadas, as quais assumiram funções anteriormente desempenhadas 
diretamente pelo poder público. Em consequência, uma porção significativa 
dos perigos que rondam os direitos humanos e fundamentais provém, na 

 uma ameaça ao 
desfrute efetivo do direito fundamental não menos inquietante que a 

dominado exclusivamente pelos interesses da burguesia para converter-se em 
um Estado de pluralidade de classes, cada qual reclamando a satisfação de 
seus interesses, não raramente contrapostos. Naturalmente, os indivíduos 
ameaçados passam a exigir, do Estado, proteção diante dos cada vez mais 
temidos poderes privados.146 

  Hodiernamente, a proteção não se encontra somente relativa aos bens 

individuais, mas também, aos transindividuais, difusos e coletivos. Isso ocorre com o 

avanço e mudanças das sociedades, e infelizmente da criminalidade, no âmbito, claro, 

do Direito Penal. Portanto, a proteção deve acompanhar na mesma proporção à lesão do 

bem ou dos bens. Na seara dos delitos atuais os reflexos desses acabam por atingir toda 

sociedade. Bobbio já percebia tais mudanças até mesmo em relação dos direitos do 

 homem se modificou, e continua a se 

modificar, com a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 

interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, 
147 

  Recordasse também, que a Constituição de 1988 abarcou vários bens 

coletivos e difusos no rol de direitos fundamentais, v.g. meio ambiente, defesa do 

consumidor, etc. Por conseguinte, para a proteção desses bens, necessário se faz uma 

                                                 
146 Ob. Cit. (Feldens. 2008;75). 
147 Ob. Cit. (Bobbio; 1992: 18). 
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adequação baseada no princípio da proporcionalidade, exposto como proibição de 

excesso e proibição da proteção deficiente.  

  A Constituição Federal de 1988 tem como valores destacados em seu 

preâmbulo, instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, 

a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 

.148Demonstrando assim, a clara  preocupação do legislador 

constituinte com a coletividade, deixando para trás o vetusto Estado Liberal iluminista 

em que figurava o Estado como inimigo da sociedade, dando ensejo no passado à 

proporcionalidade somente na face da proibição de excesso por parte dos poderes do 

Estado, onde residiam apenas garantias individuais e uma intervenção mínima dos atos 

estatais na vida em sociedade. Sobre o tema pertinente trazer o magistério de Lenio 

Streck: 

Portanto, para uma avaliação mais aprofundada do problema, é necessário ter 
em conta essa superação do modelo clássico de garantismo negativo, que 
nada mais do que uma leitura unilateral do princípio da proporcionalidade, 
como se este fosse apenas voltado à proteção contra os excessos (abusos do 
Estado) (Übermassverbot). [...] Ou seja, nesta quadra do tempo é preciso que 
tenhamos claro - e isto não deveria constituir maior novidade no plano do 
direito penal-processual constitucionalizado  que a noção de 
proporcionalidade "não se esgota na categoria da proibição de excesso, já que 
vinculada igualmente a um dever de proteção por parte do Estado, inclusive 
quanto a agressões contra direitos fundamentais provenientes de terceiros, de 
tal sorte que se está diante de dimensões que reclamam maior densificação, 
notadamente no que diz com os desdobramentos da assim chamada proibição 
de insuficiência no campo jurídico-penal e, por conseguinte, na esfera da 
política criminal, onde encontramos um elenco significativo de exemplos a 
serem explorados".149  

  Não se esta sugerindo que o garantismo penal seja execrado, muito ao 

contrário, o que se deseja é uma nova linha de interpretação, baseado em uma axiologia 

dos direitos fundamentais, ponderando os limites de atuação do Estado, e de outro lado 

como imperativos de tutela pelo Estado. Uma vez que, é nesse meio termo que podemos 

encontrar o princípio da proporcionalidade em seu duplo aspecto: como proibição de 

arbitrariedades do Estado e proibição de prestação insuficiente do dever de proteção 

pelo Estado dos direitos fundamentais da sociedade. 

                                                 
148 Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil.  
149 STRECK, Lenio Luiz, A dupla face do Princípio da Proporcionalidade e o cabimento de Mandado de 
Segurança em matéria criminal: superando o ideário liberal-individualista-clássico. Artigo disponível em: 
http://www.mp.rs.gov.br/criminal/doutrina. acessado em: 22.05.2012. 
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  Nos alerta Grinover, Gomes Filho e Fernandes sobre a importância 

desses direitos e garantias fundamentais no aspecto processual penal positivados na 

Constituição de 1988. 

Os preceitos constitucionais com relevância processual têm a natureza de 
normas de garantia, ou seja, de normas colocadas pela Constituição como 
garantia das partes e do próprio processo. (...)Contraditório, ampla defesa, 
juiz natural, motivação, publicidade etc. constituem, é certo, direitos 
subjetivos das partes, mas são, antes de mais nada, características de um 
processo justo e legal, conduzido em observância ao devido processo não só 
em benefício das partes, mas como garantia do correto exercício da função 
jurisdicional. Isso representa um direito de todo o corpo social, interessa ao 
próprio processo para além das expectativas das partes, e é condição 
inafastável para uma resposta jurisdicional imparcial, legal e justa. Nessa 
dimensão garantidora das normas constitucionais-processuais, não sobra 
espaço para a mera irregularidade sem sanção ou nulidade relativa. A 
atipicidade constitucional, no quadro das garantias, importa sempre uma 
violação a preceitos maiores, relativos à observância dos direitos 
fundamentais e a normas de ordem pública.150 

  Portanto, devesse revisar a interpretação das normas, e também  na forma 

de compreensão da atuação estatal.  Pois, a aplicação do princípio da proporcionalidade 

baseada no duplo viés, qual seja; proibição do excesso e proibição da proteção 

deficiente, está ligada direitamente a mesma dupla função dos direitos fundamentais de 

um Estado Social Democrático de Direito.   

  Importante realçar a cotejo de Sarlet: 

De modo especial, argumenta-se que existe uma substancial congruência 
(pelo menos no tocante aos resultados) entre a proibição de excesso e a 
proibição de insuficiência, notadamente pelo fato de que esta se encontra 
abrangida pela proibição de excesso, no sentido de que aquilo que 
corresponde ao máximo exigível em termos de aplicação do critério da 
necessidade no plano da proibição de excesso equivale ao mínimo exigível 
reclamado pela proibição de insuficiência.151 

  O princípio da proporcionalidade como proibição de excesso, não resta 

dúvida foi recepcionado na Constituição de 1988, pelo que se pode constatar nas 

garantias constitucionais disposta aos cidadãos, entre outras, a garantia do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como também, por toda a doutrina e 

jurisprudência, sendo assim, veda-se o excesso e se interpretam as garantias como de 

normas públicas, passiveis de nulidade absoluta no caso de sua não observância, ou em 

outra forma a inconstitucionalidade. 
                                                 
150 GRINOVER, Ada. FERNANDES, Antonio Scarance. GOMES FILHO, Antonio Magalhães. As 
nulidades no processo penal. 7 ed. rev e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 24. 
151 SARLET, Ingo. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais entre 
proibição de excesso e de insuficiência. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. n. 47, ano 12. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, março-abril de 2004. p. 103. 



108 
 

  Entretanto, não se pode negar também, que a sociedade como um todo 

possui direito à segurança, à vida e a dignidade. Nesse ponto necessário lembrar outra 

vez o art. 2ª da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1789 que afirma: 

fim de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis 

do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à 

. Por conseguinte, a  conservação da segurança e os direitos fundamentais, é 

de grande importância  em face do modelo hodierno de Estado Social Democrático de 

Direito.   

  Sarlet abordando na esfera penal sobre a proibição da proteção deficiente 

assim expõe: 

Por outro lado o Estado  também na esfera penal  poderá frustrar o seu 
dever de proteção atuando de modo insuficiente (isto é, ficando aquém dos 
níveis mínimos de proteção constitucionalmente exigidos) ou mesmo 
deixando de atuar, hipótese, por sua vez, vinculada (pelo menos em boa 
parte) à problemática das omissões inconstitucionais. É nesse sentido que  
como contraponto à assim designada proibição de excesso  expressiva 
doutrina e inclusive jurisprudência têm admitido a existência daquilo que se 
convencionou batizar de proibição de insuficiência (no sentido de 
insuficiente implementação dos deveres de proteção do Estado e como 
tradução livre do alemão Untermassverbot).152 

  Atualmente existe no Direito Penal, uma hipergarantia dos direitos 

fundamentais individuais para os autores de delitos. A Constituição está recheada de 

garantias e direitos individuais que devem ser respeitadas, contudo a visão liberal-

individualista deve dar espaço para a visão moderna do comunitarismo-social, que 

também se encontra presente na Constituição.  

  O argumento repetido insistentemente por autores garantistas no sentido 

de que não se pode nunca vedar a liberdade do indivíduo em favor da sociedade, 

devendo-se maximizar a proteção ao indivíduo em detrimento das garantias da 

sociedade, é uma falácia. Esse paradigma deve ser visto, ou revisto, em um contexto 

global da sociedade em que este mesmo indivíduo se enquadra. O autor de um delito 

não pode ser privado de sua liberdade por atos arbitrários do Estado, vale dizer; sem 

suas garantias fundamentais constitucionais exercidas, não há nada mais verdadeiro. 

Entretanto, a visão monocular de alguns autores sobre os direitos fundamentais, não 

observa que o interesse da maioria (sociedade), nada mais é do que a pretensão de cada 

indivíduo a ter sua dignidade humana garantida, junto com seus direitos fundamentais 

assegurados. 
                                                 
152 Op. Cit (Sarlet.2004: 98)  (sem grifos no original). 
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  Fica, portanto a pergunta, porquê não se buscar o garantismo penal 

integral, vale dizer, o garantismo negativo, que possui aceitação ampla na doutrina e 

jurisprudências pátrias,  como também, o garantismo positivo, baseado nos deveres de 

tutela do Estado. 

  O que se propõe é o garantismo penal integral proposto por Ferrajoli 

(muito embora, muitos autores pensem em sentido contrário), com aplicação de maneira 

uniforme para todos os indivíduos de suas garantias fundamentais, e não somente 

daquelas contra quem o Estado possa vir a exercer uma pretensão punitiva. Discorrendo 

de forma intensa sobre o tema Lenio Streck afirma: 
Repita-se: já não se pode falar, nesta altura, de um Estado com tarefas de 
guard  e nisto consistiu a 
superação da crise provocada pelo liberalismo  de que o Estado passou a ter 
a função de proteger a sociedade nesse duplo viés. Não mais apenas a 
clássica função de proteção contra o arbítrio, mas, também a 
obrigatoriedade de concretizar os direitos prestacionais e, ao lado destes, a 
obrigação de proteger os indivíduos contra agressões provenientes de 
comportamentos delitivos, razão pela qual a segurança passa a fazer parte 
dos direitos fundamentais (art. 5º Caput da Constituição do Brasil).153 

  Logo, cabe ao Estado à necessária proteção de exageros por parte do 

poder estatal, compreendido precipuamente no garantismo negativo, ou seja, proibição 

de atos estatais usurpadores dos limites dos direitos fundamentais. Deve, entretanto, 

esse mesmo Estado garantir a proteção dos indivíduos integrantes da sociedade, não 

mais com atos omissivos, mas sim na busca dos imperativos de tutela dessa sociedade. 

Assim, a função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela, manifesta-se na 

ilação dos deveres de proteção, que consiste no imperativo da ingerência ativa do 

Estado na concretização dos direitos fundamentais.154 

  Portanto, expostas as considerações em relação à aplicação e 

interpretação do Direito Penal com aspecto liberal-iluminista, como também 

demonstrado a necessidade de um novo enfoque na interpretação do Direito Penal e 

Processual, com o intuito de não se esquecer dos devidos papeis dos direitos 

fundamentais no Estado Democrático de Direito, passa-se a adentrar na devida análise 

do princípio nemo tenetur se detegere  e seus desdobramentos na coleta e produção de 

                                                 
153 STRECK, Lenio Luiz, O princípio da proibição de proteção deficiente (untermassverbot) e o 
cabimento de mandado de segurança em matéria criminal: superando o ideário liberal-individualista-
clássico. (Grifos no original) Artigo disponível em: http://www.mp.rs.gov.br/criminal/doutrina. acessado 
em: 22.05.2012. 
154 Ob. Cit. (FELDENS;2008;73). 
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ca e social hodierna do Estado está mais do que 

madura, devendo, entretanto, de parte de nossos Tribunais uma maior utilização 

(correta, com análise da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, 

e com a devida distinção ao princípio da razoabilidade do princípio da 

proporcionalidade), impondo-se uma readaptação na forma hermenêutica de 

interpretação das normas infraconstitucionais. 

  Em suma, o que se propõe é uma aplicação do direito com base no 

respeito de todas as funções dos direitos fundamentais, utilizando-se a proibição do 

excesso e da proibição deficiente, consubstanciado no princípio da proporcionalidade,  

como instrumento final para a ponderação de interesses  nos casos concretos. 
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Capítulo 4  O PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE E SEUS 
DESDOBRAMENTOS NA COLHEITA E PRODUÇÃO DA PROVA UM OLHAR 
SOB O PRISMA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE  A BUSCA DE 
UM GARANTISMO PENAL INTEGRAL 

 

1. A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE INTERESSES PRIVADOS E 
PÚBLICOS 
 

  A necessidade de se viver em sociedade leva os indivíduos a estabelecer 

e respeitar regras, em prol de uma vida pacífica para toda a sociedade.  De todas as 

áreas do Direito, certamente o Direito Penal é único, pois em outros ramos do direito 

temos certamente obrigações de fazer, de não fazer, dano moral, falências, e até mesmo 

esbulho, todos esses institutos existentes no Direito Civil, Administrativo e Empresarial, 

entretanto, em nenhum desses existe a sanção do cerceamento da liberdade 

ambulatorial. Portanto, fazendo do Direito Penal um Direito singular. E, por ser o ramo 

do Direito que trata do bem mais caro a condição humana (depois da vida), acaba por 

ruim, ao contrário, é necessá

conseguiu sobreviver a vários períodos negros da história, como o absolutismo da idade 

média, e as grandes guerras, sempre saindo desses períodos com um grande aprendizado 

para o futuro. 

   Ocorre que, atualmente, não vivemos (graças a Deus) nenhum período 

absolutista (restrito aos países Democráticos de Direito), como também, não estamos 

passando por nenhuma Guerra, entretanto, autores adeptos do garantismo penal negativo 

se colocam como bastiões do Direito Penal, acima do bem e do mal, criando hoje uma 

ideologia garantista, que se registre, nunca foi defendida nem mesmo por Ferrajoli. 

Olhando para o Estado como um inimigo, em uma visão vetusta do liberalismo-

individualista, pautando suas posições doutrinárias em grande parte como  pura 

fundamentação de slogan. Não se está aqui afirmando que a teoria garantista de 

Ferrajoli é puro slogan, com falsas afirmações. Não foi isso que foi defendido ao longo 

desse trabalho, e nunca poderá ser, porquanto, a importância da teoria garantista e 

inconteste. 

  O que está se afirmando é que recentemente doutrinadores garantistas 

tem aplicado uma visão reducionista, ou seja, apenas com a visão dos direitos 

fundamentais do investigado/réu. Defensores desse super garantismo afirmam que o 



112 
 

Estado é ontologicamente arbitrário. Como já comentado acima, e com todas as vênias 

possíveis, essa autores estão tendo essa visão pelo retrovisor. Difícil acreditar que 

desejem uma sociedade realmente justa. Se possuíssem essa visão iriam verificar que a 

balança não pode pender para nenhum lado de forma desmedida, mesmo que sobre o 

manto dos direitos fundamentais. O Estado não pode ser considerado mais como o 

Grande Inimigo, já que em uma visão social democrática, ele existe para a realização do 

bem comum. Afrânio Silva Jardim assim aduz:  

Por tudo isso, é preciso combater-se, em todas as frentes, a visão liberal-
individualista de que o cidadão deve opor-se ao Estado, como se este não 
existisse justamente para realização do bem comum. Certo que, 
historicamente, temos presenciado muitos desvios neste desvios neste 
desiderato, nada obstante, em assim ocorrendo, cabe democratizar o Estado e 
não combatê-lo como se fosse um inimigo comum. Na realidade, é 
justamente a progressiva intervenção estatal na vida social que tem impedido 
que as desigualdades de classes tornem ainda mais opressora a ordem 
econômica vigente nos países do Terceiro Mundo. 155 

  A se continuar buscando a plenitude absoluta dos princípios e garantias 

individuais, ocorrerá um sério risco para a efetividade da justiça criminal, 

comprometendo-se assim os direitos coletivos e sociais de toda a sociedade. E, sendo 

assim, se não se admitir uma mitigação desses princípios e garantias, em certas 

situações, verificadas no caso concreto e de forma proporcional, se estará caminhando 

para uma ameaça ao próprio Estado de Direito, tão defendido por autores garantistas.   

  Verifica-se, portanto, o eterno dilema entre o equilíbrio da efetividade da 

coerção e a garantia dos direitos fundamentais individuais. Constatando-se assim que, 

para a maior efetividade da coerção, devemos passar pela necessária limitação dos 

direitos fundamentais, buscando-se um ponto de equilíbrio entre eles, pois em um 

Estado Social Democrático de Direito, os fins não podem justificar os meios, por 

conseguinte a busca pela efetividade da coerção não pode ser almejada suplantando a 

ética e a moral desrespeitando os direitos fundamentais. A busca desse equilíbrio passa 

necessariamente pela correta utilização do princípio da proporcionalidade, com a devida 

análise de seus subprincípios. José Carlos Fonseca, citando Figueiredo Dias afirma que 

Estado exige igualmente a proteção de valores institucionais indispensáveis à sua 

                                                 
155 JARDIM, Afrânio Silva, Direito Processual Penal, Ed. Forense, Rio de Janeiro   9ª Ed. 2000, p. 309-
310.   
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própria subsistência, mormente a viabilização de uma eficaz administração da 
156    

  É necessário se olhar com outros olhos o Direito Penal e o Processo 

Penal, não pode restar nenhuma dúvida da necessidade deles, por mais que a sociedade 

tenha evoluído e garantias tenham sido conquistadas, continua sendo imperioso prevenir 

crimes, e uma vez que isso não tenha sido evitado, deve-se recorrer  a um julgamento 

apto a viabilizar a aplicação de uma sanção penal.  Portanto, o autêntico projeto do 

garantismo penal idealizado por Ferrajoli coloca os direitos fundamentais em uma 

posição jamais alcançada no passado, e o faz de modo correto, porém, dando um passo a 

frente, é possível um ponto de equilíbrio entre o respeito aos direitos do indivíduo e a 

sanção penal.  

  Para se chegar a esse desiderato, devesse procurar o foco do trabalho 

nesse capítulo no princípio nemo tenetur se detegere, princípio de extrema importância 

para o processo penal, pois, dele depende toda uma coleta de provas para se apurar a 

autoria e  materialidade, requisitos primordiais para a correta persecução penal. 

Necessário lembrar que, ao se determinar de forma plena a autoria de um delito por 

meio de uma prova, DNA, por exemplo, se estará também afastando a imputação 

errônea e desastrosa de um ou vários inocentes. Veja que o direito de não fazer prova 

contra si mesmo no Brasil, possui proporções quase que absolutas, tornando a busca de 

provas em que se dependa da cooperação do acusado um ato impossível. Não sendo 

admissível até mesmo uma ponderação de bens em casos concretos. Tal posicionamento 

caminha na total contramão da legislação, jurisprudência e doutrinas estrangeiras, onde 

a coleta de provas com a cooperação do acusado não é vista como violação do princípio 

ao nemo tenetur se detegere, bem como os princípios da dignidade e da inocência. 

Deve-se buscar a devida proporção entre a proteção dos direitos fundamentais do 

indivíduo e a correta persecução penal, sem pender a balança para o garantismo penal 

máximo, onde se observa garantias absolutas, nem para o direito penal do inimigo, onde 

não há garantia alguma para o indivíduo. 

 

1.2 PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE 
 

                                                 
156 FONSECA, José Calos, Reforma do Processo Penal e Criminalidade Organizada. In PALMA, 
Jornada de direito processual penal e direitos fundamentais. Coimbra, Almedina, 2004. P, 418. 
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  O princípio em testilha é sem dúvida um dos mais debatidos, tanto na 

doutrina quanto na jurisprudência, pois o mesmo possui vários desdobramentos na vida 

em sociedade, como também, na obtenção de provas importantes para o Processo Penal.  

  O princípio nemo tenetur se detegere etegere, também chamado nemo 

tenetur se ipsum accusare157  é considerado um direito fundamental do cidadão, sendo 

mais especificamente um direito do indiciado/réu. É um direito de defesa, assegurador 

da não auto-incriminação do indivíduo, assegurando, portanto, a liberdade do indivíduo, 

oponível contra o Estado.  

  O princípio  nemo tenetur se detegere , como direito fundamental tem 

como objetivo proteger o indivíduo dos arbítrios do poder do Estado na persecução 

penal, resguardando-se  assim o cidadão contra violências físicas ou morais utilizadas 

para obrigar o indivíduo na cooperação de investigações ou diligências para o deslinde 

dos crimes.  Maria Elizabeth Queijo destaca ponto interessante do sobre o princípio: 

Deve-se salientar, porém, que embora o nemo tenetur se detegere  esteja 
encartado entre os direitos de primeira geração, nos quais a ênfase é o 
resguardo do indivíduo diante do Estado, não se pode deixar de ressaltar a 
ótica do interesse público em sua tutela [...] o nemo tenetur se detegere  se 
insere no direito à defesa e na cláusula do divido processo legal. Por via de 
consequência, repercute na própria legitimação da jurisdição. Nesse sentido, 
não é apenas o direito daquele indivíduo que está sendo investigado ou 
processado, especificamente, mas é de interesse público, para o exercício 
correto e adequado da jurisdição. Além de direito, o nemo tenetur se detegere   
é também garantia. Trata-se de garantia da liberdade, em especial da 
liberdade de autodeterminação do acusado.158 

   O princípio nemo tenetur se detegere  se encontra positivado em vários 

diplomas internacionais como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

adotado pela Assembleia  Geral  das Nações Unidas em 1966, que faz referência a esse 

mesma, nem a confessar-  

   Na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da 

Costa Rica) de 1969, também foi estabelecido o princípio nemo tenetur se detegere no 

por contra si 

mesma, nem declarar-  

                                                 
157 Nemo tenetur se detegere: ninguém é obrigado a revelar-se; nemo tenetur se ipsum accusare: ninguém 
é obrigado a acusar-se. 
158 Queijo, Maria Elizabeth, O direito de não produzir prova contra si mesmo (o princípio nemo tenetur 
se detegere  e suas decorrências no processo penal). Ed. Saraiva  São Paulo, 2003  p.55-56. 
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      No Brasil, embora alguns autores tenham afirmado que o mesmo já se 

encontrava estabelecido na Constituição Federal de 1988 em sua redação, extraindo 

essa incidência dos princípios do devido processo legal, e do direito a ampla defesa, 

como também, do princípio da presunção de inocência, fato é que  o princípio nemo 

tenetur se detegere  foi adotado, sem nenhuma dúvida em 1992, quando da ratificação 

no Brasil dos pactos acima descritos nos Decretos Legislativos 592 e 678   ambos de 

1992. Portanto, o princípio nemo tenetur se detegere  foi recepcionado no Brasil em 

razão de interpretação do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, sendo esse princípio 

incorporado ao rol dos direitos fundamentais, possuindo hierarquia constitucional. 

Vale lembrar, que esse princípio em destaque não é sinônimo do direito ao silêncio 

presente na Constituição Federal no art. 5º, LXIII, como também no art. 186 do CPP, 

sendo esse apenas uma decorrência daquele princípio. 

   De fato, esse princípio vai de encontro à natureza humana, ou seja, de 

não se auto-incriminar. Porquanto, o direito pode muito, mas não pode tudo. Uma 

norma jurídica não pode impedir um comportamento inerente ao ser humano, seria o 

mesmo que se impedir que um indivíduo não se defende-se de um ataque injusto, ou 

uma norma que impedisse um furto famélico. Pois, a natureza do homem não pode ser 

mudada por normas de conduta. Em suma, o princípio nemo tenetur se detegere  

permite ao acusado a sua não colaboração com a Justiça na busca de investigação do 

crime que tenha executado. Sendo toda a carga probatória colocada nos ombros largos 

do Ministério Público. Entretanto, essa não colaboração deve se dar de forma 

omissiva, ou seja, não poderá o indiciado ou réu praticar atos no sentido de desvirtuar 

a investigação.  

  O problema da jurisprudência e da doutrina pátria, é que esses dão uma 

interpretação extensiva, preferindo atribuir ao nemo tenetur se detegere uma verdadeira 

imunidade absoluta, argumentando que: se ninguém pode ser obrigado a declarar-se 

culpado, também deve ter assegurado o seu direito a não fornecer provas 

incriminadoras contra si mesmo. Entretanto, isso não é encontrado positivado no 

direito, porquanto o Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a 

confessar-se culpado, como expressamente contém o art. 8º, 2, g, da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, ou ao direito de não ser obrigado a testemunhar 

contra si mesma ou confessar-se culpado, encontrados no art. 14, 3, g, do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis,  não contempla toda essa proteção garantista.  
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  Na Corte Suprema dos Estados Unidos, esse mesmo princípio, 

encontrado na 5ª Emenda da Constituição Americana, é interpretado literalmente, ou 

seja, o agente tem o direito somente a não depor ou testemunhar contra si, limitados 

somente ao conteúdo do pensamento. Sendo assim, os tribunais dos Estados Unidos, ao 

autorizar uma perícia não invasiva em um indivíduo, entende que em nada estará 

prejudicando sua privilege against self-incrimination ou a nada estará sendo obrigado o 

agente na produção da prova. Ao contrário, a verdade, mesmo que formal, está sendo 

buscada sem nenhuma afronta aos direitos individuais, garantindo-se, desse modo, um 

devido processo legal, em igualdade de armas entre sociedade e indivíduo, como 

também, respeitando o aspecto do interesse público em sua tutela. Entretanto, 

infelizmente, esse não é o pensamento de nossos tribunais superiores.   

  O problema de se dar tal interpretação para o privilege against self-

incrimination é que o colocamos acima de qualquer outro comando normativo, 

tornando-o, por fim, absoluto o que é contrario aos princípios do Estado Democrático de 

Direito, e da proporcionalidade.  

   

1.3 O DIREITO AO SILÊNCIO E O PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE 
DETEGERE 
 

  Esse princípio, quanto ao interrogatório do acusado, apresenta deferentes 

extensões em vários ordenamentos jurídicos. Em alguns possui um alcance mais amplo, 

já em outros inexiste. De forma geral esse princípio assegura ao acusado a liberdade 

moral do acusado, consistindo basicamente na liberdade do acusado de poder 

determinar-se de acordo com o próprio comportamento, sem intromissões externas. No 

Brasil o direito ao silêncio se encontra no art. 5º, LXIII da Constituição Federal e no art. 

186 do Código Processual Penal. Portanto, o princípio neno tenetur se detegere além de 

desempenhar tutela sobre o direito da não auto-incriminação, também resguarda a 

liberdade de autodeterminação. 

  O indivíduo em seu intimo tem o direito de silenciar, ou seja, de não 

pronunciar nada em seu desfavor a respeito da imputação feita a ele. O abade Dinouart 
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parece derramar-se, por assim dizer, para fora de si e dissipar-se pelo discurso; de modo 
159 

  Os titulares do direito ao silêncio são todos aqueles que possam se auto-

incriminar por meio de declarações prestadas às autoridades. Podem ser os averiguados, 

os indiciados, os acusados em processo penal, bem como as testemunhas, nesse sentido 

-incriminação 

não tem limites espaciais nem procedimentais: estende-se a qualquer indagação por 

autoridade pública de cuja resposta possam advir subsídios à imputação ao declarante da 
160 

  

crime de falso testemunho quando a pessoa, depondo como testemunha, ainda que 

compromissada, deixa de revelar fatos que possam incriminá- 161 

  Esse princípio em debate tem sido aplicado nos Estados Unidos e na 

grande maioria dos países da Europa, tão somente quanto ao direito do acusado em não 

ser obrigado a declarar por palavras e gestos a sua culpa. Ou seja, o acusado no 

interrogatório, seja em sede policial ou judicial, não está obrigado a se declarar culpado, 

podendo se manter em silêncio, se assim desejar, e esse silêncio não poderá ser 

considerado em prejuízo do acusado para sua condenação. 

  Muitos autores possuem a tendência da equiparação do princípio em 

testilha com o direito ao silêncio. Inegavelmente os dois são indissociáveis, uma vez 

que o direito de se calar é uma consequência do direito de não fazer prova contra si 

mesmo. Entretanto, não se pode restringir o princípio tão somente ao fato de silenciar, 

pois se estaria restringindo demais o princípio. Contudo, essa é a restrição que muitos 

ordenamento jurídicos aplicam ao princípio em tela. 

  Interpretam, igualmente, esse princípio não somente como direito ao 

réu não é obrigado a depor contra si próprio e tem o direito de responder 
162. Ada Pellegrini possui o mesmo 

entendimento afirmando 

                                                 
159 DINOUART, Abade. A arte de calar (1771). Trad. Luis Felipe Ribeiro. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. P. 12. 
160STF HC 79.244-8, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 26-04-1999.  
161 STF HC 73.035-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 13-11-1996.   
162 MARQUES, José Frederico, Elementos de direito processual penal. Campinas, São Paulo; Bookseller, 
1998.v 2, p. 324 
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fornecer elementos de prova que o prejudiquem. Pode calar- 163. 

Não parece o melhor entendimento, sendo que, esse direito se esgota apenas e tão 

somente na proteção do indiciado ou réu, que  possui o direito de ficar em silêncio, não 

podendo esse silêncio ser presumido em prejuízo do acusado. Verifica-se que o art. 197 

do Código de Processo Penal afirma que a confissão será avaliada pelo juiz, em 

conformidade com outras provas dos autos. Ou seja, a própria confissão depende de 

ponderação com outras provas dos autos. Sendo assim, há que se fazer uma advertência, 

pois, o silêncio realmente não poderá ser considerado prejudicial ao acusado, porém, a 

mentira deverá ser considerada, assim como a confissão, em consonância com outras 

provas do processo, em prejuízo do acusado.   

  Veja que o direito constitucional ao silêncio torna desnecessária a 

mentira, pois o acusado poderá se recusar a responder as perguntas e nada poderá lhe 

acontecer. Portanto, se mesmo assim ele mente, estará extrapolando do seu direito, 

tentando se valer dessa falsidade ou malícia, em prejuízo de bens jurídicos relevantes 

para a Constituição.   

  O silêncio sem dúvida serve como defesa, já a mentira pode causar danos 

a terceiros. Assim, no interrogatório o réu poderá silenciar, mas não mentir. O Tribunal 

do Estado do Rio de Janeiro em sua quarta Câmara Criminal afirmou no julgado de nº 

-se da responsabilidade 

penal, configura-se o delito previsto no artigo 307 do CP, pois, se tem o direito de calar-

se, não tem, contudo o direito de mentir sobre a própria idade, procurando burlar a 
164  

  Veja que existe uma incoerência sistêmica quando se afirma que o réu 

poderá mentir em interrogatório, constituindo assim em prova verbal a mentira 

produzida, entretanto, se a mentira for de forma documental, v.g. apresentar documento 

falso para se eximir de culpa, aqui estará configurado o crime do art. 304 ou 307, do CP. 

Vladimir Aras assim se posiciona sobre o tema: 

A ampla defesa compreende as possibilidades de falar toda a verdade, contar 
parte dela ou calar, mas jamais mentir com intenção de enganar ou lesar a 
outrem. O processo penal deve ser democrático (princípio da ampla defesa, 
do devido processo legal, da presunção da inocência etc.), mas também ético 

                                                 
163 GRINOVER, Ada Pellegrini, O processo em sua unidade, São Paulo; Saraiva, 1984, p. 111. 
164 TJRJ, Quarta Câmara Criminal, Ap. Criminal 295/1997, Nilópolis, rel. des. Antônio Izaías da Costa 
Abreu, j. em 24.6.1997     
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(princípio da lealdade, da probidade processual e da responsabilidade 
subjetiva). 165 

  Verifica-se na Espanha, que apesar da existência expressa na 

Constituição Espanhola do princípio nemo tenetur se detegere, existe no interrogatório a 

obrigação de dizer a verdade. Portanto, mesmo que constando na legislação daquele 

país, o direito ao silêncio e o direito a não auto-incriminação, no que se refere ao 

interrogatório na esfera judicial, o juiz deverá avisar ao réu que deverá dizer a verdade 

de maneira clara e precisa conforme a verdade dos fatos.   
 

1.4 O PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE E A COLHEITA E 
PRODUÇÃO DE PROVAS  
 

  Outro tema de extrema relevância, e que se discute sobre o princípio 

nemo tenetur se detegere,  é relativo a questão da obrigatoriedade, ou não, do 

indiciado/réu se submeter a certo tipo de exame sob coação para a produção de provas, 

devendo-se distinguir mais a frente as provas invasivas das não invasivas. 

  Essa percepção no Processo Penal da busca das provas, afirmam alguns 

autores, possui uma grande influência da busca da verdade real, no qual hodiernamente 

cederia espaço para a verdade formal, bem como, seria resquício da concepção de que o 

acusado é objeto de prova. 

  Nesse aspecto, o princípio nemo tenetur se detegere ganha maior 

relevância, pois os interesses públicos e individuais aqui tomam feição de conflitos de 

direitos fundamentais. Porquanto, é inegável, que aqui na produção de provas, o 

princípio nemo tenetur se detegere representa uma barreira quase que intransponível a 

investigação probatória por parte do Estado. Portanto, revela-se nesse ponto, uma maior 

intensidade, uma tensão intrínseca ao Processo Penal, entre o interesse da sociedade e o 

interesse do indivíduo. 

  Em Estados totalitários, não há limites à busca de provas, sendo o 

interesse público acima de qualquer outro, ou seja, o poder do Estado não possui limites 

ou vedações na busca de provas, não há enfim ilicitude de provas, tudo se justificando 

na busca da verdade real. Desnecessário afirmar que esses desideratos não podem se 

encontrar em um Estado Democrático de Direito. Entretanto, de outro lado, também não 

                                                 
165 CALABRICH, Bruno/ FISCHER, Douglas / PELELLA, Eduardo, Garantismo Penal Integral  
questões penais e processuais, criminalidade moderna e a aplicação do modelo garantista no Brasil . 
Bahia  Ed. JusPodivim  2010. P. 265. 
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é viável se adotar o princípio nemo tenetur se detegere com prevalência absoluta, 

olhado-se apenas para o interesse individual, pois assim estaríamos fadados ao fracasso 

de um devido processo legal justo. 

  Na doutrina e jurisprudências alienígenas, pode-se verificar uma grande 

preponderância para o aspecto do interesse público da persecução penal, prestigiando a 

busca da verdade real, em detrimento dos interesses individuais, mesmo que na seara 

dos direitos fundamentais. Entretanto, essa visão de que existe um choque entre 

interesses individuais e púbicos não condiz com a verdade, pois na verdade não há 

interesses de partes, o interesse é da sociedade como um todo, porquanto não se pode 

perder de vista que a sociedade é formada por cada indivíduo. É nesse sentido que 

deve-se destacar, porém, que a contraposição que 

se costuma identificar entre interesse público e o interesse individual, no processo penal, 

é apenas aparente [...] É que há também interesse público na construção de um processo 

ético, no qual se respeitam 166  

  Pelo exposto, necessário se faz buscar um equilíbrio entre os direitos 

fundamentais individuais e os direitos fundamentais da sociedade. Esse equilíbrio passa 

necessariamente pela análise do caso concreto e a correta utilização do princípio da 

proporcionalidade, por todos os seus subprincípios, vale destacar; necessidade, 

adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, a eficiência processual não 

pode abrir mão dos direitos e garantias fundamentais, devendo sempre que possível 

aboná-los. Mas, na análise da aplicação do princípio nemo tenetur se detegere nas 

provas em que seja necessário a cooperação do acusado para a sua produção, há 

necessidade premente de uma melhor adequação da doutrina e jurisprudência pátrias 

com legislações estrangeiras. 

 

1.4.1 PROVAS NÃO INVASIVAS  
 

  Essas provas são as que mais podem se adequar ao princípio nemo 

tenetur se detegere, pois, são realizadas sem intervenção corporal, respeitando, em tese 

portanto, os direitos fundamentais do indivíduo.  

  Esses exames de provas não invasivas que independem da participação 

do acusado são; os exames de DNA extraídos de fios de cabelo ou pelos, exames de 

                                                 
166 Ob. Cit. (Queijo;2003;243). 
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materiais fecais, a identificação datiloscópica em geral, como também, os exames 

radiográficos. Há também, a possibilidade de exames não invasivos realizados em 

objetos que estiveram em contato com o acusado ou expelido pelo acusado v.g. saliva 

em copo ou em cigarro, urina expelida pelo agente ou também, placenta expelida pela 

acusada. Nos Estados Unidos, a polícia, tem se utilizado para exame de DNA o material 

encontrado no lixo, como por exemplo, chiclete, guimbas de cigarro ou latas de 

refrigerantes, contendo salivas do acusado.  

 

  Na análise das provas não invasivas  que dependem  da cooperação do 

acusado temos a prova do etilômetro, a acareação, o reconhecimento, a reconstituição 

do crime, e o exame grafotécnico. Na legislação brasileira, a coleta de material na 

superfície do corpo humano, como nas cavidades e unhas, se equipara à busca pessoal, 

portanto, como tal, está disciplinada nos artigos 240, § 2º,  e 244 do Código de Processo 

Penal, devendo-se respeitar os pressupostos da fundada suspeita ou objetos relacionados 

ao fato criminoso. Cleonice A. Valentin Bastos Pitombo167 adverte que a busca ou 

revista poderá ocorrer sem mandando somente em cinco hipóteses: no caso de prisão ou 

quando houver fundada suspeita de que a indivíduo esteja na posse de arma proibida ou 

de objetos ou papeis que componham corpo de delito, ou quando a medida for 

produzida no curso da busca domiciliar e, ainda, quando realizada pela autoridade 

judiciária ou com consentimento expresso e inequívoco daquele que será submetido à 

revista. Devesse ressaltar que não se deve confundir  a busca pessoal, com inspeção 

corporal ou pessoal. Naquela não se objetiva o exame do corpo do acusado, somente se 

pretende localizar algo que pode estar sendo ocultado.  

  Predomina de maneira ampla, tanto na doutrina como na jurisprudência, 

o entendimento do não reconhecimento da existência do dever de colaboração do 

acusado na produção da prova, no que tem pertinência a colaboração do indiciado/réu. 

Não se admite, portanto, na jurisprudência pátria, execução coercitiva contra o acusado, 

no sentido de obrigá-lo a cooperar na produção probatória, não podendo de sua recusa 

se extrair nenhuma presunção de culpabilidade.  

  Nossos tribunais superiores adotam entendimento majoritário no sentido 

em dar a maior abrangência na interpretação do principio nemo tenetur se detegere, 

impossibilitando até mesmo a utilização de provas não invasivas. De certa forma, a 

                                                 
167 PITOMBO,Cleunice A. Valentim Bastos, Da busca e apreensão no processo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p.136. 



122 
 

jurisprudência nacional engloba vários princípios em um só fundamento para justificar o 

direito do indivíduo não ser obrigado a fazer prova contra si. O direito de não ser 

obrigado a cooperar para a produção de provas está relacionado também com o 

princípio da dignidade, em relação a exames de potencial degradante para a pessoa, o 

princípio da intimidade quando relativo a exames que atentem contra a intimidade do 

indivíduo, e também, o princípio da inocência, pois dessa não cooperação não se pode 

presumir a culpabilidade da pessoa. 

  Em relação ao exame do etilômetro, entretanto, ao que parece, nosso 

legislador, no tocante a redação da lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, nos artigos 

165, 277 e 306 tenta subverter toda a jurisprudência e doutrina. 

O exame do etilômetro em nosso ordenamento, hodiernamente, ao que 

tudo indica, é uma exceção a regra ao princípio nemo tenetur se detegere, bem como, 

aos outros princípios citados acima. O direito a não obrigação de produzir prova contra 

si mesmo, é hoje um dos poucos direitos quase absolutos em nosso ordenamento. Isso 

ocorre em todos os procedimentos periciais citados acima de nosso processo penal. Até 

mesmo para crimes hediondos.  Contudo, não obstante, nos procedimentos 

administrativo-processuais envolvendo crimes de embriagues ao dirigir esta se 

afastando esse direito fundamental do indivíduo. Pois, ao fazer uso desse direito o 

cidadão poderá acabar sancionado, sem nenhuma prova supletiva, isto é, apenas pela 

negativa da não submissão ao uso do etilômetro. 

Verifica-se pelo exposto, que estamos diante de um total contrassenso. 

Ora, se o indivíduo se nega a fazer prova contra ele, e esse direito lhe é assegurado 

como direito fundamental na Constituição Federal, do exercício desse direito, não pode 

gerar uma sanção. Pois claro está que, se trata de um direito e não uma obrigação. 

Portanto, o correto, e consentâneo com a jurisprudência, seria que com a negativa do 

indivíduo, o agente administrativo devesse perquirir outro meio de prova, como se 

verifica possível pela redação do art. 277 da lei 9503/97. E, se por ventura, o agente 

administrativo a encontra-se, nesse momento, poderia lhe aplicar as sanções 

administrativa/penais cabíveis do art. 165 da lei 9503/97. Caso contrário, nenhuma 

sanção poderia ser aplicada, pois seja processo penal ou administrativo, há necessidade 

de prova para aplicação de qualquer tipo de sanção, não bastando a presunção por parte 

do agente público de que o agente estaria embriagado. Não podemos também esquecer o 

princípio do devido processo legal, ou seja, para que se proceda qualquer tipo de sanção 

para o indivíduo, seja uma multa, uma apreensão de bens ou retirada de direitos, o 
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Estado deverá respeitar tal princípio. Entretanto, o que vem ocorrendo é que pela 

simples negativa ao uso do etilômetro, e sem nenhuma prova supletiva indiciaria, como 

por exemplo; andar cambaleante, fala enrolada ou vestígios de álcool no veículo, que 

poderiam embasar uma prova válida, o indivíduo acaba por ser sancionado.  

Entretanto, o professor Grandinetti entende que é justificável essa 

abordagem distinta quanto ao exame 

habilitação, o candidato se submete às normas administrativas do Código de Trânsito 

Brasileiro, especialmente aos artigos 28,140,165,277e 306 e autoriza, tacitamente, os 

exames de alcoolemia quando na direção de um veículo. Se colhido o material, o exame 

carteira de  habilitação, concorda adiantada e tacitamente, a se submeter ao exame do 

etilômetro se necessário for. Não acarretando assim, nenhuma afronta ao princípio nemo 

tenetur se detegere.  

Portanto, ou se muda a jurisprudência e a doutrina no sentido de um 

maior flexibilização no princípio nemo tenetur se detegere aceitando a obrigatoriedade 

do teste do bafômetro com base em um garantismo positivo, estendendo-se o mesmo 

entendimento a outros exames de prova, o que seria o mais correto e salutar, ou se 

permite que o cidadão não seja sancionado pelo simples exercício desse direito. Os dois 

juntos não podem subsistir.  

A acareação é um ato processual de natureza probatória, no qual duas 

pessoas são colocadas em confronto, com o intuito de se elucidar ponto controvertido 

em seus depoimentos. A acareação é admitida entre acusados, entre testemunhas ou 

entre testemunhas e acusados, se encontra normatizado no art. 229 do CPP. 

Assim como o teste do etilômetro, a acareação pressupõe cooperação do 

acusado, sendo necessária a presença do mesmo nesse ato, como também, de uma 

participação ativa do mesmo. Portanto, como já comentado acima, doutrina e 

jurisprudências majoritárias no Brasil, entendem que o acusado não possui obrigação de 

participar da acareação com base em seus direitos fundamentais, especificamente no 

princípio nemo tenetur se detegere.  

O reconhecimento é meio de prova pelo qual alguém, geralmente a 

vítima, é chamada para afirmar se reconhece a identidade do agente que praticou o 

crime. Sendo assim, o acusado será exposto em local próprio, acompanhado de outros 

indivíduos com características parecidas com o acusado, para que esse possa ou não ser 

identificado como o agente do crime investigado. Alberto Binder adverte que, apesar de 
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muitos autores garantistas alegarem não ser mais possível o homem como objeto de 

prova, nesse caso especifico, será a testemunha/vítima no reconhecimento quem 

ocupará verdadeiro objeto meio de prova168. O reconhecimento de pessoa esta 

regulamentado no art. 226 usque 228 do Código Processual Penal. Esse reconhecimento 

é praticado também, com a necessária participação do acusado, sendo assim, a 

jurisprudência entende não estar o acusado obrigado a participar. Pois, dependeria de 

sua colaboração, o que não é aceito em função do princípio nemo tenetur se detegere.  

A reconstituição do crime se encontra normatizado no art. 7º do Código 

de Processo Penal, entre as diligências da autoridade policial. Porém, também é 

reconhecido como de caráter probatório. Essa diligência possui a intenção de 

demonstrar como a dinâmica dos fatos ocorreu, para se elucidar da melhor forma 

possível o crime, relembrando os fatos.  Entretanto, tal qual como ocorre nas diligências 

mencionadas, também essa depende da cooperação do acusado, pois esse deveria 

comparecer ao ato espontaneamente, tendo uma participação ativa na elucidação dos 

fatos.  Destarte, também não está obrigado a participar o acusado da reconstituição, com 

base no princípio nemo tenetur se detegere aplicado amplamente por nossa 

jurisprudência. 

O exame grafotécnico implica na colheita de material gráfico do acusado. 

Dessa forma, o acusado deverá fornecer material gráfico escrevendo frases ou palavras 

especificas determinadas pela autoridade policial, para que sejam comparadas sob 

exame pericial. Desnecessário repetir que, por ser necessária a cooperação do acusado 

nesse fornecimento gráfico, não está ele obrigado a fazê-lo, sendo esse o entendimento 

da jurisprudência pátria. Contudo, a colheita de padrões grafotécnicos poderá ser 

colhida em documento já pré-existente, como os encontrados em órgão públicos ao qual 

o acusado possua assinatura. 

 

1.4.2 PROVAS INVASIVAS  
 
  Existem provas que para sua produção, além de exigir a cooperação do 

acusado, exigem também, intervenção corporal. Essas intervenções corporais são 

realizadas, obviamente, no próprio corpo do acusado. Para esse tipo de exame, também 

é  respeitado além do princípio da não obrigação de fazer prova contra si, os princípios 

da intimidade, da dignidade e intangibilidade corporal. Portanto, as provas invasivas 
                                                 
168 BINDER, Alberto M, Introdução ao Direito Processual Penal, 2003, Ed. Lumen Juris, RJ, p. 259. 
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com intervenção corporal serão aquelas no qual haverá necessariamente há penetração 

no organismo humano, por instrumentos ou substancias em cavidades naturais ou não.    

  Os exames de sangue em geral constituem provas invasivas. Pois, os 

mesmos, são executados com penetração de agulhas hipodérmicas na pele do indivíduo. 

Em geral, esse exame é realizado no processo penal para a busca do DNA, e sua 

consequente confirmação de autoria, ou até mesmo, na sua exclusão de autoria. 

  O exame de DNA foi utilizado pela primeira vez na Inglaterra em 1986 

em um caso de homicídio de duas moças na cidade de Leiceswtershire. Foi então 

difundido por todo planeta  com grande aceitação por todos os tribunais no mundo, pois 

seu grau de acerto era alto o suficiente para não deixar dúvidas, passando a ser visto 

como uma superprova forense. E, em função desse alto grau de probabilidade de acerto, 

a expectativa de cooperação do acusado para sua realização é muito grande em países 

como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra.  

  Os exames de sangue também possuem utilidade para à constatação de 

embriaguez por álcool ou entorpecentes, pelo uso de drogas (exame toxicológico). E 

muito utilizados para a constatação de crimes de utilização de carros ou embarcações 

sob o efeito desses agentes químicos. 

  Embora o exame de DNA seja efetuado, em sua grande parte pela coleta 

de sangue, a utilização da coleta de saliva na cavidade bucal também é capaz de 

identificar o DNA com o mesmo grau de eficiência. Interessante é que o entendimento 

da doutrina e jurisprudência é no sentido de entenderem, que essa coleta na cavidade 

bucal, é uma modalidade de prova invasiva com intervenção corporal.  

  Outros exames invasivos seriam os ginecológicos realizados com 

especial intenção nos crimes de natureza sexual ou nos casos de aborto, sendo esses 

exames claramente invasivos. Também é comum esse tipo de exame nos casos de 

buscas pessoais nas cavidades humanas na procura de drogas escondidas em 

contrabando. Não podendo se confundir aqui com a busca pessoal acima abordado. 

  A endoscopia também é utilizada para a busca corporal na procura de 

drogas, que por ventura venham a ser engolidas para facilitar o tráfico de drogas. Essa 

modalidade sem nenhuma dúvida é invasiva. Nesses casos específicos também se faz o 

exame retal. 

  A identificação da arcada dentária também está classificada como prova 

invasiva, pois para sua concepção é necessário a retirada de moldes da boca do acusado, 

para futura comparação com o corpo da vítima.  
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  As cirurgias da pessoa do suspeito para a obtenção de provas que se 

encontrem no interior do corpo do acusado, é a forma mais radical de prova invasiva e 

totalmente ilegal se procedida sem o consentimento do acusado. 

 

1.5 POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL NO BRASIL  
   

O Supremo Tribunal Federal, com suporte no princípio nemo tenetur se 

detegere, tem afastado o dever de colaboração do indiciado ou réu na produção de 

provas no processo penal, invasivas ou não,  nos casos em que for exigido para a 

produção de prova, uma participação ativa do acusado, isto é, com sua colaboração. 

 parte 

não destacada do corpo humano (cabelo, por exemplo) para exame de DNA não podem, 

no estágio atual da doutrina e jurisprudência brasileiras, ser impostas a ninguém, pois 

viola o princípio que veda a auto-incriminação, previsto no artigo 8, n.2, letra g, da 
169 

 Contudo, nas provas que independam da participação do acusado, como 

objetos encontrados no local do crime, que estiveram em contato com o acusado ou 

expelido pelo acusado v.g. saliva em copo ou em cigarro, urina expelida pelo agente ou 

também, placenta expelida pela acusada. Bem como, documentos requeridos para a 

comparação grafotécnica, embora não regulamentados, não encontram óbice na 

jurisprudência para sua efetivação. 

Em julgado de 1987, ou seja, antes da Constituição Federal de 1988, no 

RHC 64.354-SP o STF, por votação unânime, afirmou que configurava constrangimento 

ilegal  a decretação de prisão preventiva de indiciados, diante da recusa destes em 

participarem de reconstituição de crimes.  

Em outros julgados, foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que 

configurava constrangimento ilegal a determinação coercitiva para que acusados 

participassem de pericias probatórias em que fosse necessário a colaboração dos 

mesmos, por configurar violado o princípio nemo tenetur se detegere. 

Em julgamento do ano de 1991, nossa Suprema Corte, decidiu que 

quanto à reconstituição do fato criminoso pelo agente, por ser esse de catater probatório, 

o acusado não poderia ser coagido a participar, sob pena de configuração de 

                                                 
169 Ob. Cit. (CARVALHO:2009;67). 
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constrangimento ilegal, pois, estaria sendo violado o princípio nemo tenetur se 

detegere.170 

No ano de 1998, o STF, julgando sobre a obrigatoriedade do exame 

grafotécnico, decidiu que o acusado não poderia ser compelido a fornecer padrões 

gráficos do próprio punho, para exames periciais, sendo apenas cabível sua intimação 

para ofertar o material. Nesse mesmo julgado, se afastou a possibilidade da autoridade 

policial determinar ao indiciado oferta de material gráfico, sob pena de desobediência. 
171 

Na jurisprudência do STF trazemos a colação um julgado em 

contrariedade a tese majoritária. Foi o julgamento da atriz mexicana Gloria Treve que 

afirmou ter sido estuprada na seda da Polícia Federal, entretanto, se recusava a entregar 

a placenta para o devido exame de DNA. Assim está esculpido o julgado: 

O Tribunal, por maioria, conheceu como reclamação o pedido formulado 
contra a decisão do juízo federal da 10ª Vara da Seção Judiciária do Distrito 
Federal que autorizara a coleta da placenta de extraditanda grávida, após o 
parto, para a realização de exame de DNA com a finalidade de instruir 
inquérito policial instaurado para a investigação dos fatos correlacionados 
com a origem da gravidez da mesma, que teve início quando a extraditanda já 
se encontrava recolhida à carceragem da Polícia Federal, em que estariam 
envolvidos servidores responsáveis por sua custódia. Considerou-se que, 
estando a extraditanda em hospital público sob a autorização do STF, e 
havendo a mesma manifestado-se expressamente contra a coleta de qualquer 
material recolhido de seu parto, vinculando-se a fatos constantes dos autos da 
Extradição (queixa da extraditanda de que teria sofrido "gravidez não 
consentida" e "estupro carcerário"), a autorização só poderia ser dada pelo 
próprio STF. Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, Ilmar Galvão, Celso 
de Mello e Marco Aurélio, que não conheciam do pedido como reclamação 
por entenderem não caracterizada, na espécie, a usurpação da competência do 
STF, uma vez que o fato de a extraditanda estar presa à disposição do STF 
não impede o curso paralelo de outros procedimentos penais no Brasil. RCL 
2.040-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 21.2.2002. (RCL-2040) [...]No mérito, o 
Tribunal julgou procedente a reclamação e, avocando a apreciação da matéria 
de fundo, deferiu a realização do exame de DNA com a utilização do material 
biológico da placenta retirada da extraditanda, cabendo ao juízo federal da 
10ª Vara do Distrito Federal adotar as providências necessárias para tanto. 
Fazendo a ponderação dos valores constitucionais contrapostos, quais sejam, 
o direito à intimidade e à vida privada da extraditanda, e o direito à honra e à 
imagem dos servidores e da Polícia Federal como instituição - atingidos pela 
declaração de a extraditanda haver sido vítima de estupro carcerário, 
divulgada pelos meios de comunicação -, o Tribunal afirmou a prevalência do 
esclarecimento da verdade quanto à participação dos policiais federais na 
alegada violência sexual, levando em conta, ainda, que o exame de DNA 
acontecerá sem invasão da integridade física da extraditanda ou de seu filho. 
Vencido nesse ponto o Min. Marco Aurélio, que indeferia a realização do 
exame de DNA. O Tribunal, no entanto, indeferiu o acesso ao prontuário 
médico da extraditanda porquanto, com o deferimento da realização do 

                                                 
170 RHC 69.026  DF, 1º Turma, Rel. Celso de Mello, j 10-12-1991.  
171 HC 77.135-SP, 1º Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 8-9-1998 -  unânime.  
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exame de DNA, restou sem justificativa tal pretensão.  
RCL 2.040-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 21.2.2002. (RCL-2040).172 

Apesar desse julgado, tem predominado amplamente na doutrina e 

jurisprudência o entendimento de que, por incidência princípio nemo tenetur se detegere 

não se pode admitir medidas coercitivas contra o indiciado ou réu, no sentido de obrigá-

lo a cooperar na produção das provas. Não podendo sua recusa ser entendida como 

crime de desobediência, não podendo também se extrair nenhuma presunção de 

culpabilidade dessa recusa. Entende Maria Elizabeth Quei -se afirmar, 

assim, que a orientação predominante na jurisprudência brasileira não reconhece a 

existência de dever de colaboração do acusado na produção  de provas, no processo 

penal, no que tange às que dependem de colaboração ativa do acusado. Nem mesmo no 
173  

Na doutrina é também entendimento majoritário no mesmo sentido da 

jurisprudência. Veja que Ada Pellegrini, Antônio Scarance e Antônio Magalhães Gomes 

 tutela constitucional da intimidade, da honra e da imagem parece 

justificar, mais do que nunca, a recusa do suspeito ou acusado em submeter-se a exames 

ninguém  pode ser obri 174    

Borges da Rosa afirma em relação ao exame probatório da acareação, 

que admiti-la entre o acusado e a testemunha seria o mesmo que obrigar o acusado a 

confessar ou ao menos a aceder com a declaração que ao final contribuirá para a sua 

incriminação175. 

Com pensamento minoritário Pacelli aduz que: 

Nos Estados Unidos e em praticamente toda a Europa são permitidas 
determinadas ingerências corporais, variando apenas a necessidade de 
previsão legal e/ou de ordem de autoridade judiciária. Na Alemanha, o art. 81 
do StPO autoriza expressamente a extração de sangue para teste de 
alcoolemia, dispensando ordem judicial, e exigindo a presença de um 
médico. Na Espanha, o Tribunal Constitucional permite também 
determinadas intervenções corporais, como anota Ruiz, em coletânea de 
jurisprudência daquela corte, cuidando de fazer a necessária distinção entre a 
prova pericial-técnica da prova obtida pelo depoimento, de modo a apontar a 

                                                 
172 Julgado extraído do sitio do STF: http.www.stf.jus.br/informativo/direitos fundamentais. Acessado em 
6 de junho de 2012. 
173 Ob. Cit. (Queijo; 2003; 266). 
174 GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antônio Scarence e GOMES FILHO, Antônio 
Magalhães. As nulidades no processo penal, 4º Ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 116. 
175 ROSA, Inocêncio Borges da, Comentários ao Código de Processo Penal, 3 ed. São Paulo; Revista dos 
Tribunais, 1982, p. 337.  
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possibilidade de se submeter a intervenção corporal ao contraditório, e, 
assim, ao controle judicial.176    

Em suma, tanto jurisprudência quanto doutrina pátria, oferecem 

interpretação ampla ao princípio nemo tenetur se detegere açambarcando tanto a não 

obrigatoriedade de não auto-incriminar-se, emitindo declarações ou depoimentos, bem 

como, manifestações de natureza comunicativa, como adotado em outros países, mais 

também, o direito de não oferecer nenhum meio de prova que dependa sua cooperação. 

Com esse entendimento criou-se um super direito fundamental, não havendo espaço 

para nenhuma ponderação possível. 

 

1.6 NOVA LEI  Nº 12.654, DE 28 DE MAIO DE 2012. 
 
  Apesar de toda a doutrina e jurisprudência pátria se posicionar, como 

visto acima, pelo entendimento da impossibilidade do exame de DNA por imposição ao 

indiciado ou réu, surge na legislação brasileira a primeira norma legal regulamentando 

um exame coercitivo, mesmo que aparentemente não tenha natureza probatória. A lei 

em comento acena para uma mudança no ordenamento jurídico nacional. 

  A lei em testilha acrescenta o art. 9º- A, na Lei  Nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984. Essa é a lei de execuções penais. Esse novo artigo se encontra posicionado 

dentro do capitulo da classificação dos condenados. Assim se encontra a norma: 

Art. 9º A Comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da 
personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes 
peças ou informações do processo, poderá: 

I - entrevistar pessoas; 

II - requisitar, de repartições ou estabelecimentos privados, dados e 
informações a respeito do condenado; 

III - realizar outras diligências e exames necessários. 

o-A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, com violência 
de natureza grave contra pessoa, ou por qualquer dos crimes previstos no art. 
1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos, 
obrigatoriamente, à identificação do perfil genético, mediante extração de 
DNA - ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor.  

§ 1o A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados 
sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo.  

                                                 
176 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli, Processo e hermenêutica na tutela penal dos direitos fundamentais, 
Belo Horizonte; Del Rey, 2004, p.216. 
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§ 2o A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz 
competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de 
identificação de perfil genético. 

  Veja que o art. 9º A, trás em sua redação uma obrigatoriedade, ou seja, 

uma imposição para o condenado, mesmo que específica para condenados por crimes 

violentos. Naturalmente, o legislador entendeu que poderia legiferar nesse sentido, pois 

a lei não estaria se referindo ao acusado, mas sim, para o condenado, e, portanto, não 

haveria mais a necessidade de se garantir ao condenado o direito fundamental do 

princípio nemo tenetur se detegere.  

  Ocorre que, o legislador ordinário se esqueceu de que o direito a não se 

submeter ao exame de DNA, além de estar amparado pelo princípio nemo tenetur se 

detegere, também se encontra amparado por outros princípios, como o da inocência, e 

nesse caso especifico o princípio da dignidade da pessoa humana.  

  Destarte, mesmo que o exame esteja sendo exigido após o transito em 

julgado, e não estejamos mais tratando de exame de caráter probatório, ainda assim, 

deve-se preservar o direito a dignidade do condenado, não podendo ser o mesmo 

obrigado a prestar o exame. Esse é o entendimento majoritário de nossa doutrina e 

jurisprudência. Em nosso período de Estado Democrático de Direito, a tradição sempre 

foi no sentido da não possibilidade de coerção sobre o indivíduo para a prestação de 

nenhum tipo de exame, seja no Direito Processual Civil ou Penal.  

  O parágrafo 2º, do art. 9º A, também levanta uma questão no mínimo 

interessante. Pela redação do parágrafo, as autoridades poderão requisitar a um juiz 

competente, parece ser o juiz da Vara de execuções, o padrão genético de determinado 

ex-condenado, que estaria respondendo a novo inquérito. Ora, parece crer que esse 

exame realizado antecipadamente, quando o acusado se encontrava preso, agora com 

catater probatório, não poderia ser usado contra ele em novo processo. 

  Percebe-se que com essa alteração, em uma tacada só, a nossa legislação, 

que até então não contava com nenhuma legislação específica, e, era totalmente avessa a 

coerção do indivíduo para exames, tornou-se mais rigorosa do que a legislação alemã, 

que permite a investigação corporal do acusado. Entretanto, na Alemanha o exame é 

realizado para um processo específico, devendo ser destruído após o uso como prova. 



131 
 

Porém, no parágrafo 2º acima estudado, esse exame de DNA poderá ser aproveitado 

para quantos inquéritos forem necessários. 

   A alteração é recente, não entrou em vigor se encontrando em vacacio. 

Entretanto, mesmo que a referida norma seja específica para condenados violentos, 

inegável que a mesma contraria toda a nossa jurisprudência e doutrina. Espera-se, que 

essa alteração legislativa traga uma nova visão em relação aos exageros da ampliação 

interpretativa do princípio nemo tenetur se detegere, trazendo para o Brasil uma visão 

mais consentânea com a jurisprudência internacional.  

Nos ordenamentos estrangeiros, o princípio nemo tenetur se detegere  

possui entendimentos variando de país para país, mas com a clara tendência da não 

ampliação que se dá na jurisprudência brasileira. Ou seja, na maioria dos países 

estudados a seguir, o princípio nemo tenetur se detegere  não possui aplicação nas 

provas que dependam da cooperação do acusado para sua produção.  

Nesses ordenamentos estudados alguns adotam sanções penais ao 

acusado em caso de recusa a produção da prova. Em outras ocasiões admite-se também 

a condução coercitiva da medida para a produção da prova necessária ao processo, 

sendo essas as soluções mais utilizadas. Contudo, há limitações para a imposição dessa 

colaboração na produção da prova, estando limitadas pela saúde do acusado ou pela sua 

dignidade. 

 

1.7 ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL NA ALEMANHA  
 
  No processo penal alemão é permitida a investigação corporal do 

investigado. No parágrafo 81 a do StPO é admitida  a investigação corporal do acusado 

para constatação  dos fatos determinantes para o processo. 

  A intervenção no corpo do acusado deverá ser determinada por juiz. 

Porém, em caso de demora ou perigo, poderá também ser determinada pelo Ministério 

Público. A polícia só poderá determinar a intervenção se algum funcionário for também 

auxiliar do Ministério público.  

  Se a medida não for ordenada por juiz, poderá o interessado requisitar 

que a medida seja posta a apreciação do judiciário. Entretanto, se a medida for 

determinada por juiz, caberá recurso para o tribunal, sem efeito suspensivo.  

  Se for indispensável para a realização do processo penal ou para 

identificação, será também permitido tirar fotos e tirar impressões digitais mesmo contra 
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a vontade do acusado. Portanto, a legislação processual penal da Alemanha permite à 

execução, por meio de coação do indivíduo nos procedimentos a produção de 

determinada prova, que se julgue importante para o esclarecimento da verdade, mesmo 

que o acusado demonstre contrariedade para a feitura do exame requerido. 

  Portanto, no direito processual penal alemão, o acusado não tem o direito 

de se recusar a colaborar com a investigação, devendo cooperar para isso, sob pena de 

execução forçada. Limitado apenas a execução no que for trazer perigo para a saúde do 

acusado. 

  Porém a voluntariedade constitui ponto importante no ordenamento 

jurídico alemão. O instituto do e a prerrogativa do 

indiciado saber que, ao ser chamado a prestar declarações, sobretudo em sede policial, o 

estará fazendo nesta qualidade (de indiciado) e não como envolvido ou testemunha. Do 

contrário, suas declarações não são consideradas válidas. 

  Claus Roxin, ao tratar do tema, afirma que a tolerância às intervenções 

-incriminação 

forçada.177 O interesse de investigar a verdade prevalece sobre o interesse do acusado 

em conservar qualquer informação sobre seu corpo em segredo e impedir seu uso como 

prova.  

  A raiz para o consentimento da intervenção é o entendimento de que os 

direitos fundamentais não são absolutos e que, em certos casos, podem ser limitados no 

processo penal, tomando-se por base a ponderação dos bens jurídicos e do princípio da 

proporcionalidade. 

  Importante ressaltar, que para o sistema alemão, esse tipo de coação para 

a realização dos exames, não viola em nada o princípio da dignidade do indivíduo, seja 

na coleta de material para perícia de forma não invasiva, como também, na invasiva. 

  Essa legislação, entretanto, não impede que alguns doutrinadores na 

Alemanha afirmem que as provas colhidas com base no art. 81 a do StPO, sejam ilícitas. 

Todavia, esse é um entendimento minoritário, que não possui respaldo algum na 

jurisprudência.  

  Importante ressaltar que 2 (dois) aspectos possuem importância na coleta 

das provas. Estes dois aspectos são: a obrigatoriedade de assistência jurídica e a 
                                                 
177 ROXIN, Claus. Passado, Presente y Futuro del Derecho Processal Penal. 1ªed.  Santa Fe: Rubinzal-
Culzoni. 2007 p. 100. 
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manifestação voluntária sem vícios. Estes aspectos forma de extrema relevância no caso 

emblemático levado ao conhecimento do Tribunal Europeu de Direitos Humanos pelo 

Serra-leonês Jalloh contra a Alemanha versando sobre a obtenção de prova invasiva. 

Interessante julgado delineia a importância dos procedimentos lícitos na coleta de 

provas invasiva. 

 Caso Jalloh vs. Alemanha178 
 

  A Corte Européia de Direitos Humanos julgou em 11 de julho de 2006, o 

caso Jalloh vs. Alemanha, no qual se pronunciou a respeito da obtenção de provas 

invasivas por meios ilícitos.  

    Jalloh era um imigrante de Serra Leoa, que foi preso em aeroporto na 

Alemanha, sob suspeita de tráfico de entorpecentes. Com a chegada da polícia, ele, para 

esconder as drogas, engoliu os papelotes de cocaína que portava. Levado a um hospital, 

lhe aplicaram, contra sua vontade, remédios eméticos, provocadores do vômito, sendo 

introduzida ainda uma sonda nasogátrica. para que vomitasse. Após ter vomitado, os 

papelotes foram apreendidos pela polícia e serviram de prova à condenação. A 

apreensão da droga foi a prova fundamental que baseou a sentença condenatória na 

Alemanha.  

     O natural de Serra Leoa levou a questão à Corte Europeia de Direitos 

Humanos, alegando violação ao art. 6.1 do Convênio Europeu de Direitos Humanos 

(direito de petição que qualifica um status activus), conseguindo decisão a seu favor, 

indicativa de que a prova fora ilicitamente produzida. 

  O TEDH entendeu que muita embora o direito alemão preveja em sua 

legislação  a possibilidade realização de coletas contra a vontade do acusado de provas 

invasivas, a violência e brutalidade com que a prova foi coletada, apesar de não ser um 

método de tortura, reviveram a lógica do sistema inquisitório, segundo o qual a prova da 

acusação deve provir do próprio acusado. 

    Para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ocorreu ofensa ao art. 6.1 

da Convenção Européia de Direitos Humanos179, que garante um julgamento justo. 

                                                 
178 O tema é tratado no estudo de LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo em  Límites em la 
investigación de los delitos conforme a la doctrina del TEDH. da obra Derecho Penal Europeo. 
Jurisprudência Del TEDH. Sistemas Penales Europeos.  CGPJ 
155-  
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    Importante perceber que o TEDH não abarbou diretamente a questão à 

luz do art. 3º da Convenção180, e preferiu por analisar se o procedimento, em sua 

totalidade, incluindo a maneira com que foram obtidas as provas, foi justo.181 Este 

exame  mais completo-, analisa se foram respeitados os direitos de defesa, ao 

contraditório e ponderou o peso do interesse público em jogo na investigação, a pena do 

delito e o interesse individual. 

  Em preâmbulo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ressaltou que a 

prova foi conseguida com violação ao direito ao silêncio e não se auto incriminar, por 

não entender possível que se recorram a métodos de ação ou pressão que afetem a 

voluntariedade do suspeito. 

     Na decisão, o Tribunal fixou os pontos cardeais a serem levados em 

apreço em qualquer julgamento de fatos análogos, a fim de avaliar se há ou não violação 

ao direito de não se auto incriminar: a) A natureza e o grau da compulsão utilizada; (b) 

o peso do interesse público na investigação e a pena do delito em questão; (c) a 

preservação das garantias individuais e (d) o uso a que se destina o material obtido.182 

  No ato de forçar o acusado a vomitar o material entorpecente, o Estado 

da Alemanha interferiu de forma significativa na integridade física e mental, não 

verificando portanto, o TEDH a razoabilidade em tal procedimento.  A investigação 

deu-se sobre um pequeno traficante, e o interesse público não poderia justificar o 

recurso a uma interferência corporal tão grave. 

  No que tem pertinência a salvaguarda das garantias individuais, o 

Tribunal observou que o condenado não dominava a língua do país, expressando-se de 

forma tosca, estando desassistido no seu direito de defesa. O TEDH decidiu que a prova 

foi obtida com transgressão aos direitos fundamentais e, em que pese a permissão legal 

das provas invasivas na Alemanha, o procedimento adotado foi inadmissível. 

                                                                                                                                               
179 a e publicamente, num prazo 
razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a 
determinação dos seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer 
acusação em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de 
audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, quando 
a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando os 
interesses de menores ou a proteção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida 
julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse 
ser prejudicial para os i  
180 Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou degradantes.  
181  Ob. Cit. (LÓPEZ BARJA DE QUIROGA:2010: 131). 
182 Ob. Cit. (LÓPEZ BARJA DE QUIROGA:2010: 143) 
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  A devida ponderação dos direitos fundamentais é hoje de extrema 

importância para os ordenamentos jurídicos na busca de um garantismo penal absoluto. 

Todavia, entende-se que é preciso construir uma teoria geral de procedimentos de 

investigação, onde o ponto de interseção comum a todos eles seja o resguardo dos 

direitos fundamentais. 

  O TEDH procura identificar em cada caso concreto encaminhado a sua 

ciência, acatando as especificações de cada um deles, este ponto comum, de direitos e 

garantias fundamentais. Pra fazê-lo, pondera estes direitos e garantias, contextualizados 

em cada hipótese, de modo a constatar se está diante de um devido processo legal e 

justo. 

    Gradualmente a comunidade europeia vem relativizando as vedações às 

provas invasivas, principalmente após o Tratado de Prum183, o qual prevê a 

possibilidade de compartilhamento de bancos de dados de amostras de material genético 

pelos países signatários.  

    

1.8 ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL NA ESPANHA  
 
  No direito espanhol há divergências entre doutrina e jurisprudência 

quanto a existência ou não de legislação específica normatizando os exames periciais na 

coleta de provas. Por tal motivo, jurisprudência e doutrina divergem constantemente 

sobre o tema.  

  Entretanto, não se pode negar que, após o Tratado de Prum, do qual a 

Espanha e signatária, aquele preveja expressamente a possibilidade da aquisição e do 

armazenamento de amostras de DNA de suspeitos da prática de ilícitos, desde que 

ressalvados certas condições específicas.  

                                                 
183 O Tratado de Prüm foi assinado em 27 de Maio de 2005 em Prüm (Alemanha) por sete Estados-
Membros (Bélgica, Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria e Espanha) e entrou em vigor 
na Áustria e na Espanha em 1 de Novembro de 2006 e na Alemanha em 23 de Novembro de 2006. Outros 
oito Estados-Membros (Finlândia, Itália, Portugal, Eslovénia, Suécia, Roménia, Bulgária e Grécia) 
declararam formalmente a sua intenção de aderir ao Tratado. O Tratado define um quadro legal que visa o 
desenvolvimento da cooperação entre os Estados-Membros no domínio da luta contra o terrorismo, a 
criminalidade transfronteiras e a imigração ilegal. Mais especificamente, regula o intercâmbio de 
informações sobre DNA, impressões digitais, registro de veículos e dados pessoais e não pessoais no 
âmbito da cooperação policial transfronteiriça entre as partes contratantes. 
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   A motivação principal para consentir a produção destas provas e o seu 

armazenamento é também a prevenção às ações terroristas, especialmente pela forte 

atuação naquele país do grupo separatista autodenominado ETA.184  

  La regla 

de la proporcionalidad de los sacrifícios  que, em nome de um bem maior é 

necessário consentir a existência de regras que permitam invasão de privacidade do 

indivíduo. 

    Importante frisar, que a Espanha admite apenas a utilização do DNA não 

codificante185, de tal forma que, a interferência no direito à intimidade e à vida privada, 

seja a menor possível, porém satisfatória para a investigação criminal. Coerente com o 

que exige o princípio da proporcionalidade.  

  A grande maioria da doutrina afirma que o fato da inexistência de normas 

específicas para o procedimento dos exames pericias, acaba por inviabilizar esses 

mesmos exames, sendo portanto, provas ilícitas.  

  Entretanto, o professor espanhol González-Cuéllar Serrano afirma que:  

As intervenções corporais são medidas de investigação, dentro do processo, 
que se realizam sobre o corpo das pessoas, sem a necessidade do 
consentimento destas, e por meio da coação direta se for preciso, com a 
finalidade de descobrir circunstâncias fáticas que sejam importantes para o 
processo, em relação às condições físicas ou psíquicas do sujeito que sofre as 
intervenções, ou objetos escondidos com ele. 186 

  Mesmo que a doutrina espanhola, em sua maioria, afirme que tais coletas 

provas são ilícitas, esse não é o posicionamento dos tribunais espanhóis, até mesmo o 

Tribunal Constitucional Espanhol, quando suscitado sobre o tema, entende serem lícitas 

tais provas. Os dois impedimentos para a feitura de tais exames são os que por sua 

natureza imponham dor e transtorno a saúde do acusado, pois acarretariam restrições 

exacerbadas à sua integridade física. E o segundo, exame que por ventura venha a 

                                                 
184 A organização Euskadi Ta Askatasuna (basco para Pátria Basca e Liberdade), mais conhecida pela 
sigla ETA, é um grupo que pratica o terrorismo como meio de alcançar a independência da região do País 
Basco (Euskal Herria), de Espanha e França. A ETA possui ideologia separatista/independentista 
marxista-leninista e revolucionária. Fonte: h p://pt.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna acessado 
em 14.06.2012. 
185 A previsão está no art. 4º da Ley Orgânica (LO) 10/2007. Pelo DNA não codificante, dados como 
origem étnica, parentesco, enfermidades e disfunções são preservados sob sigilo. 
186 GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, Nicolas. Proporcionalidad y derechos fundamentales en el 
proceso penal. Madrid: Colex, 1990, p. 290. 
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causar dano ou perigo de dano  a saúde do acusado, nesse caso nem mesmo com o 

consentimento do acusado será viável a coleta de prova. 

  Apesar de a doutrina afirmar que inexistem normas que sustentem os 

exames periciais, o Tribunal Constitucional, bem como, o Ministério Público Espanhol 

afirmam que elas existem e se encontram na Ley de Enjuiciamento Criminal. O 

Ministério Público afirma também, que os exames de intervenções corporais estariam 

amparados também no art. 8.1 da Lei Orgânica número 1/82. Já em 1988, o então 

Procurador-Geral do Estado editou uma Instrução número 88, que tratava sobre a 

constitucionalidade e legalidade das intervenções corporais. 

  O Tribunal Constitucional Espanhol em 1989 firmou entendimento 

afirmando a necessidade de alguns requisitos para os exames com intervenção corporal. 

O primeiro de que a restrição deveria ser determinada em decisão judicial, e que não 

resultasse em medida degradante que pudesse infringir a dignidade do investigado. O 

segundo e mais importante, de que a decisão deveria se dar com fundamento em lei, 

devendo ser motivada respeitando o princípio da proporcionalidade, devendo o juiz 

analisar o caso concreto, sopesando o sacrifício do acusado em conformidade ao fato a 

ser apurado. 

  O Tribunal Constitucional entende não haver violação da intimidade ou 

dignidade  o exame de cavidades do corpo humano, como exames ginecológicos ou 

exames no reto para a procura de drogas. O Tribunal possui entendimento peculiar sobre 

o conceito de intimidade. Para o Tribunal na há violação à intimidade as provas que não 

atinjam o recato e o sentimento de pudor. Esse conceito, segundo o Tribunal deve ser 

considerado sob a ótica cultural. Assim sendo, se tais intervenções estiverem dentro dos 

critérios e parâmetros enraizados na cultura, não haverá ofensa à intimidade. 

  Em relação aos exames de sangue ou etilômetro, entende o TCE que não 

ofendem o art. 15187 da Constituição Espanhola que tutela o direito à integridade física e 

moral. O Tribunal entende que esse artigo em particular restringe o emprego de tortura, 

tratamentos desumanos e degradantes, e medidas que provoquem dor ou transtornos à 

saúde. As extrações de pelos também podem ocorrer sem o consentimento do acusado, 

no entanto o Tribunal restringe para apenas crimes graves. 

                                                 
187 Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de 
muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 
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  Com relação expressa ao princípio nemo tenetur se detegere que se 

encontra no articulo 17.3188 da Constituição Espanhola, entende jurisprudência e 

doutrina que a coerção do indivíduo para a prática dos exames de intervenção corporal 

não equivale à declaração de culpabilidade. A doutrina espanhola quando se refere 

especificamente ao nemo tenetur se detegere, adota o mesmo entendimento do TCE, 

qual seja, que as intervenções corporais não correspondem a atos de admissão de culpa. 

Sendo esses exames apenas meios de prova que poderão ser favoráveis ou não ao 

acusado.  

  A recusa do acusado em se submeter a essas perícias, invasivas ou não 

invasivas, não conduz à uma confissão ficta do acusado, entretanto poderá ser 

interpretada em conformidade com outros elementos de prova, que poderão no bojo 

demonstrar a culpabilidade do acusado. 

  Em suma, a jurisprudência e a doutrina da Espanha, em sua maioria, 

possuem uma visão de prevalência ao interesse na apuração dos delitos, entendendo que 

os direitos fundamentais não são absolutos, ponderando os bens e garantindo os 

imperativos de  tutela  necessária a todo Estado Democrático de Direito.  

 

1.9 ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL EM PORTUGAL  
 
  No direito português o acusado não pode se recursar a cooperar na feitura 

dos exames periciais, podendo ser obrigado por ordem judicial. O art. 172.1189 do 

Código Penal Português disciplina os meios de obtenção de prova e sua sujeição, 

determinando que Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido 

ou a facultar coisa que deva ser examinada, pode ser compelido por decisão da 

autoridade judiciária competente  

  No art. 172.3 do mesmo código, o legislador português impõe os limites 

da obtenção da prova dispondo que Os exames susceptíveis de ofender o pudor das 

pessoas devem respeitar a dignidade e, na medida do possível, o pudor de quem a eles 

se submeter. Ao exame só assistem quem a ele proceder e a autoridade judiciária 

competente, podendo o examinando fazer-se acompanhar de pessoa da sua confiança, se 

                                                 
188 Articulo 17.3 Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se 
garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos 
que la ley establezca. 
189 Sitio consultado: http.www.pgdlisboa.pt/lei. Acesso em: 7.06.2012. 
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não houver perigo na demora, e devendo ser informado de que possui essa faculdade. 

coisas. Qualquer pessoa pode ser submetida a exame e obrigada a apresentar coisas para 

serem examinadas. No caso de alguma pessoa pretender eximir-se ou obstar a exame 

devido ou a facultar a coisa que deve ser examinada, a autoridade judiciária competente 

pode obrigá- 190  

  Jorge Dias Figueiredo191 resalta que, além de meio de prova, as inspeções 

e pericias adquiriram  uma feição de meio de coerção processual, pois a pessoa poderá 

ser agora constrangida a cooperar na investigação sobre si mesmo. 

  Relativamente as perícias o Decreto-Lei nº 11/98 de 24 de janeiro de 

-se  a ser submetido a 

qualquer exame médico-legal quando este for necessário ao inquérito ou à instrução de 

qualquer processo e desde que seja ordenado pela autoridade judiciária competente, nos 

responsável do serviço do instituto ou pelo coordenador do gabinete para a realização de 

uma perícia tem o dever de comparecer no dia, local e hora designados, sob pena das 

sançõ  

  Portanto, claro esta que no direito português, o indivíduo não poderá se 

negar a cooperar nos exames e perícias para a busca de provas. Ou seja, em Portugal, 

tanto na legislação, como na jurisprudência e doutrina não há uma  desproporção em 

armas, pendendo para o lado dos direitos do indivíduo. Ninguém pode duvidar que o 

garantismo penal não tenha aplicação no sistema penal de Portugal, entretanto, lá, a 

ponderação de valores se encontra melhor equacionado.  

 

1.10 ORDENAMENTO JURÍDICO PENAL NA INGLATERRA  
   

  Na Inglaterra, a legislação relativa às normas referentes a coleta e 

perícias, corporais invasivas e não invasivas, são extremamente detalhadas. Elas se 

encontram normatizadas no Police and Criminal Evidence Act do ano de 1984, vindo a 

sofrer alterações no ano de 1994 pelo Criminal Justice and Public Order Act. 

                                                 
190 EIRAS, Henrique, Processo Penal Elementar, Quid Juris, Lisboa, 2010. P. 161. 
191 DIAS, Jorge Figueiredo de, Direito processual penal. Coimbra; Coimbra Ed. 1974. P. 439. 
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  Esses diplomas regulamentam os procedimentos das coletas. Neles há 

distinção entre coletas invasivas, denominadas intimate samples, que advêm sobre a 

esfera de intimidade do indivíduo, v.g. coletas de sangue. E as não invasivas 

denominadas de no intimate samples ou other samples, são outras coletas de caráter 

externo e superficial, sem adentrar na intimidade do indivíduo, por exemplo; a coleta de 

fios de cabelo ou coletas de saliva na cavidade bucal. 

  Nas coletas de provas invasivas (intimate samples) deverá haver 

consentimento do acusado. E sua determinação poderá ser efetivada por oficial da 

polícia com o cargo mínimo de supervisor ou comissário, por requisição escrita. 

Somente podem ser realizadas as coletas para perícias se houver reais suspeitas do 

envolvimento do acusado no crime. Os requisitos para a coleta invasiva são relativos a 

gravidade do crime, que deve ser grave, e a utilidade da prova coletada e sua relevância 

para o processo.   

  O não consentimento do acusado para os exames periciais não acarreta 

nenhuma forma de execução forçada, nem nenhum tipo de sanção, porém, essa recusa, 

se não justificável, poderá ser considerada em prejuízo do acusado. Ou seja, a recusa do 

indivíduo poderá ser valorada junto com outros meios de prova da acusação acostados 

ao processo para se chegar a um juízo de valor prejudicial ao réu ou não.  

  Em relação as perícias não invasivas, não há necessidade de autorização 

do acusado. Mas, entretanto, os mesmos requisitos da coleta invasiva estão presentes, 

quais sejam, a gravidade do crime, que nesse caso pode ser um crime menos grave, e a 

utilidade da prova para o processo. Em relação as coletas de saliva e células da boca, 

que eram consideradas até 1994 como invasivas, sofreram alterações na legislação e 

hoje são consideradas não invasivas. 

  Na doutrina e jurisprudências da Inglaterra, existem alguns poucos que 

afirmam que o sistema adotado fere o privilege against self-incrimination. Contudo, 

alegam outros autores, que para isso ocorrer seria necessário uma ilação entre ser 

compelido a falar ou ser compelido a contribuir nas coletas de prova. Portanto, afirma a 

doutrina inglesa que o acusado pode até se recusar a cooperar na produção da prova, 

porém, não haveria conexão dessa recusa com algum direito que o indivíduo detenha. 

Podendo-se apenas aludir, quando muito, que sua recusa estaria associada ao direito a 

intimidade.192  

                                                 
192 Ob. Cit. (Queijo;2003:301). 
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  Diferentemente da maioria dos países europeus, a Inglaterra pratica a 

análise e o armazenamento do DNA com a integralidade das suas informações, não se 

detendo em separar o material codificante do não codificante. Essa prática reputa-se 

como adversa ao princípio da ponderação dos bens jurídicos, constituindo-se em 

desarrazoada intromissão estatal na esfera da intimidade e da vida privada, relativizando 

além do limite aceitável a limitação a estes direitos fundamentais. 

Esse sistema adotado pela Inglaterra difere do padrão dos outros países 

signatários da Convenção dos Direitos Humanos, extrapolando a exigência do Tratado 

de Prum, que prevê bancos de dados de DNA não codificante. 

Nesse cenário, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem sido 

outorgado o papel de ponderar os casos concretos levados ao seu conhecimento, tendo 

como modelo o processo equitativo. Este processo justo, pautado pelo respeito aos 

direitos humanos é o padrão do qual se vale o TEDH para ajustar suas decisões. 

  Verificando acima as doutrinas e jurisprudências estrangeiras, pode-se 

constatar claramente a disparidade entre a aplicação do princípio nemo tenetur se 

detegere, bem como, os princípios da dignidade, intimidade e inocência, em nosso 

ordenamento em relação as interpretações adotadas em outros países. 

  Portanto, no ordenamento alemão, verifica-se que esse acolhe a 

dignidade como valor fundamental em sua constituição, mesmo que necessário a 

execução coercitiva da coleta de provas, não ocorrendo nenhuma  infringência daquele 

direito a produção desse ato.  

  Na Espanha, o TCE firmou entendimento de que não há violação da 

dignidade humana nos exames ginecológicos para a verificação de sinais de interrupção 

de gravidez,  e perceba que se trata de um exame invasivo, como também, os exames 

em cavidades corporais dos presos. 

  Em Portugal, já se encontra na legislação norma especifica determinando 

ao acusado a coleta e produção da prova, independentemente da cooperação do acusado, 

ou seja, o indivíduo tem obrigação em cooperar, sob pena de sanção específica.  

  No direito inglês, o indivíduo não é obrigado a cooperar na realização das 

provas, podendo optar em colaborar ou não. Entretanto, sua não colaboração poderá ser 

interpretada juntamente com outras provas em seu desfavor.  

  Portanto, o que se observa, é que na coleta de exames, sejam eles 

invasivos ou não invasivos, para a produção de provas voltada para o processo penal, 

verificados em outros Estados Democráticos de Direitos, que grande parte das provas 
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que dependam da cooperação do acusado, o ordenamento penal não interpreta  nenhuma 

violação aos direitos fundamentais de seus cidadãos.  

  Grande maioria dos ordenamentos jurídicos nem sequer adotam a 

incidência do princípio nemo tenetur se detegere nas colheitas de provas e perícias. 

Reservando sua aplicação somente ao momento do interrogatório. Outros ordenamentos 

admitem a sua execução coercitiva nas intervenções corporais no acusado. Os 

ordenamentos que não obrigam a cooperação do acusado extraem de sua negativa 

inferência de culpabilidade dessa recusa. A tônica nos ordenamentos Europeus é a de 

somente considerar violado o princípio nemo tenetur se detegere, quando a coerção para 

a coleta de provas implique uma postura ativa do acusado. 

  No ordenamento nacional, como já citado, o acusado não tem obrigação 

de cooperar com a coleta das provas, não surtindo dessa recusa nenhum prejuízo para o 

mesmo. Portanto, como alguns doutrinadores afirmam o acusado no sistema acusatório 

não é mais pessoa que deve colaborar e aclarar o juiz do processo com o seu 

conhecimento.  

  Sendo assim, o Ministério Público ou o particular na ação privada (ainda 

existente) não poderá utilizar-se do acusado para produzir provas em desfavor desse. 

Devendo buscar outras provas para demonstrar a culpabilidade do acusado. Destarte, em 

nosso ordenamento, em atendimento do princípio nemo tenetur se detegere, é de que a 

prova deve ser produzida, sem a cooperação do acusado.  

  Alguns doutrinadores chegam a afirmar que, em função da não obrigação 

de cooperação com a colheita de provas, conjugado ao direito ao silêncio, o acusado não 

seria nem obrigado a comparecer as determinações de diligências, bem como, não 

comparecer a interrogatório, já que não faria sentido, segundo esses juristas, conduzir o 

acusado coercitivamente para a produção de determinada prova, se ele não pode ser 

compelido a dela participar.   

  Logo, estando esse princípio alçado a essa posição de garantia, se estará 

sem dúvida inviabilizando todo o sistema persecutório penal. Ou seja, a inexistência de 

colaborar em todas as solicitações das autoridades, redundaria em uma concepção de 

um princípio absoluto, destruindo, em determinadas situações por completo a 

persecução penal. Em suma: seria o mesmo que a consagração total da impunidade, que 

em nada tem a ver com garantismo.  
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  A matéria sobre provas invasivas carece de maior 

aprofundamento legislativo no Brasil, especialmente diante do avanço tecnológico que 

se observa a passos largos e a possibilidade de seu uso na investigação criminal. 

Estas provas, entende-se, podem conferir maior grau de certeza a 

elucidação dos delitos e, tem a força necessária para amenizar, gradualmente, a 

obsessão pela confissão, a qual gera efeitos tão trágicos na atividade persecutória penal. 

Acredita-se que com o predomínio da investigação tecnológica que gera 

o esvaziamento da importância (ainda) atribuída a confissão, ocorre não apenas um salto 

de qualidade procedimental, mas também inibe-se um campo fértil para prática da 

tortura e outras violações aos direitos fundamentais. 

Compreender a realidade europeia (que está em estágio mais avançado 

do que o ordenamento brasileiro) com seus erros e acertos e as discussões em ebulição 

permitem um pensar do tema de forma mais qualificada, enriquecendo o debate 

legislativo (sobre necessárias as alterações na lei) e melhor fundamentação das decisões 

judiciais.  

Observar as decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos e como 

proporciona maior maturidade aos nossos Tribunais quando forem chamados no futuro 

a decidir sobre as lacunas e dubiedades na legislação sobre o tema. Esta, embora 

inexistente, com a exceção recente da lei 12.654, de 28 de maio de 2012, não tardará a 

emergir. 

    Daí a importância de todo o exposto, permitindo o embrião de uma 

reflexão antecipada e prospectiva sobre as provas invasivas, para quando as discussões e 

iniciativas legislativas sobre o tema começarem a tomar corpo.  

  Em função do exposto, existe claramente o dilema entre a proteção do 

indivíduo diante do poder do Estado e o interesse público na persecução penal e sua 

devida apuração e responsabilização dos culpados.   

  Por conseguinte, no modelo acusatório adotado em nosso país, a regra 

deve ser a busca de provas, para se demonstrar os fatos, que não necessitem de 

participação do acusado para a sua produção, em respeito ao princípio neno tenetur se 

deterege. Desse princípio decorre não obrigação de cooperação do acusado para a 

produção de provas. Nada obstante, não se pode acolher nenhum princípio com caráter 
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absoluto, seja para o acusado, seja para a sociedade. Pois, se assim for, o persecução 

penal estará com os dias contados, frustrando por inteiro o interesse público na apuração 

dos delitos, e seus respectivos autores. Portanto, há necessidade premente de se buscar 

critérios para a equação do problema.  

  Inegável, que no Processo Penal é frequente a tensão entre o princípio 

nemo tenetur se detegere, o princípio da intimidade e da dignidade com  o interesse 

público no jus puniend do Estado. Por isso, recomenda-se um balanceamento, um 

equilíbrio entre o interesse público e o interesse do indivíduo para a melhor solução 

risco ao direito a intimidade. Destaca que normalmente prevalece o interesse da 

administração da Justiça e não o direito à intimidade. Por isso recomenda seja 
193 

  Sobre o tema também se pronunciaram Ada Pellegrini Grinover, Antônio 

Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho afirmando que: 

Os direitos do homem, segundo a moderna doutrina constitucional, não 
podem ser entendidos em sentido absoluto, em face da natural restrição 
resultante do princípio da convivência das liberdades, pelo que não se 
permite que qualquer delas seja exercida de modo danoso à ordem pública e 
às liberdades alheias. As grandes linhas evolutivas dos direitos fundamentais, 
após o liberalismo, acentuaram a transformação dos direitos individuais em 
direitos do homem inserido na sociedade. De tal modo que não é mais 
exclusivamente com relação ao indivíduo, mas no enfoque de sua inserção na 
sociedade, que se justificam, no Estado social de direito, tanto os direitos 
como as suas limitações.194 

  Não resta dúvida de que é o interesse público na persecução penal, e a 

necessidade de coexistência entre o direito fundamental do indivíduo e o direito 

fundamental de uma sociedade segura, podem justificar a invasão à intimidade do 

acusado nas provas invasivas.  

  Igualmente, não há como negar que países como Alemanha, Espanha, 

Portugal ou Inglaterra, apenas para citar os ordenamentos estudados, não sejam países 

onde se encontra mais do que sedimentado o garantismo penal. Ferrajoli afirma que o 

garantismo penal só poderá ser realmente efetivo em um Estado Democrático de 

Direito. Assim afirma Luigi Ferrajoli: 

                                                 
193 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Processo civil e direito à preservação da intimidade. In: Temas de 
direito processual. São Paulo; Saraiva, 1980. P. 3-20. 
194 Ob. Cit. (GRINOVER,FERNANDES,GOMES FILHO;1995;112). 
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um modelo de Estado nascido com as modernas Constituições e 
caracterizado: a) no plano formal, pelo princípio da legalidade, por força do 
qual todo poder público  legislativo, judiciário e administrativo  está 
subordinado às leis gerais e abstratas que lhes disciplinam as formas de 
exercício e cuja observância é submetida a controle da legitimidade por parte 
dos juízes delas separados e independentes (a Corte Constitucional para as 
leis, os juízes ordinários para as sentenças, os tribunais administrativos para 
os provimentos); b) no plano substancial da funcionalização de todos os 
poderes do Estado à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, por 
meio da incorporação limitadora em sua Constituição dos deveres públicos 
correspondentes, isto é, das vedações legais de lesão aos direitos de liberdade 
e das obrigações de satisfação dos direitos sociais, bem como dos correlativos 
poderes dos cidadãos de ativarem a tutela judiciária.195 

  Verdade também 

garantista que nele se informa têm o defeito fundamental de corresponder a um modelo 

limite, amplamente idealista, porque de fato nunca foi realizado nem nunca será 
196 

  Destarte, necessário que nossos Tribunais e doutrinadores procurem 

analisar melhor a adoção do garantismo negativo nos moldes que está posicionada a 

jurisprudência pátria, pois dessa forma estamos adotando um garantismo capenga, ou 

Um garantismo idealizado por nossos tribunais, que não reflete o garantismo idealizado 

pelo próprio Ferrajoli. Um garantismo atrelado a uma visão liberal iluminista que não 

encontra assento nos dias de hoje.  

  Imperativo, porém, que diante do que foi analisado em relação do sistema 

adotado nos vários ordenamentos jurídicos, que se encontre um instrumento para a 

solução do problema em nosso ordenamento. E nessa ótica, o princípio da 

proporcionalidade se apresenta como a melhor solução.   

 

1.11 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO INSTRUMENTO DE 
MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE  O 
PARADIGMA DE UM GARANTISMO PENAL INTEGRAL 
 

  Devemos trabalhar com o princípio da proporcionalidade no viés da 

proteção deficiente. Pelo estudo demonstrado acima em relação ao princípio nemo 

tenetur se detegere, relativo a colheita de provas que dependam da cooperação do 

acusado, ficou evidenciado que, do modo como esse princípio vem sendo aplicado no 

                                                 
195 Ob. Cit. (FERRAJOLI;2010;790). 
196 Ob. Cit. (FERRAJOLI, 2010;42). 
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Brasil, não pode restar dúvida da proteção insuficiente constatada na persecução 

processual penal. 

  Por conseguinte, o atual estagio do direito requer uma nova ótica para 

que se possa dar efetividade a princípios, na forma de perceber e conceber a atuação 

estatal. Portanto, a aplicação do princípio da proporcionalidade com base na sua dupla 

face, possui ligação estreita com a dupla função dos direitos fundamentais.  

  Dessarte, o que se esta propondo é uma melhor adequação do princípio 

nemo tenetur se detegere que respeite todos os aspectos dos direitos fundamentais, tanto 

negativo, quanto positivo. Isto é, o respeito a proibição do excesso, bem como a 

proibição da proteção insuficiente, usando como instrumento para essa ponderação entre 

os interesses individuais e interesses públicos o princípio da proporcionalidade. 

  O princípio da proporcionalidade como proibição de excesso já se 

encontra plenamente debatida e difundida tanto na doutrina, quanto na jurisprudência. 

Entretanto, a proporcionalidade como proibição da proteção deficiente não se encontra 

na mesma esfera de debates. Na proibição de excesso o cidadão tem garantido a ampla 

defesa, o contraditório, o direito de não fazer prova contra si e o devido processo legal, 

apenas para citar alguns. Destarte, veda-se o excesso e se interpretam essas garantias  

como de normas públicas, passiveis de nulidade absoluta se as mesmas não forem 

observadas. Entretanto, não se pode também de outra forma, negar que o cidadão possui 

o direito a segurança, afiançada na atuação de uma prevenção de crimes, e, quando não 

possível evitar a conduta criminosa, esperasse do Estado uma justa persecução penal. 

  Hodiernamente, existe no Direito Penal brasileiro uma visão de 

hipergarantia do princípio neno tenetur se detegere, garantindo a todo custo a não 

cooperação do acusado na coleta de provas, até mesmo das provas não invasivas. Essa é 

uma visão liberal-individualista que deve ser deixada no passado, dando espaço ao 

moderno enfoque, já adotado por diversos países, do comunitarismo-social. 

  O princípio nemo tenetur se detegere é um direito fundamental, que vem 

sendo tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro sem nenhum limite ou mitigação. 

Esse princípio, mesmo não se encontrando expresso na Constituição Brasileira, se 

encontra amparado em nosso ordenamento em função do §2º, do art. 5º da Constituição 

da República.   

  Os limites do princípio em estudo são imanentes, tácitos e derivam da 

necessidade da coexistência com outros valores que, do mesmo modo, são protegidos 

pelo ordenamento, com sede na constituição.   
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1.12 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA MITIGAÇÃO 
DO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE 
 
  A definição dos limites ao neno tenetur se detegere está intrinsecamente 

ligado à solução do conflito entre o exercício desse princípio, que é um direito 

fundamental, e o imperativo de prevenção de outros bens agasalhados 

constitucionalmente, representados pela segurança pública e a paz social, que são 

alcançados por meio da persecução penal. 

  Portanto, a limitação se faz necessária, e a justificação também tem 

matriz constitucional, qual seja, a paz social e a segurança pública, bens de mesma 

relevância da intimidade do indivíduo ou dignidade da pessoa. 

  Pois, ao não se admitir nenhuma limitação ao nemo tenetur se detegere , 

esse princípio será absoluto, e, em função dessa intangibilidade, o interesse público de 

ter um processo penal justo e eficiente, para com isso se tentar alcançar a paz social, 

ficará totalmente aniquilado. 

  As limitações devem ocorrer, e isso é uma condição inexorável, que 

deverá ser trabalhada pelos legisladores, magistrados e doutrinadores. Porém, isso não 

quer significar uma total volta à arbitrariedade dos procedimentos penais do passado. A 

essência do princípio deve ser preservada, mantida os seus atributos mínimos, para que 

o direito de não ser obrigado a se incriminar perca sua eficácia limitadora do poder 

estatal exacerbado. Desse modo, o princípio da proporcionalidade fornece bastantes 

subsídios para a solução. 

  Entretanto, como se está tratando de limitação de direito fundamental, 

operada no plano processual penal, as restrições ao nemo tenetur se detegere, deverão se 

dar obrigatoriamente por meio de lei, sendo pressuposto da legalidade decorrente de que 

não pode existir restrição processual sem que essa seja prevista por lei. Essa lei deverá 

observar assim o princípio da proporcionalidade, para que não seja suscitada nenhuma 

inconstitucionalidade.  

  Por conseguinte,  a lei que vier a estabelecer limites ao princípio nemo 

tenetur se detegere, bem como normatizar as formas de coletas de provas invasivas e 

não invasivas, deverá respeitar também o princípio da legalidade. Devendo também ser 

a lei de caráter geral e abstrato, clara e objetiva, sem indeterminação, como ocorre no 

ordenamento espanhol. Vedadas, assim, exceções casuísticas a direitos fundamentais.  
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  Todas as limitações e procedimentos na devida coleta de prova sem o 

consentimento do acusado deverá necessariamente ser submetida ao controle do Poder 

Judiciário no caso concreto. Qualquer coleta de prova que dependa da colaboração do 

indiciado ou acusado, seja ela invasiva, seja não invasiva, deverá ser precedida de 

ordem judicial, considerando-se sobretudo que se estão cerceando outros direitos 

fundamentais como a liberdade, a autodeterminação, a intimidade e integridade física, 

ficando, portanto, afastada qualquer possibilidade de determinação de exame por parte 

da autoridade policial ou Ministério Público. 

  Caberá assim ao magistrado examinar se a lei que restringe o princípio 

nemo tenetur se detegere,  no caso concreto, atende ao princípio da proporcionalidade 

em todos os seus subprincípios, adequação, necessidade e proporcionalidade estrita. 

Somente dessa forma será possível aferir, se no caso concreto, o sacrifício do direito 

individual em face do interesse da coletividade foi justificável. 

  Ao se analisar o subprincípio da adequação no caso concreto, as medidas  

restritivas ao nemo tenetur se detegere deverão ser idôneas, aptas a alcançar o seu 

desiderato. Pois, de nada adiantaria uma medida coercitiva para a produção de uma 

prova, se essa medida não possibilitar a produção da prova desejada. A capacidade da 

restrição deverá ser constatada em termos quantitativos e qualitativos, ou seja, quanto à 

espécie de medida adotada e quanto à sua intensidade de duração. Ainda pelo prisma da 

adequação, essa prova produzida deverá ser útil para a investigação ou processo.  

  Os requisitos para a coleta de provas que restringem o nemo tenetur se 

detegere devem ser específicos, ou seja, a materialidade e a autoria devem estar, dentro 

do razoável, definidos, não sendo aceitável em verificações de procedência de 

informações (VPI), instituto totalmente desvirtuados pela policia judiciária. Não bastam 

também meras conjecturas, sendo necessário um alto grau de certeza. 

  Em relação ao subprincípio da necessidade, deve-se verificar que 

somente estará justificada a coleta de provas invasivas ou não invasivas, se for esse o 

único meio de se obterem essas provas, ou seja, se for verificado que, de forma diversa, 

se poderá chegar ao mesmo resultado, a medida não será necessária. Ainda no 

subprincípio da necessidade, deve-se optar sempre pela forma menos gravosa para o 

acusado na coleta de prova. Portanto, se for possível coletar a prova de forma não 

invasiva, não se poderá optar pela forma invasiva. V.g., em uma coleta de DNA, deve-   

-se optar pela forma da coleta de cabelo, menos invasiva do que a coleta de sangue.  
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  O subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito deve ser aferido 

por meio da ponderação de bens. Verifica-se, desse modo, que se deverá averiguar no 

caso concreto a gravidade do crime investigado. Essa gravidade é exatamente 

proporcional ao interesse público. Isto é, a gravidade do delito deverá ser um parâmetro 

importante para a avaliação da proporcionalidade em sentido estrito em relação às 

medidas restritivas do indivíduo. Consequentemente, quanto mais grave a medida 

restritiva ao acusado, maior deverá ser a gravidade do delito apurado. 

  Esse é o critério adotado pelo Tribunal Constitucional alemão, já 

estudado acima. No ordenamento jurídico alemão, quanto mais intensa a intromissão na 

esfera da vida do indivíduo, mais relevante terá de ser o interesse público. Porquanto, é 

o maior peso dos interesses da coletividade que justifica a intervenção mais grave na 

esfera jurídica do indivíduo. Por fim, para atender corretamente à proporcionalidade em 

sentido estrito, quanto maior for a intensidade da restrição ao princípio nemo tenetur se 

detegere, mais pujante deverão ser os indícios de autoria e materialidade, para a correta 

justificação da limitação dos direitos fundamentais do indivíduo.  Na lição do professor 

Grandinetti, assim se expõe: 

Finalmente os requisitos de idoneidade, necessidade e da proporcionalidade 
em sentido estrito.[...] O primeiro constitui-se no exame de a medida 
constritiva processual ter ou não  causalidade em relação ao fim pretendido, 
ou seja, ser idônea, apta, para atingir aquele fim. A necessidade exige a 
intervenção mínima possível na esfera do outro direito. E, por último, a 
proporcionalidade em sentido estrito consiste na razoabilidade da restrição 
imposta, aferida no confronto direto entre os interesses individuais e 
públicos, a fim de se estabelecer se é razoável exigir-se o sacrifício do 
interesse individual em nome no interesse coletivo.197 

  Todas essas limitações ao princípio nemo tenetur se detegere deverão 

respeitar outros princípios inerentes à pessoa do indivíduo, como o princípio da 

dignidade, da intimidade e integridade física, todos esses princípios também tutelados 

na Constituição. Portanto, devem ser vedadas quaisquer restrições na busca de provas 

que venham a gerar certa infringência à dignidade do indivíduo, como a submissão de 

exames vexatórios, humilhantes ou com violação ao pudor. Porém adverte-se que, para 

cada cultura, há certo entendimento do que seria atentatório à dignidade. Perceba-se 

que, na Espanha, o Tribunal Constitucional entende não haver violação da dignidade no 

exame de cavidades do corpo humano, bem como exames ginecológicos. Afirma o 

Tribunal Espanhol que não há violação à intimidade nas provas que não atinjam o recato 

                                                 
197 Ob. Cit. (GRANDINETTI:2009;37). 
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e o sentimento de pudor. Esse conceito, segundo o Tribunal, deve ser considerado sob a 

óptica cultural. Na Alemanha, o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Constitucional é de que, na coleta invasiva ou não invasiva, não há nenhuma violação 

ao princípio da dignidade, sendo o limite a saúde do indivíduo.  

  Assim sendo, esse limite, como já comentado, deverá ser estipulado por 

lei, não deixando muito espaço para interpretações, dentro da medida do possível. Mas, 

não resta dúvida de que, no atual estágio do ordenamento jurídico do Brasil, qualquer 

tipo de exame ou coleta será considerado atentatório à dignidade da pessoa humana, até 

mesmo uma coleta de DNA retirada da cavidade bucal por simples cotonete.198 Destarte, 

necessário ainda um longo caminho no amadurecimento de certos dogmas garantistas.  

  Outro limite que não poderá ser ignorado, diz respeito à saúde do 

indiciado ou acusado, ou seja, não se poderá realizar nenhum exame que ponha em 

perigo a saúde do acusado, mesmo sendo um exame não invasivo, nem mesmo com o 

consentimento do acusado. Nem mesmo com ordem judicial, será possível um exame 

dessa natureza. A incolumidade da saúde é primado maior, não podendo ser 

desconsiderada em nenhuma hipótese.  

  Em suma, pelo exposto acima e ponderando todas as considerações 

defendidas ao longo do trabalho, tendo com base: a) a dupla função dos direitos 

fundamentais, que doutrina e jurisprudência já não reconhecem somente em seu aspecto 

negativo de atuar do Estado apenas na defesa de direitos, mas também no aspecto 

positivo, em seu imperativo de tutela, voltado também no atuar para o bem-estar social 

na busca de melhorias, entre outros direitos fundamentais, o direto à segurança pública, 

com reflexos na persecução penal; b) a dupla face do princípio da proporcionalidade, no 

viés da proibição de prestação insuficiente do dever de proteção pelo Estado dos direitos 

fundamentais da sociedade; c) a busca de um garantismo penal integral, no qual não 

tenhamos apenas um direito penal voltado exclusivamente para as garantias do 

indivíduo, mas também voltado para a garantia da sociedade. Sustenta-se que: 

1)  em relação ao princípio neno tenetur se detegere, em regra é o Ministério Público 

que deverá produzir a prova da demonstração da culpabilidade do acusado, sem a 

cooperação coercitiva desse. Não existindo, portanto, hodiernamente no ordenamento 

jurídico brasileiro possibilidade de coerção ao acusado na coleta e produção de provas 

invasivas ou não invasivas.  

                                                 
198 O trabalho aqui produzido não tem a pretensão de se aprofundar no tema da subjetividade da 
dignidade, pois o tema é de extrema complexidade, nas áreas jurídica, cultural e psicológica.  
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2) ponderando que o princípio neno tenetur se detegere, mesmo ostentando status de 

direito fundamental, não pode ser considerado como direito absoluto, devendo coexistir 

no ordenamento jurídico com outros direitos fundamentais de mesmo grau de 

importância no ordenamento constitucional, vale citar: a paz social e a segurança 

pública. Deduz-se que se deve admitir restrições ao princípio analisado em caráter 

excepcional. Porém, tais restrições deverão respeitar o núcleo essencial do direito 

fundamental de não ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, não o desfigurando 

a sua garantia, sendo suas exceções estabelecidas por lei estrita e submetida a controle 

judicial. Devendo a lei em comento, atender ao princípio da proporcionalidade nos 

padrões aludidos: a) as medidas de restrição ao princípio nemo tenetur se detegere 

deverão ser aplicadas em parcimônia; b) quando aplicadas, deverão buscar o meio 

menos gravoso para o indiciado ou acusado; c) ser idônea para a produção da prova 

almejada, devendo ser útil para o processo na formação do juízo de culpabilidade ou 

inocência, devendo incidir somente sobre o acusado ou partícipe no qual exista autoria e 

materialidade, afastando-se a aplicação sobre meramente suspeitos em V.P.I. d) as 

medidas de exceção ao princípio em testilha deverão seguir os parâmetros razoáveis, ou 

seja, quanto mais grave a restrição ao neno tenetur se detegere, maior deverá ser a 

gravidade do crime investigado. e) Em todas as provas invasivas ou não invasivas, 

deverá respeitar-se a saúde do investigado ou acusado, bem como sua dignidade e 

intimidade, dentro do razoável. 

  Portanto, de lege ferenda, a lei que venha a restringir o princípio nemo 

tenetur se detegere  poderá dispor:  

  Com relação às provas invasivas, produzidas mediante intervenção 

corporal com a introdução de instrumentos no corpo humano, essas deverão ser 

realizadas somente com autorização judicial prévia, não se admitindo essas provas à 

modalidade de contraditório diferido, ou seja, a realização durante o inquérito sem 

autorização judicial, com seu contraditório aferido posteriormente no processo. Alerta-    

-se que, nessa modalidade de prova, essas deverão ser a ultima ratio, uma vez que a 

ponderação com outros direitos fundamentais como dignidade, intimidade sempre se 

darão de forma complexa e perigosa em suas ponderações.  

  A advertência ao investigado ou acusado sobre seu direito de não ser 

obrigado de fazer prova contra si mesmo, também deverá ocorrer posteriormente a 

qualquer ato, para que, se desejando, o acusado possa autorizar expressamente  a sua 

cooperação.  
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  Para que sejam preservadas a saúde e a integridade física do 

investigado/acusado as intervenções invasivas deverão ser realizadas somente por 

médico, sendo que, nem mesmo a autorização do acusado poderá suprir essa falta. E, 

sendo realizada, poderá ser considerada nula. Podendo, também, acarretar 

responsabilidade civil à autoridade que realizou ou autorizou a produção de prova. 

  Ademais, para melhor atender ao princípio da proporcionalidade, as 

provas invasivas somente poderão ser executadas quando houver elementos suficientes 

de autoria e materialidade para um indiciamento pelo Ministério Público, e o delito 

deverá atender a uma gravidade alta, com penas de reclusão cuja pena mínima deverá 

ser, em abstrato, igual ou superior a 4 (quatro) anos.  

  Por fim, no controle jurisdicional prévio, deverá sempre o magistrado 

observar a proporcionalidade da mediada em concreto. Verificando, nunca é de mais 

frisar, a utilidade da prova para o processo, procurando sempre optar pela prova menos 

gravosa para o acusado, e, ao final, ponderando e justificando o sacrifício do direito 

fundamental do indivíduo diante do interesse da coletividade. 

  Com relação às provas não invasivas, verifica-se que essas são as que 

melhor se amoldam ao princípio nemo tenetur se detegere, pois realizadas sem a 

intervenção corporal do indivíduo, respeitando portanto, os direitos fundamentais do 

acusado. Portanto, essas  provas deverão ser a regra, e procuradas sempre como 

primeira alternativa.  Alerta-se que se adota aqui, diferente de outros autores, que a 

colheita de DNA nas células da cavidade bucal se classifica como modalidade de prova 

não invasiva, adotando portanto, o modelo inglês de coleta e produção de prova. Nesse 

ordenamento jurídico, em relação às coletas de saliva e células da boca, que eram 

consideradas até 1994 como invasivas, houve alterações na legislação, e hoje são 

consideradas não invasivas.  

  Nessas colheitas de prova, também será necessária ordem judicial, no 

entanto, se o investigado ou acusado desejar cooperar com a investigação, essa medida 

judicial poderá ser dispensada, devendo, no entanto, a cooperação do indivíduo ser 

expressa por escrito e este devidamente assistido por advogado, para que o acusado não 

venha a ser coagido em sede policial.  

  As provas invasivas que dependam de uma atividade intensa do acusado 

não poderão ser realizadas, nem mesmo com autorização judicial. Veja que aqui 

estamos em uma linha tênue, porque, se formos verificar do ponto de vista do acusado e 

sua atividade, se poderá alegar que qualquer movimento ou até mesmo a presença do 
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acusado no local e hora determinados para exame poderá ser considerado atividade do 

acusado. Sendo assim, o parâmetro razoável, seria a não obrigação de cooperação do 

acusado, por exemplo, na reconstituição do crime ou no exame grafotécnico, onde 

inegavelmente o acusado deverá adotar uma postura extremamente ativa, não podendo 

nenhum tipo de ordem judicial coagir o indivíduo a atuar. Em alguns estados nos 

Estados Unidos, os tribunais adotam medidas coercitivas obrigando o indivíduo a 

cooperar sob pena de prisão, com base no crime de desobediência. No entanto, essas 

medidas, além de não surtirem o efeito necessário, acabariam por continuar permitindo 

ao acusado uma escolha, que ao final, acabaria por continuar a prejudicar a persecução 

penal. Fato é que, mesmo com a existência de lei restritiva ao princípio nemo tenetur se 

detegere  sugerida,  essa recusa específica em não colaborar nas provas que dependam 

de uma atividade intensa do acusado, não poderão ser entendidas como presunção de 

culpabilidade do acusado, sob pena de se ofender agora o princípio da inocência.  

Importante  frisar também que, no interrogatório, o silêncio do acusado se encaixa 

perfeitamente nesse exemplo, uma vez que o ato de falar é naturalmente uma conduta de 

atividade acentuada, não havendo nenhuma justificativa teórica razoável para se obrigar 

alguém a falar.  Dessarte, ou se busca outro tipo de prova supletiva para suprir sua falta, 

ou nada poderá ser feito, pois, do contrário, se estará batendo forte as portas da 

arbitrariedade.    

  Nas colheitas das provas não invasivas, a exigência da presença de 

médico poderá ser afastada em alguns exames, podendo ser feita sua substituição por 

especialista, v.g. no exame radiografia. Também nessa classe de provas, não se poderá 

colocar a saúde ou integridade física do acusado em risco.  

  A classificação do grau de periculosidade ou lesividade do delito 

cometido pelo acusado para a execução da prova não invasiva poderá ser menor. Ou 

seja, pena de reclusão em abstrato, mínima igual ou superior a 3 (três). Também não se 

dispensando a comprovação da materialidade e autoria para a denúncia. 

  Como nas provas invasivas, o magistrado deverá observar a adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E o sopesamento entre o sacrifício 

do indivíduo no seu direito fundamental e o interesse público da coletividade.  

  Com relação às provas produzidas com cooperação do acusado, sem 

a intervenção corporal, poderão ser autorizadas e determinadas pela autoridade 

policial, mas, como nas provas não invasivas, deverá a autorização ser expressa por 

escrito e com a presença do advogado do acusado, para que esse não venha a sofrer 
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coação em sede policial (algo muito comum), ou alegar que sofreu, prejudicando a 

prova no futuro. Essa espécie de prova ficará condicionada ao controle judicial a 

posteriori. O limite a essas provas fica restrito a tudo aquilo que o investigado ou 

acusado desejar cooperar. Naquilo que ele não desejar cooperar, se for passível das 

provas invasiva ou não invasivas, deverá adotar-se o procedimento próprio dessas 

estipuladas acima, com suas devidas restrições já estudadas.  

  Nas provas que o investigado/acusado desejar cooperar, sem intervenção 

corporal,  não há motivo para se especificar o grau de lesividade do crime, pois as 

provas produzidas não podem possuir uma visão apenas no aspecto da condenação. 

Deve-se verificar que a prova possui duplo aspecto, tanto serve para condenar, como 

para absolver. Portanto, o acusado, desejando cooperar com as investigações, e 

respeitando sua integridade da saúde, poderá cooperar em crimes de média 

periculosidade como, por exemplo, no furto ou poderá também cooperar em crimes de 

alta periculosidade, como em um crime de latrocínio. Objetivando seu não indiciamento 

de plano no próprio inquérito, ou, até mesmo, conseguindo sua absolvição sumária no 

processo.  
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CONCLUSÕES 

 

  Ao final deste trabalho, conclui-se que realmente o lapso de 2 (dois) anos 

de mestrado é muito exíguo para se chegar a conclusões irrefutáveis.  É certo que na 

vida não há verdade absoluta, assim como no Direito não há teoria pronta e acabada, 

sem que essa não possa sempre evoluir. A evolução dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais é uma prova disso.  

  Por muitas lutas sangrentas a humanidade teve de passar ao longo dos 

séculos, primeiro em tribos, ainda sem o devido assentamento ao solo, depois já 

arraigada ao solo com a criação de cidades, mais à frente a batalha sobre a tirania de 

monarquias, tudo isso para que fosse conquistado o nível de desenvolvimento dos 

direitos fundamentais alcançados nos dias de hoje.   

  Mas, essa foi e será sempre a essência de uma sociedade que busca uma 

convivência justa e pacífica, porquanto o homem sempre viveu um dilema, pois, mesmo 

sabendo que tem de viver em sociedade para poder usufruir as benesses que esta 

oferece, incoerentemente, tenta viver isolado pensando nunca precisar do próximo, 

somente em seus direitos como indivíduo. 

  Portanto, quando se trabalha com o princípio da proporcionalidade na 

ponderação de direitos fundamentais individuais e deveres fundamentais do Estado, 

abordando o princípio neno tenetur se deterege, com enfoque nas provas invasivas e 

não invasivas, certamente irão faltar alguns temas de importância e complexidade que 

não tiveram oportunidade de serem discutidos mais detalhadamente neste trabalho. 

Entre eles, poder-se-ia destacar os princípios da intimidade, da inocência, e com maior 

destaque, o da dignidade.  

  Contudo, optou-se por um enfoque mais detido e aprofundado possível 

nos temas abordados, porque, do contrário, se correria o risco de não se analisarem com 

a mesma profundidade devida todos os temas em conjunto, perdendo-se ao final o foco 

principal dos escritos.  

  Dessarte, do estudo desenvolvido pode-se concluir que: 

 1- se verificou que os direitos fundamentais possuem funções distintas: uma de caráter 

subjetivo e outra de caráter objetivo. Na função subjetiva, os direitos fundamentais 

asseguram ao indivíduo determinado valor social, estando essa segurança positivada na 
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Constituição. Na função objetiva, os direitos fundamentais representam uma garantia 

institucional de caráter geral, também prevista na Constituição para toda a sociedade. 

Toda a criação dos direitos fundamentais hodiernos amparou-se nos mecanismos de 

defesa do indivíduo em relação ao poder estatal. Entretanto, ao longo dos anos, se 

percebeu que o Estado não era o único vilão desses direitos. Desvendou-se, também, 

que o particular repetidamente violava esses direitos fundamentais. Dessa forma, 

necessário se fazia uma proteção por meio do Estado para a proteção desses direitos de 

forma positiva. Por conseguinte, os direitos fundamentais assumiram uma dupla função: 

uma negativa, de resistência contra as arbitrariedades do Estado, e outra positiva, de 

proteção por meio do Estado contra ameaças ou ataques do poder privado. Ganhando 

assim os direitos fundamentais uma ampliação de sua força garantista, saindo apenas de 

seu papel de abstenção estatal, para uma atuação de proteção desses mesmos direitos.  

2  na distinção dos direitos humanos dos direitos fundamentais, pôde-se examinar que 

os direitos humanos são direitos do homem inerentes à própria condição humana. Sendo 

certo que esse termo possui uma maior amplitude, em geral possuindo referência aos 

direitos do homem na seara internacional. Toda evolução dos direitos do homem tem 

como base a luta contra o poder opressor utilizado pelo próprio homem na busca desse 

poder. Os direitos fundamentais são constituídos de princípios e regras positivados em 

geral nas constituições, contendo exigências morais e éticas, tendo a intenção da 

mantença da paz social e a existência com dignidade do ser humano no seio da 

sociedade.    

3- constatou-se que a eficácia vertical dos direitos fundamentais, já mais do que aceita 

por doutrina e jurisprudência, faz menção à proteção das liberdades do indivíduo frente 

ao Estado. Todavia, em relação à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a 

conquista foi mais recente, sendo uma evolução natural em função das mudanças 

políticas, sociais e econômicas da sociedade. Ou seja, na eficácia horizontal, o indivíduo 

pode invocar junto a órgãos do Judiciário a tutela e pretensão diante de ofensas aos 

direitos fundamentais  perpetrados por outro indivíduo. 

 4 - a teoria realista, concebida por Bobbio, defende que a justificação racional dos 

direitos humanos, nos dias de hoje, incide em questão secundária, tendo-se em vista a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem pela Organização das Nações Unidas em 
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dezembro de 1948. Já a teoria juspositivista engendrada por Hans Kelsen firma no 

sentido da impossibilidade de justificação racional dos direitos humanos, a partir da 

consideração de que a positivação seria recoberta de natureza constitutiva. Habermas, 

no entanto, adota a interpretação dos direitos fundamentais à luz da teoria do discurso, 

com a finalidade de demonstrar o nexo interno entre direitos humanos e soberania do 

povo. Com esse pensamento, o autor tenta determinar as tensões existentes entre o 

princípio da democracia e os direitos fundamentais, tentando alcançar uma forma ideal 

de democracia na sociedade pós-moderna. Com isso buscando a legitimidade efetiva 

dos direitos fundamentais contidos nas constituições. 

 

5  em relação à evolução histórica dos direitos fundamentais, essa se deu de forma 

lenta e recheada de muitas lutas e guerras contra todos os tipos de arbitrariedades, 

ocorrendo muitos avanços e retrocessos ao longo dos séculos para que a sociedade 

contemporânea pudesse desfrutar dos direitos fundamentais no estágio evolutivo no 

qual se encontra. Certamente as sociedades modernas devem muito à sua existência, 

como sociedade, ao surgimento dos primeiros traços dos direitos humanos. Pois, sem 

, certamente não haveria 

futuro para a humanidade. Essa evolução veio a desaguar em um Estado Liberal 

concebido com base na igualdade, no direito individual superdimensionado e na 

consonância desses interesses. No liberalismo passa o Estado a ter reduzidíssimas 

funções na sociedade, assumindo uma relação com essa postura de caráter negativo 

somente. Entretanto, com mais um passo à frente na evolução histórica, descobre-se que 

o Estado não poderia atuar somente no aspecto omissivo, devendo, pois, atuar também 

comissivamente para o bem-estar social. Assim tem surgimento o Estado Social, 

possuindo características distintas do Estado Liberal, dando importância ao 

reconhecimento da desigualdade social, à hipossuficiência do indivíduo, à  necessidade 

de elaboração de políticas públicas de estrutura, desenvolvimento e economia. 

6  de toda essa evolução dos direitos fundamentais, foi possível destacar a sua 

característica da inalienabilidade,  não sendo possível, portanto, ser objeto de nenhum 

ato de disposição, pois eles buscam sua validade na dignidade da pessoa humana. Essas 

características se verificam mais claras nos direitos fundamentais de primeira geração, 

tais como a vida, a saúde e a liberdade. Esses direitos não podem ser alienados, porém 
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também não são absolutos, podendo ser restringidos em determinadas circunstâncias 

especiais. Essa é a característica da relatividade dos direitos fundamentais. Ou seja, os 

direitos fundamentais são fundamentalmente relativos. Ou seja, todos os direitos 

fundamentais não possuem prevalência sobre os demais, em um primeiro momento, 

sendo necessária a apreciação do caso concreto. 

7  se observou que os direitos fundamentais detêm um sistema de proteção composto 

por um complexo de estruturas, dotado de natureza normativa, institucional ou 

processual, propensas a garantir a plena efetivação dos direitos fundamentais. A 

proteção normativa se encontra nas cláusulas pétreas encontradas no art. 60, §4º, inciso 

IV, da Constituição da República. A proteção institucional dos direitos fundamentais é  

efetuada pela organização e funcionamento do Poder Judiciário, funções essenciais à 

Justiça e Tribunais de Contas. Já a proteção processual dos direitos fundamentais é 

sistematizada pelos remédios constitucionais à disposição na ordem jurídica pátria. 

8  ao se analisarem os pilares do garantismo penal, fazendo-se uma pequena, mais 

necessária regressão histórica, verificou-se que o que os Direitos Penal e Processual em 

toda a sua evolução, obtiveram seu grande pináculo no período iluminista, ao final do 

período feudal, mais precisamente com a teoria do contrato social de Jean-jacques 

Roouseau. Na teoria do contrato social, o cidadão cede, através desse pseudocontrato, 

parte de sua liberdade em benefício da convivência em sociedade, passando ao Estado o 

monopólio do jus puniendi na atividade de controle de atividades nocivas aos interesses 

de toda a comunidade. Assim sendo, com esse pacto social, o indivíduo acede às 

vontades maiores da sociedade em detrimento de suas próprias. O Direito Penal deve ser 

visto sob uma óptica da ordem social, cuja missão é resguardar a convivência humana, 

garantindo, por meio da coação estatal, a inquebrantabilidade da ordem jurídica. Vale 

lembrar, porém, que atualmente existem tutelas de novos valores e interesses jurídicos 

decorrentes do mundo moderno, como os direitos difusos e coletivos. 

9  considerando as perspectivas do garantismo penal idealizado por Luigi Ferrajoli, 

verifica-se que essa teoria procura assentar seu esquema sistemático em uma teoria 

racional,  pautando-se na obediência ao princípio da dignidade e da intervenção mínima 

do Direto Penal, bem como em outros fatores limitadores do poder punitivo estatal.  A 

grande inovação trazida pelo garantismo penal de Ferrajoli, foi o fato da criação de um 
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sistema garantista, reunindo neste todos os princípios fundamentais de direito de forma 

sistêmica. No entanto, o SG possui um nítido viés basicamente negativo, isto é, tem a 

função de fornecer uma base teórica para que se alavanquem os direitos fundamentais 

sobre o poder estatal, ou seja, limitando os excessos do Estado. Portanto, no garantismo 

penal,  a produção de leis, interpretações e aplicações e seus conteúdos materiais devem 

sempre estar vinculado a princípios e valores constitucionais, diretamente ligados ao 

Estado Democrático de Direito. 

10  verifica-se que Ferrajoli considera que apenas um determinado ordenamento 

jurídico que adote os dez axiomas por ele idealizado poderia ser considerado como 

sistema jurídico realmente garantista. Segundo o entendimento do autor, o  sistema 

penal deve ser estruturado no sentido de que a apuração de um delito e sua 

responsabilidade penal não acabe desaguando em atitudes arbitrárias por parte do 

Estado no uso de seu poder punitivo de forma ilegal. A idealização desse sistema 

jurídico penal, dentro do razoável, pode ou não ser absorvido. Contudo, manifesta que 

seus objetivos devem ser buscados em todo o ordenamento jurídico, ou seja, por aqueles 

ordenamentos efetivamente determinados como Estado de Direito. 

11  no aspecto da análise dos bens fundamentais e direitos sociais, percebe-se que há 

em geral uma desproporção entre o valor da liberdade pessoal afetada pela pena e o 

valor dos bens efetivamente atingidos pelo delito. Ocorre que o tradicional garantismo 

negativo ainda se encontra fundeado na função clássica do Direito Penal, conhecida 

como função liberal-iluminista, todavia a visão moderna baseada no 

neoconstitucionalismo preconizada o duplo viés (negativo - positivo) da teoria 

garantista, sendo essa uma construção moderna da teoria do bem jurídico-penal e, por 

conseguinte, também uma visão moderna do principio da proporcionalidade.  

12  considerando o duplo aspecto dos direitos fundamentais, bem como a dupla face da 

proporcionalidade, o garantismo penal negativo deve avançar também para a busca do 

garantismo penal positivo, pois, sendo assim, se poderá atingir o que se tem 

denominado de garantismo penal integral. Portanto, o que os defensores do garantismo 

negativo não veem é que a intervenção mínima adotada por Ferrajoli não é o mesmo 

que a extinção do Direito Penal. A mínima intervenção penal não é o mesmo que 

abolicionismo. Não se deve também buscar o outro lado da moeda do Direito Penal 
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máximo; o que se deve buscar sempre é o equilíbrio entre os dois garantismos, negativo 

e positivo.   

13  quando da análise do princípio da proporcionalidade, foi possível verificar sua 

importância  na devida ponderação de princípios. O principio da proporcionalidade 

emana precisamente como um equacionador, ponderador da colisão de princípios de 

status fundamentais, a ser empregado pelo operador do direito/intérprete na ponderação 

dos valores que deverão prevalecer no caso concreto ou abstrato, podendo, até mesmo, 

incidir  quando do imperativo de mitigação da coisa julgada material. O princípio da 

proporcionalidade tem vital importância no aproveitamento e aferição da 

constitucionalidade das leis, precipuamente quando da colisão de direitos e garantias 

constitucionais. 

14  se pode verificar, também, que o berço moderno do princípio da proporcionalidade 

se encontra na Alemanha. Nesse país, o TFC afirmou que o princípio da 

proporcionalidade na modalidade proibição do excesso, teria sua aplicação devido às 

áreas de atividade do Estado que derivassem do princípio constitucional do Estado de 

Direito, do qual  aquelas  se deduzissem. Na doutrina e jurisprudência germânicas, a 

proporcionalidade se encontra consagrada no Estado de Direito com total eficácia.  

15 - já no constitucionalismo norte-americano, a doutrina e jurisprudência consolidaram  

o princípio da proporcionalidade  na cláusula do due process of Law, tendo em vista sua 

perspectiva substancial. No passado, no direito norte-americano, era a cláusula law of 

land que externava um conjunto de garantias  apenas processuais, essa cláusula sofreu 

mutação para a atual due process of law. No entanto, ela sofreu uma ampliação com o 

tempo passando de uma garantia processual apenas, para uma limitação constitucional 

dos poderes do Estado.  

16 - no direito constitucional de Portugal, o princípio da proporcionalidade se encontra 

diretamente tipificado na Constituição, ou ainda, em apoios normativo-constitucionais, 

que são referentes diretamente àqueles. A constituição de Portugal, além de normatizar 

expressamente o princípio da proporcionalidade, também detalha de forma clara os 

subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

17 - no Brasil, apesar de não estar expresso na Constituição, alguns doutrinadores 

afirmavam que o princípio da proporcionalidade se encontrava implicitamente na 

Constituição Federal com assento no § 2º do art. 5 º. Em outros artigos da constituição, 

estão implícitos a proporcionalidade, como o inciso II do art. 5º, princípio da reserva 
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legal, o inciso XXXV, também do art. 5º, inafastabilidade do controle judicial, como 

também, o art. 1º, Caput da C.R.F.B. princípio republicano. Gradualmente à evolução 

da jurisprudência pátria, pôde-se verificar que, mesmo que timidamente, o 

desenvolvimento do princípio da proporcionalidade na esfera do Supremo Tribunal 

Federal vem em uma linha de preponderância. No ano de 1994, o Supremo viria a 

alicerçar a aplicação do princípio da proporcionalidade a cláusula do art. 5º, LIV, 

CRFB, o devido processo legal, tendo agora uma visão substancial.  

18  a partir do estudo da proporcionalidade, foram desenvolvidos os subprincípios  da 

adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, sendo elaborado a partir 

de um raciocínio escalonado trifásico, abrangendo parciais que se estruturam 

analiticamente, chegando-se ao juízo de proporcionalidade de um determinado caso 

concreto. Esse conteúdo analítico foi desenvolvido pela doutrina e jurisprudência 

alemãs. Em relação à adequação, este revela  a ideia de que qualquer ato restritivo deve 

ser adequado (idôneo) à consecução de sua finalidade almejada.  No subprincípio da 

necessidade, busca-se que a medida restritiva seja realmente imperativa para a 

manutenção do direito fundamental e que, pela ponderação concreta, não se recomende 

sua substituição por outra de igual eficácia ou até menos gravosa. O subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito produz a análise da relação entre o custo beneficio 

do ato estatal sopesado, devendo- se, ao final do sopesamento, chegar à conclusão de 

que o benefício proporcionado pelo ato é superior ao ônus imposto.  

19  se verifica e conclui que a  aplicação do princípio da proporcionalidade com base 

em sua dupla face, vale resaltar, a proibição do excesso e a proibição da proteção 

deficiente, possui ligação estreita com a dupla função dos direitos fundamentais junto ao 

Estado Democrático de Direito. Portanto, o que se propõe é uma correta adequação do 

direito que respeite todos os aspectos dos direitos fundamentais, tanto no aspecto 

negativo quanto no positivo, ou seja, constituindo-se a proibição de excesso e a 

proibição da insuficiência, usando como instrumento para essa correta adequação a 

aplicação do princípio da proporcionalidade. 

20  no estudo se verificou que, contemporaneamente, a proteção de bens não se 

encontra somente relativa aos bens individuais, mas também aos transindividuais, 

difusos e coletivos. Isso ocorre com o avanço e mudanças das sociedades e, 

infelizmente, da criminalidade, no campo dos Direitos Penal  e Processual. A 

Constituição de 1988 abrangeu vários bens coletivos e difusos no rol de direitos 

fundamentais, por exemplo, meio ambiente, defesa do consumidor, etc. Por imediato, 
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para o abrigo desses bens, indispensável se faz uma adequação baseada no princípio da 

proporcionalidade, exposto como proibição de excesso e proibição da proteção 

deficiente. 

21 - o argumento repetido obstinadamente por autores garantistas no sentido de que não 

se pode nunca vedar a liberdade do indivíduo em favor da sociedade, devendo-se 

maximizar a proteção ao indivíduo em detrimento das garantias da sociedade, é um 

argumento enganoso. Esse paradigma deve ser visto, ou revisto, em um contexto global 

da sociedade em que este mesmo indivíduo se enquadra. O autor de um crime não pode 

ser privado de sua liberdade por atos arbitrários do Estado, vale dizer, sem suas 

garantias fundamentais constitucionais exercidas. Todavia, a visão monocular de alguns 

autores sobre os direitos fundamentais não observa que o interesse da maioria 

(sociedade), nada mais é do que a pretensão de cada indivíduo a ter sua dignidade 

humana garantida, junto com seus direitos fundamentais assegurados. Deve-se assim 

buscar o garantismo penal integral, vale dizer, o garantismo negativo, que possui 

aquiescência ampla na doutrina e jurisprudência pátrias, como também, o garantismo 

positivo, baseado nos deveres de tutela do Estado. 

22 -  portanto, deve esse mesmo Estado garantir a proteção dos indivíduos integrantes 

da sociedade, não mais com atos omissivos, mas sim na busca dos imperativos de tutela 

dessa sociedade. Assim, a função dos direitos fundamentais como imperativos de tutela, 

manifesta-se na ilação dos deveres de proteção, que consiste no imperativo da 

ingerência ativa do Estado na concretização dos direitos fundamentais. 

23 - em suma, o que se propõe é um aproveitamento do direito com base no respeito de 

todas as funções dos direitos fundamentais, utilizando-se a proibição do excesso e da 

proibição deficiente, consubstanciada no princípio da proporcionalidade,  como 

instrumento final para a ponderação de interesses  nos casos concretos e o alcance ao 

garantismo penal integral. 

24 - verifica-se, portanto, o eterno dilema entre o equilíbrio da efetividade da coerção e 

a garantia dos direitos fundamentais individuais. Averiguando-se assim que, para a 

maior efetividade da coerção, devemos passar pela necessária limitação dos direitos 

fundamentais, buscando-se um ponto de equilíbrio entre eles, pois em um Estado Social 

Democrático de Direito, os fins não podem justificar os meios, por conseguinte a busca 

pela efetividade da coerção não pode ser almejada suplantando a ética e a moral, 

desobedecendo aos direitos fundamentais. A busca desse balanceamento passa 
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essencialmente pela correta utilização do princípio da proporcionalidade, com a devida 

análise de seus subprincípios. 

25 - é imperioso olhar-se com outros olhos o Direito Penal e o Processo Penal, por mais 

que a sociedade tenha evoluído e garantias tenham sido conquistadas, continua sendo 

forçoso prevenir crimes e, uma vez que isso não tenha sido evitado, deve-se recorrer  a 

um julgamento apto a viabilizar a aplicação de uma sanção penal.  Portanto, o 

verdadeiro projeto do garantismo penal idealizado por Ferrajoli coloca os direitos 

fundamentais em uma posição jamais alcançada no passado, e o faz de modo correto; 

contudo, dando um passo à frente, é possível um ponto de equilíbrio entre o respeito aos 

direitos do indivíduo e a sanção penal.  

26  o princípio nemo tenetur se detegere é um princípio de extrema importância para o 

processo penal, pois dele depende a coleta de provas para se apurar a autoria e  a 

materialidade, requisitos primordiais para a correta persecução penal. Veja que o direito 

de não fazer prova contra si mesmo, no Brasil, possui proporções quase que absolutas, 

tornando a busca de provas em que se dependa da cooperação do acusado um ato 

impossível. Verifica-se que esse posicionamento caminha na total contramão da 

legislação, jurisprudência e doutrina estrangeiras, onde a coleta de provas do acusado 

não é vista como violação do princípio ao nemo tenetur se detegere, bem como os 

princípios da dignidade e da inocência. Deve-se buscar a devida dimensão entre a 

proteção dos direitos fundamentais do indivíduo e a correta persecução penal, sem 

pender a balança para o garantismo penal máximo, onde se observam garantias 

absolutas, nem para o direito penal do inimigo, onde não há garantia alguma para o 

indivíduo. 

27 - o princípio  nemo tenetur se detegere como direito fundamental tem como objetivo 

proteger o indivíduo dos arbítrios do poder do Estado na persecução penal, 

resguardando-se  assim o cidadão contra violências físicas ou morais utilizadas para 

obrigar o indivíduo na cooperação de investigações ou diligências para o deslinde dos 

crimes. O problema da jurisprudência e da doutrina pátrias é que esses dão uma 

interpretação extensiva, preferindo atribuir ao nemo tenetur se detegere uma verdadeira 

imunidade absoluta. A dificuldade de se dar tal interpretação para o privilege against 

self-incrimination é que o alocamos acima de qualquer outro comando normativo, 

tornando-o, por fim, absoluto, o que é contrário aos princípios do Estado Democrático 

de Direito e da proporcionalidade.  
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28 - na doutrina e jurisprudência alienígenas, pode-se verificar uma grande 

preponderância para o aspecto do interesse público da persecução penal, prestigiando a 

busca da verdade real, em detrimento dos interesses individuais, mesmo que na seara 

dos direitos fundamentais. Entretanto, essa visão de que existe um choque entre 

interesses individuais e púbicos não condiz com a verdade, pois nela não há interesses 

de partes, o interesse é da sociedade como um todo, porquanto não se pode perder de 

vista que a sociedade é formada pelo indivíduo. 

29 - necessário se faz buscar um equilíbrio entre os direitos fundamentais individuais e 

os direitos fundamentais da sociedade. Esse equilíbrio passa necessariamente pela 

análise do caso concreto e a correta utilização do princípio da proporcionalidade. Por 

conseguinte, a eficiência processual não pode abrir mão dos direitos e garantias 

fundamentais, devendo sempre que possível aboná-los. Mas, na análise da aplicação do 

princípio nemo tenetur se detegere, nas provas em que seja necessária a cooperação do 

acusado para a sua produção, há necessidade premente de uma melhor adequação da 

doutrina e jurisprudência pátrias com legislações estrangeiras. 

30  as provas não invasivas são as que mais se podem adequar ao princípio nemo 

tenetur se detegere, pois são realizadas sem intervenção corporal, respeitando, em tese 

portanto, os direitos fundamentais do indivíduo. Predomina tanto na doutrina como na 

jurisprudência o entendimento do não reconhecimento da existência do dever de 

colaboração do acusado na produção da prova, mesmo que não invasivas, no que tem 

pertinência à colaboração do indiciado/réu. Não se admite, portanto, na jurisprudência 

pátria, execução coercitiva contra o acusado, no sentido de obrigá-lo a cooperar na 

produção probatória, não podendo de sua recusa se extrair nenhuma presunção de 

culpabilidade.  

31 - a jurisprudência nacional engloba vários princípios em um só fundamento para 

justificar o direito de o indivíduo não ser obrigado a fazer prova contra si. O direito de 

não ser obrigado a cooperar para a produção de provas está relacionado também com o 

princípio da dignidade, em relação a exames de potencial degradante para a pessoa, o 

princípio da intimidade quando relativo a exames que atentem contra a intimidade do 

indivíduo e, também, o princípio da inocência, pois dessa não cooperação não se pode 

presumir a culpabilidade do indivíduo. 

32  as provas invasivas além de exigir a cooperação do acusado, exigem, também, 

intervenção corporal. Essas intervenções corporais são realizadas no próprio corpo do 

acusado. Para esse tipo de exame, também são respeitados, além do princípio da não 
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obrigação de fazer prova contra si, os princípios da intimidade, da dignidade e da 

intangibilidade corporal. Portanto, as provas invasivas com intervenção corporal serão 

aquelas nas quais haverá necessariamente a penetração no organismo humano, por 

instrumentos ou substâncias em cavidades naturais ou não. 

33 -  a nova lei 12.654, de 28 de maio de 2012, surge na legislação brasileira como a 

primeira norma legal regulamentando um exame coercitivo, mesmo que aparentemente 

não tenha natureza probatória. A lei em comento acena para uma mudança no 

ordenamento jurídico nacional. Pois, até o momento, doutrina e jurisprudência nunca 

flexionaram nem aceitaram nenhuma conduta coercitiva para qualquer tipo de produção 

de prova, antes ou depois do trânsito em julgado. Em nosso período de Estado 

Democrático de Direito, a tradição sempre foi no sentido da não possibilidade de 

coerção sobre o indivíduo para a prestação de nenhum tipo de exame, seja no Direito 

Processual Civil ou no Penal. A alteração é recente, não entrou em vigor, encontrando-   

-se em vacacio. Todavia, mesmo que a referida norma seja específica para condenados 

violentos, inegável que a mesma contraria toda a nossa jurisprudência e doutrina. 

Espera-se que essa alteração legislativa traga uma nova visão em relação aos exageros 

da ampliação interpretativa do princípio nemo tenetur se detegere, trazendo para o 

Brasil uma visão mais consentânea com a jurisprudência internacional.  

34 - no processo penal alemão, é permitida a investigação corporal do investigado. No 

parágrafo 81 a do StPO é admitida  a investigação corporal do acusado para constatação  

dos fatos determinantes para o processo. 

35 - no direito espanhol, há divergências entre doutrina e jurisprudência quanto à 

existência ou não de legislação específica normatizando os exames periciais na coleta de 

provas. Por tal motivo, jurisprudência e doutrina divergem constantemente sobre o 

tema. Contudo, não se pode negar que, após o Tratado de Prum, do qual a Espanha é 

signatária, aquele preveja expressamente a possibilidade da aquisição e do 

armazenamento de amostras de DNA de suspeitos da prática de ilícitos, desde que 

ressalvadas certas condições específicas.  

36 - no direito português, o acusado não se pode recusar a cooperar na feitura dos 

exames periciais, podendo ser obrigado por ordem judicial. O art. 172.1199 do Código 

Penal Português disciplina os meios de obtenção de prova e sua sujeição, determinando 

que Se alguém pretender eximir-se ou obstar a qualquer exame devido ou a facultar 

                                                 
199 Sitio consultado: http.www.pgdlisboa.pt/lei. Acesso em: 7.06.2012. 
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coisa que deva ser examinada, pode ser compelido por decisão da autoridade judiciária 

competente  

37 - na Inglaterra, a legislação relativa às normas referentes a coleta e perícias, corporais 

invasivas e não invasivas, são extremamente detalhadas. Elas se encontram 

normatizadas no Police and Criminal Evidence Act do ano de 1984, e pelo Criminal 

Justice and Public Order Act.do ano de 1994. 

38 - pelo estudo analisado em relação ao princípio nemo tenetur se detegere, relativo à 

colheita de provas que dependam da cooperação do acusado, ficou evidenciado que, do 

modo como esse princípio vem sendo aplicado no Brasil, não pode restar dúvida da 

proteção insuficiente constatada na persecução processual penal. Por imediato, o atual 

estádio do direito requer uma nova óptica para que se possa dar efetividade a princípios, 

na forma de perceber e conceber a atuação estatal. Desse modo, a aplicação do princípio 

da proporcionalidade com base na sua dupla face possui ligação estreita com a dupla 

função dos direitos fundamentais.  

39  o que se propõe neste trabalho é uma melhor adequação do princípio nemo tenetur 

se detegere em respeito a todos os aspectos dos direitos fundamentais, tanto negativo, 

quanto positivo. Isto é, o respeito à proibição do excesso, bem como à proibição da 

proteção insuficiente, usando como instrumento para essa ponderação entre os 

interesses individuais e interesses públicos o princípio da proporcionalidade. 

40 - hodiernamente, existe no Direito Penal brasileiro uma visão de hipergarantia do 

princípio neno tenetur se detegere, garantindo a todo custo a não cooperação do acusado 

na coleta de provas, até mesmo das provas não invasivas. Essa é uma visão liberal-         

-individualista que deve ser deixada no passado, dando espaço ao moderno enfoque, já 

adotado por diversos países do comunitarismo social. Os limites do princípio em testilha  

são imanentes, tácitos e derivam da necessidade da coexistência com outros valores que, 

do mesmo modo, são protegidos pelo ordenamento, com sede na constituição.   

41 - logo, a limitação se faz necessária, e a justificação também tem matrizes 

constitucionais, quais sejam a paz social e a segurança pública, bens da mesma 

relevância da intimidade do indivíduo ou dignidade da pessoa. Pois, ao não se admitir 

nenhuma limitação ao nemo tenetur se detegere , esse princípio será absoluto, e, em 

função dessa intangibilidade, o interesse público de ter um processo penal justo e 

eficiente, para com isso se tentar alcançar a paz social, ficará totalmente aniquilado. 

42 - as limitações devem ocorrer, e isso é uma condição inexorável, que deverá ser 

trabalhada pelos legisladores, magistrados e doutrinadores. Entretanto, isso não quer 
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significar uma total volta à arbitrariedade dos procedimentos penais do passado. A 

essência do princípio deve ser preservada, mantidos os seus atributos mínimos, para que 

o direito de não ser obrigado a se incriminar perca sua eficácia limitadora do poder 

estatal exacerbado. Desse modo, o princípio da proporcionalidade fornece bastantes 

subsídios para essa solução. 

43 - sendo pressuposto da legalidade decorrente de que não pode existir restrição 

processual sem que essa seja prevista por lei. Essa lei deverá observar assim o princípio 

da proporcionalidade para que não seja suscitada nenhuma inconstitucionalidade. Por 

conseguinte,  a lei que vier a estabelecer limites ao princípio nemo tenetur se detegere, 

bem como normatizar as formas de coletas de provas invasivas e não invasivas, deverá 

respeitar também o princípio da legalidade. Necessitando também ser a lei de caráter 

geral e abstrato, clara e objetiva, sem indeterminações. Vedando-se, assim, exceções 

casuísticas a direitos fundamentais.  

44 - todas as limitações e procedimentos na devida coleta de prova sem o consentimento 

do acusado deverão necessariamente ser submetidos ao controle do Poder Judiciário no 

caso concreto. Qualquer coleta de prova que dependa da colaboração do indiciado ou 

acusado, seja ela invasiva ou não, deverá ser precedida de ordem judicial. 

45  caberá, assim, ao magistrado examinar se a lei que restringe o princípio nemo 

tenetur se detegere,  no caso concreto, atende ao princípio da proporcionalidade em 

todos os seus subprincípios, adequação, necessidade e proporcionalidade estrita. 

Somente dessa forma será possível aferir se, no caso concreto, o sacrifício do direito 

individual em face do interesse da coletividade foi justificável. 

46 - esse é o critério adotado pelo Tribunal Constitucional alemão. No ordenamento 

jurídico alemão, quanto mais intensa a intromissão na esfera da vida do indivíduo, mais 

relevante terá de ser o interesse público, uma vez que é o maior peso dos interesses da 

coletividade que justifica a intervenção mais grave na esfera jurídica do indivíduo. 

47 - todas essas limitações ao princípio nemo tenetur se detegere deverão respeitar 

outros princípios inerentes à pessoa do indivíduo, como os princípios da dignidade, da 

intimidade e integridade física, todos também tutelados na Constituição. Portanto, 

devem ser vedadas quaisquer restrições na busca de provas que venham a gerar certa 

infringência à dignidade do indivíduo, como a submissão de exames vexatórios, 

humilhantes ou com violação ao pudor.  

48 - por fim, para atender corretamente à proporcionalidade em sentido estrito, quanto 

maior for a intensidade da restrição ao princípio nemo tenetur se detegere, mais 
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reforçados deverão ser os indícios de autoria e materialidade, para a correta justificação 

da limitação dos direitos fundamentais do indivíduo.  

49  e, ao final do estudo, conclui-se que, para se alcançar o devido garantismo penal 

integral, no que tange à devida persecução penal de forma equilibrada na coleta e 

produção de provas, invasivas ou não invasivas, ponderando direitos fundamentais 

individuais e deveres fundamentais coletivos, necessária se faz a utilização correta do 

princípio da proporcionalidade nos moldes adotados nos países estudados, podendo, 

assim, a sociedade brasileira gozar também de uma melhor segurança pública, 

diminuindo sobremaneira o terrível sentimento de impunidade. 
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