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CORREIA, Belize Câmara. O princípio da proporcionalidade no direito penal. A 
possibilidade do controle de constitucionalidade das normas penais incriminadoras à luz da 
proporcionalidade no direito brasileiro. 2004. 116 f. Dissertação de Mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 
 
 
 
O presente trabalho tem por escopo central demonstrar que o princípio da proporcionalidade 
figura como um dos mais relevantes limites constitucionais a que está submetido o exercício 
da pretensão punitiva estatal. Podendo ser extraída implicitamente da Carta Magna brasileira, 
a proporcionalidade deriva também da própria natureza principiológica inerente aos direitos 
fundamentais, solucionando, no direito penal, o eterno conflito entre a liberdade humana e o 
interesse público decorrente da criminalização de condutas lesivas aos bens jurídicos. 
Partindo da premissa de que o direito penal deve ser utilizado apenas como última instância 
de controle social, dirigindo-se tão-somente a condutas graves que lesionem ou ao menos 
coloquem em perigo autênticos bens jurídicos, cominando sanções ajustáveis à gravidade de 
cada delito, colima-se verificar, através do princípio da proporcionalidade, se uma dada 
tipificação penal é materialmente constitucional, por observar o trinômio da adequação, da 
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Dirigindo-se primordialmente ao 
legislador, a quem cabe com exclusividade a missão de selecionar as condutas penalmente 
relevantes, preconiza-se que a proporcionalidade, como princípio jurídico, possa ser manejada 
de forma efetiva pelo julgador, a fim de declarar a inconstitucionalidade de uma norma penal 
incriminadora que se mostre materialmente injusta no plano abstrato. Por fim, intenta-se, 
mediante uma análise crítica, comprovar que, por conta de alguns entraves, esse controle 
praticamente não vem sendo realizado pelo órgão guardião da Constituição brasileira, 
propondo-se algumas soluções para viabilizá-lo. 

 
 
 

Palavras-chave: princípio – proporcionalidade – penal. 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 
 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 

  



 8

CORREIA, Belize Câmara. The principle of proportionality in criminal law. The 
constitutionality possibility of incriminating criminal laws under the view of proportionality 
in Brazilian law.  2004.  116 f. Masters Degree Dissertation – Centro de Ciências 
Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
The present work’s main focus is to demonstrate that the principle of proportionality presents 
itself as one of the most relevant constitutional limits to what the exercise of punitive 
pretension of the State is submitted. Implicitly extracted from the Brazilian Magna Carta, the 
proportionality also derives from the principle-logical nature inherent to fundamental rights, 
solving in criminal law the eternal conflict between human freedom and the public interest 
that results from the criminalization of harmful conducts to juridical assets. The premise is 
that criminal law should only be used as the last instance of social control, directed solely to 
grave conducts that harm or at least endanger authentic juridical assets, threatening adjustable 
sanctions to the gravity of each offense, collimating through the principle of proportionality, 
if a specific criminal typification is materially constitutional by observing the adequacy 
trinomial, of necessity and proportionality in a strict sense. Directed primordially to the 
legislator, who has the exclusive mission to select criminally relevant conducts, it is 
precognized that proportionality as a juridical principle can be handled effectively by the 
judge, so as to declare unconstitutionality of an incriminating criminal law that is materially 
unjust in an abstract plan. Finally, under a critical analysis, we try to prove that due to some 
complications, this control has practically not been performed by the guardian organ of the 
Brazilian Constitution. Therefore, some solutions to make it viable are proposed.  

 
 
 

Key Words: principle – proportionality – criminal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Ao adentrarmos no estudo do direito penal, de logo avulta a idéia de que, para a 

proteção de bens jurídicos fundamentais a uma determinada sociedade, o Estado deve utilizar-

se, num primeiro momento, dos meios menos lesivos à esfera de direitos dos cidadãos, 

reservando a sanção penal tão-somente para as hipóteses em que tais meios de controle restem 

insuficientes ou ineficazes. 

Esse o tão propalado caráter de ultima ratio da pena, que, por constituir a forma 

mais invasiva de restrição à liberdade individual, é de ser manejada pelo Estado apenas em 

caráter subsidiário, depois de ultimadas e fracassadas as políticas sociais que visam à 

prevenção dos ilícitos, bem assim as sanções de natureza civil e administrativa. 

Tal diretriz, segundo a qual as normas penais só devem ter incidência após 

exauridas todas as demais instâncias de controle estranhas ao direito penal, pode ser extraída 

sem dificuldades do espírito da Constituição, dirigindo-se primordialmente ao legislador 

infraconstitucional, a quem cabe selecionar, com exclusividade, as ações humanas passíveis 

de criminalização, cominando-lhes, ao mesmo tempo, a respectiva sanção penal. 

A par dessa realidade, não é difícil constatar que, nos últimos tempos, o direito 

penal vem sendo acometido por uma profunda expansão, que se manifesta ora no incremento 

dos espaços destinados à incidência de suas normas, ora no agravamento das reprimendas 

impostas à violação de interesses já tutelados anteriormente por essas mesmas normas. 

Nesse panorama, intensa passa a ser a expectativa nutrida em relação à eficácia 

das instituições jurídico-penais, gerando o recrudescimento da demanda social pela edição de 

leis penais incriminadoras e pelo enrijecimento ou agravamento das sanções penais já 

existentes, pretensões essas que, restando atendidas em boa parte pelo Estado, terminam por 

vulnerar frontalmente, ou mesmo de forma disfarçada, alguns dos relevantes princípios 

constitucionais que regem o direito penal. 

Através do presente trabalho, objetiva-se demonstrar como o legislador 

infraconstitucional, impulsionado por essa tendência inflacionária do direito penal moderno, 

deixa de observar, com freqüência, os pressupostos mínimos para o desenho da tutela penal, 

ignorando valores básicos esculpidos no sistema constitucional. 

Dentro desse campo de investigação, a análise aqui empreendida cingir-se-á mais 

precisamente ao fenômeno da constante violação, pelas normas penais, do princípio da 



 2

  

proporcionalidade, o que se dá através da imposição, aos cidadãos, de uma carga de violência 

penal desnecessária, inútil ou excessivamente rigorosa. 

O iter punitivo é formado de momentos distintos: a cominação abstrata dos tipos e 

sanções penais, a condenação advinda do comando judicial e a execução da pena 

concretamente imposta. Em todos, a proporcionalidade é um paradigma que há de ser sempre 

observado. 

Com isso, fica claro que a noção de proporcionalidade assume várias e diferentes 

facetas, mesmo que se tome como realidade apenas o campo restrito do direito penal, razão 

pela qual faz-se conveniente esclarecer que o presente trabalho deter-se-á apenas ao exame da 

proporcionalidade no primeiro entre os momentos citados, qual seja, a fase da previsão 

abstrata de infrações penais e das suas respectivas penas, procurando questionar também 

acerca da possibilidade e dos limites existentes ao seu funcionamento como critério efetivo de 

controle da constitucionalidade material dessas incriminações.  

Restam excluídas do objeto principal, portanto, as demais acepções da 

proporcionalidade que não se insiram no momento legislativo, bem assim o enfoque de seu 

significado quanto a outras conseqüências jurídico-penais do ilícito criminal que não sejam 

precisamente a pena. 

Outrossim, embora se saiba que o direito penal por vezes atinge também a esfera 

da propriedade, como sói ocorrer com a pena de multa, a presente abordagem tomará como 

parâmetro apenas a liberdade humana, considerando que a restrição ao seu exercício 

configura o mais grave efeito oriundo da sanção penal. 

Como instrumento qualificado de proteção de bens jurídicos, o direito penal goza 

de significativa proeminência em face dos demais meios de controle social de que dispõe o 

Estado, devendo, por isso, ser necessariamente submetido a balizas e condicionamentos 

direcionados à sua constante legitimação social. 

A despeito da dignidade constitucional que possua um determinado  bem jurídico 

– evidenciada pela imprescindibilidade de sua preservação para a coexistência social – o que 

se pretende fique claro, ao longo da exposição, é que tal circunstância é apenas o primeiro 

passo para a atuação de um direito penal afinado com os ditames constitucionais, não tendo, 

porém, o condão de, por si só, justificar a penalização de uma conduta humana contrária ao 

Direito. 
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Em outras palavras, se não estiverem presentes outros requisitos, a criminalização 

restará ilegítima e arbitrária, contrariando frontalmente a finalidade e os princípios que devem 

inspirar o caráter de extrema ratio inerente à tutela penal. 

Seguindo essa direção, far-se-á, num primeiro momento, uma digressão sobre o 

liame fundamental existente entre o direito penal e a Constituição, para demonstrar que esta, 

sendo o repositório dos valores essenciais para uma determinada comunidade, deve erigir-se 

em fonte de inspiração por excelência para a elaboração das normas penais. 

Posteriormente, abordar-se-á, de forma sucinta, a transição do Estado Liberal ao 

Estado Social Democrático de Direito, com a finalidade de demonstrar que, ao lado da 

necessidade de ser o direito penal submetido a parâmetros de controle e da correspondente 

outorga de garantias na imposição da pena, a ordem constitucional passou a refletir novos 

valores a serem perseguidos pelo direito, objetivando sobretudo a redução das desigualdades 

materiais e a promoção de benefícios sociais e econômicos aos cidadãos. Estando o direito 

penal necessariamente inserido nesse contexto, pretende-se demonstrar que a aferição da 

constitucionalidade de suas normas sob o prisma da proporcionalidade obviamente não pode 

dele se apartar. 

Traçado o ambiente político e social em que se situa atualmente o direito penal, 

terá início o estudo dos princípios constitucionais penais, colimando-se identificar, dentre 

eles, o princípio da proporcionalidade, seguindo-se, sucessivamente, a abordagem de seu 

particular significado no âmbito das normas penais incriminadoras, através da análise de cada 

um de seus elementos, quais sejam: necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu. 

Nessa empreitada, procurar-se-á detectar em que medida cada um desses 

elementos ou subprincípios integrantes da proporcionalidade pode afetar a higidez 

constitucional de uma dada tipificação penal, intentando diagnosticar-se, paralelamente, 

hipóteses em que isso ocorre, sobretudo no ordenamento jurídico brasileiro. 

Por fim, oportuna se revela a discussão acerca da possibilidade, dos limites e dos 

meios de operacionalização do controle jurisdicional da constitucionalidade das normas 

penais incriminadoras sob o ponto de vista da proporcionalidade, considerando que o 

legislador, como primeiro e natural destinatário desse preceito, deixa de observá-lo de forma 

freqüente. 

1  DIREITO PENAL E CONSTITUIÇÃO 
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1.1  A Constituição como fonte suprema do direito penal 

 

O reconhecimento da íntima relação existente entre o direito penal e a 

Constituição é ponto de partida inafastável para a compreensão da essência do jus puniendi 

estatal, de sua finalidade e também de seus limites. 

Pode-se dizer que a Constituição é a decisão política prévia de um Estado, 

exprimindo o seu modo de ser e as suas diretrizes essenciais, consistindo, por assim dizer, a 

base de toda a sua regulamentação normativa1.  Em seu bojo, abrigam-se disposições 

concernentes à forma do Estado, de seu governo, o modo de aquisição e o exercício de seu 

poder, os seus órgãos, os limites de sua ação, os direitos fundamentais individuais e as suas 

respectivas garantias2. 

De outro lado, sendo a sanção penal a principal conseqüência do delito e a mais 

drástica manifestação de poder a cargo do Estado, é intuitivo devam ser contemplados nos 

textos constitucionais os preceitos nucleares para que tal atuação possa ser exercida de forma 

legítima, desprovida de arbítrio. 

O fato de ser a Constituição fonte primária do direito penal se justifica, ainda, 

quando se tem em mente que a ameaça de pena significa a imposição direta ou indireta de 

restrições à liberdade humana, tida como um dos mais caros entre todos direitos 

fundamentais. 

Há quem afirme, inclusive, que o direito penal, sendo aquele que mais afeta o 

indivíduo, é o ramo do ordenamento jurídico que se encontra mais atrelado à Constituição, 

sendo exatamente por esse motivo que qualquer reforma verificada no bojo da Lei Maior teria 

que vir acompanhada necessariamente de uma correlata revisão nas disposições do Código 

Penal3. Seria, por assim dizer, um efeito ou conseqüência imediata, dada a inspiração direta e 

vinculante que os valores constitucionais exercem sobre as normas penais, sejam elas 

consagradoras de tipos penais, sejam elas permissivas em relação a determinadas condutas. 

 
1 Esse o sentido material da Constituição, que encontra expoente em Carl Schmitt (Cf. BONAVIDES, Paulo. 
Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 152). 
2 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 10. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 
42. 
3 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 31-33. A propósito, relata-nos Jacobo Lopez Barja de Quiroga que, na Espanha, a cada vez que se 
promulgou uma nova Constituição, seguiu-se a edição de um novo Código Penal e foi com a atual Constituição 
que não se cumpriu essa regra geral, sendo que a reforma do Código Penal de 1983, implementada naquele país, 
foi insuficiente e tardia (QUIROGA, Jacobo Lopez Barja de. Constitucion y Derecho Penal. Cuadernos de 
Política Criminal. Madrid: EDERSA, n. 31, 1987. p. 55). 
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Do texto constitucional defluem parâmetros decisivos que devem nortear o 

legislador ordinário na tarefa de identificar os bens merecedores da tutela penal, bem assim o 

conteúdo a ser atribuído às respectivas incriminações, tudo com o fim de que critérios 

meramente subjetivos ou passionais cedam lugar a juízos calcados na racionalidade e na 

cientificidade4. 

Ao referir-se à estreiteza do liame existente entre direito penal e Constituição, 

Francesco Palazzo a justifica afirmando ser o primeiro 

 
[...] por natureza, instrumento privilegiado de política e de utilidade social, 
tornando-se, por isso, um tema político por excelência, como se dá no eterno 
conflito entre o indivíduo e a autoridade estatal representativa da 
comunidade. Se de um lado a ação delituosa constitui, de fato, ao menos 
como regra, o mais grave ataque que o indivíduo desfere contra os bens 
sociais máximos tutelados pelo Estado, por outro lado, a sanção criminal, 
também, por natureza, dá corpo à mais aguda e penetrante intervenção do 
Estado na esfera individual. Em substância, existe uma intrínseca e 
específica politicidade do direito penal que deriva ou da absoluta falta de 
qualquer espaço de autonomia privada ou da natureza privada ou da natureza 
da soma de bens que este se propõe a tutelar com o aguçado instrumento da 
pena criminal.[...]5. 

 
O alicerce constitucional em que se sustenta o direito penal evidencia-se, assim, 

pela essência da missão que lhe foi conferida, como sendo a de proteger os bens jurídicos 

mais relevantes para a sociedade – que estão corporificados na Constituição – contra as 

formas mais sérias de agressão, sendo em razão disso que as normas penais encontram no 

Texto Magno o seu parâmetro de referência e o fundamento para a sua intervenção punitiva. 

Em que pese a existência de algumas divergências entre as múltiplas teorias que 

abordam a questão do bem jurídico digno de proteção penal, a idéia central, compartilhada 

por praticamente todas elas, é a de que tais bens só podem ser hauridos dos valores mais 

relevantes para uma dada sociedade, sendo justamente a Constituição o retrato e o habitat 

natural de tais interesses. 

 
4 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 19. 
5 PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e Direito Penal. Trad. de Gérson Pereira dos Santos. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989. p. 16-17. 
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Logo, seriam dignos de receberem a tutela penal aqueles bens inseridos na ordem 

constitucional justamente por terem sido erigidos como relevantes, senão essenciais à 

conservação de uma determinada sociedade6, num determinado momento histórico. 

Em virtude de fornecer subsídios materiais indispensáveis para justificar a própria 

atuação do direito penal, alguns autores vêem na Carta Magna a origem de inspiração para a 

elaboração de um leque cada vez maior de leis penais criminalizadoras. 

Nesse sentido, posiciona-se Luiz Luisi, para quem, nas Constituições 

contemporâneas, estão inseridas normas propulsoras de direito penal para novas matérias, o 

que faz com que seja ampliada a área de bens passíveis dessa proteção, conferindo-se nova 

feição ao direito penal, que passa a servir de instrumento para a consecução dos fins sociais 

do Estado7. 

Há, porém, quem propugne que o sistema constitucional se apresenta como 

verdadeiro limite ou anteparo ao poder punitivo estatal, condicionando a legitimidade de seu 

uso à observância dos valores albergados nos diversos dispositivos constitucionais. 

Perfilhando tal orientação, Márcia Dometila Carvalho toma a Constituição como 

mecanismo redutor do direito penal, aduzindo que suas prescrições limitam as leis penais, 

quer explícita, quer implicitamente, quando contemplam direitos e liberdades fundamentais, 

sendo inadmissível, portanto, que as proibições penais se estabeleçam para fora dos lindes que 

permite a Constituição, devendo jungir-se, inclusive, aos princípios éticos da Lei Maior, 

mesmo que instituídos através de disposições programáticas8. 

Na mesma linha posiciona-se Janaína Paschoal, para quem a Constituição atua 

como limite positivo9 do direito penal, o qual deve restringir sua interferência tão-somente à 

tutela de bens que sejam reputados fundamentais, e não àqueles que apenas formalmente 

possam ser considerados constitucionais. 

Dessa diretriz também não se afasta Gianpaolo Poggio Smanio, para quem a 

Constituição, estabelecendo os princípios normativos que deverão informar o legislador na 

 
6 Cf. PASCHOAL, Janaína Conceição. Constituição, criminalização e Direito Penal Mínimo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 51.  
7 Cf. LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 10. 
8 Cf. CARVALHO, Márcia Dometila. Fundamentação constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1992. p. 37-38. 
9 Em contraposição à tese da Constituição como limite negativo ao Direito Penal, segundo a qual toda 
criminalização que não viole frontalmente as normas constitucionais deverá ser admitida, ainda que o bem 
jurídico não esteja contemplado expressamente na Constituição (Cf. PASCHOAL, Janaína Conceição. 
Constituição, criminalização e Direito Penal Mínimo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 68). 
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sua atividade de criminalização de condutas, exerce uma autêntica limitação no que concerne 

à perspectiva social do bem jurídico10. 

Há, ainda, quem propugne, como Sidnei Agostinho Beneti, uma visão eclética 

sobre assunto, ou seja, que o direito penal se amolda à Constituição naquilo que esta o apóia, 

enquanto se vê limitado pelas vedações constitucionais em relação à invasão da esfera de 

liberdade dos cidadãos11. 

Nessa direção também parece se inclinar o doutrinador italiano Massimo Donini, 

quando afirma: 

 
[...] O enfoque constitucionalista do Direito Penal não supõe unicamente que 
o Direito Penal não possa estar em contradição com a Constituição [...] Pelo 
contrário, a partir do século XX, este enfoque se caracteriza por entender que 
a Constituição mais que um mero limite, constitui o fundamento da pena e 
do Direito Penal[...]12. 

 
De toda sorte, quer se entenda que a ordem constitucional fundamenta o exercício 

do direito penal, quer se preconize que demarca o seu campo de atuação e ingerência, uma 

coisa parece certa: é dela que o legislador ordinário vai extrair os elementos políticos e 

jurídicos fundamentais para guiar suas opções normativas, sejam elas de criminalização ou 

descriminalização, momento em que se verá inevitavelmente submetido a suas balizas. Como 

afirma Paulo de Souza Queiroz, “a Constituição cria potencialmente o direito penal, fixando-

lhe as bases e os limites”13. 

Não é por outra razão que Luigi Ferrajoli concebe o constitucionalismo e, por sua 

vez, a submissão do legislador a princípios e direitos fundamentais positivados na 

Constituição como a segunda revolução do direito, intitulando-a estrita legalidade ou 

legalidade substancial, ao lado da primeira revolução, que seria o reconhecimento da mera 

legalidade formal14. 

 
10 Cf. SMANIO, Gianpaolo Poggio Smanio. A tutela penal constitucional. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 10, n. 39, jul./set. 2002, p. 138. 
11 Cf. BENETI, Sidnei Agostinho. A Constituição e o sistema penal. Revista dos Tribunais. v. 704, jun. 1994, 
p. 297. 
12 DONINI, Masimo. Un Derecho Penal fundado en la carta constitucional: razones y límites: la experiencia 
italiana. Revista Penal. Barcelona, n. 8, jul 2001, p. 24. 
13 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal. 2. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2002, p. 59. 
14  Ressalta o autor que, para que uma norma seja válida, além de vigente, não basta que haja sido emanada de 
acordo com as formas predispostas para sua produção, sendo também necessário que seu conteúdo substancial 
respeite os princípios e direitos fundamentais estabelecidos na Constituição (Cf. FERRAJOLI, Luigi. Derechos 
y garantías: la ley del más débil. Trad. e pref. de Andrés Ibáñez ; Andrea Greppi, Madrid: Trotta, 1999. p. 67). 
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Em se tratando de direito penal, a garantia da legalidade substancial parece 

exsurgir com mais veemência, pois, como já se disse, a restrição de direitos individuais 

através da pena é a mais enérgica dentre aquelas de que dispõe o Estado, motivo pelo qual 

não pode contrariar os valores albergados na ordem constitucional. 

Detendo caráter de ordenação básica de uma nação, a Constituição é dotada de 

supremacia formal e também material, já que contempla princípios e normas de caráter 

vinculante em relação a todos os órgãos do Estado. Por isso, condiciona a elaboração de todo 

o arsenal normativo deste, que, sendo hierarquicamente inferior, dela retira todo o seu 

fundamento de validade, não apenas jurídico-formal, mas sobretudo material ou substancial. 

Assim, a incompatibilidade de uma norma com o espírito da Constituição e com 

os valores nela representados redundará em inevitável vício de inconstitucionalidade. E essa 

também não poderia deixar de ser a realidade das normas penais, que, como já ressaltado, 

encontram na Constituição o único caminho para se legitimarem socialmente. 

Nesse particular, Lênio Luiz Streck e Luciano Feldens destacam a subordinação 

do direito penal à materialidade ou ao núcleo político essencial da Constituição, advertindo 

que tal obediência engloba tanto as criminalizações, como também as descriminalizações15, 

estando essas últimas igualmente sujeitas aos ditames da Constituição e, por conseguinte, aos 

mecanismos de controle de constitucionalidade. 

Para retratar essa estreita vinculação entre direito penal e Constituição, é 

freqüente aludir-se hodiernamente ao ramo do chamado direito penal constitucional16, ou o 

que se tem denominado de “programa penal da Constituição”, para designar-se que o direito 

penal não pode ser entendido à margem da Constituição, precisamente por ser uma disciplina 

intrinsecamente ligada aos princípios que orientam um Estado Democrático17. 

Também não pode ser em outra fonte, senão na Constituição, que a pena, como 

último e mais invasivo meio de intervenção nos direitos fundamentais vai extrair os fins a que 

 
15 Para ilustrar a assertiva, os autores fazem alusão a acórdãos da lavra dos Tribunais Constitucionais da 
Alemanha (BverfGE 39, 1, 45) e da Espanha (STC 53/85), que declararam inconstitucional legislação que, 
presentes determinadas circunstâncias, descriminalizava o crime de aborto se ocorrido nos três primeiros meses 
de gravidez, sob o argumento de que o legislador não pode renunciar inteiramente à proteção através do Direito 
Penal (Cf. STRECK, Lenio Luiz; FELDENS, Luciano. Crime e Constituição: a legitimidade da função 
investigatória do Ministério Público. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 39-41). 
16 Cf. TAPIA, Maria Inmaculada Ramos ; WOISCHNIK, Jan. Principios constitucionales en la determinación 
legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad. Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2001, p. 144. 
17 Cf. YUPANQUI, Samuel B. Abad. Derecho penal y Constitución: a propósito del marco constitucional de la 
pena privativa de libertad. Lima: CEAS, 1999. p. 170. 
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se destina18. Nesse estudo, o primeiro passo é reconhecer a inexorável vinculação axiológica 

da função da pena com a própria função do Estado19 e, por conseguinte, com a própria 

Constituição, onde estão inseridas as suas bases estruturais. 

Assim, as opções traçadas pelo legislador constituinte ou dele colhidas 

implicitamente serão determinantes para se auferir a verdadeira função que se deseja ver 

exercida, na sociedade, tanto pela pena, como pelo próprio direito penal. 

Como se vê, a Constituição e os postulados axiológicos nela inseridos são os 

pilares que sustentam e conferem legitimidade a todo o sistema jurídico-penal, fazendo-o 

espelho das aspirações, interesses e valores mais caros a uma determinada sociedade. Em 

razão disso é que não podem ser ignorados ou relegados a plano secundário quando da 

atuação da repressão penal, que, em qualquer de suas fases, deve-lhes, pois, irrestrita 

obediência. 

 

1.2  Direito penal e Estado Social Democrático de Direito 

 

Do ponto de vista histórico, a consagração política da doutrina do Estado Liberal, 

de cunho predominantemente individualista, está vinculada às revoluções dos séculos XVII e 

XVIII – Revoluções Inglesa (1688), Americana (1776) e Francesa (1789) – e significou a 

vitória da luta política da burguesia contra o Estado absolutista, centralizador e feudal, que 

representava uma constante ameaça às liberdades individuais. 

De acordo com a concepção do liberalismo, os direitos fundamentais tinham como 

conteúdo único a defesa do indivíduo contra ingerências indevidas por parte do Estado em 

suas esferas de liberdade e propriedade e, por isso, ficaram conhecidos como liberdades 

públicas, passando a ser doutrinariamente apontados como direitos de primeira geração ou 

direitos de defesa. 

Segundo Robert Alexy, os direitos de defesa, tidos como negativos frente à ordem 

estatal, podem ser vistos através de uma tríplice perspectiva: direitos a que o Estado não 

impeça ou obstaculize determinadas ações do titular do direito, direitos a que o Estado não 

 
18 Com propriedade afirma Luis Arroyo Zapatero: “Ao menos na doutrina espanhola, é pacífico que da Norma 
Fundamental se derivam os princípios e regras essenciais que devem ser respeitadas nos processos de 
incriminação , na imputação do comportamento ou da responsabilidade penal, e igualmente, no fim da pena (Cf. 
ZAPATERO, Luis Arroyo. Derecho penal económico y Constitución. Revista Penal. Barcelona, n. 1, jan. 1998, 
p. 1). 
19 Cf. PUIG, Santiago Mir. El Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho. Barcelona: 
Ariel Derecho, 1994. p.29. 
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afete determinadas propriedades ou situações do titular do direito e, por último, direitos a que 

o Estado não elimine determinadas posições jurídicas do titular do direito20. 

Ocorre que, após a ascensão da burguesia ao poder, verificou-se que esta não deu 

cumprimento àqueles princípios filosóficos que arrimaram a sua luta política, o que fez com 

que o proletariado oprimido tomasse consciência que a liberdade em que se embasou a 

doutrina do liberalismo era apenas formal, e não substancial. Aqueles princípios universais a 

todos os homens e a tão propalada igualdade foram utilizados a priori, apenas como 

arcabouço ideológico para fundamentar um conceito de liberdade que se identificava, em 

verdade, com a idéia de emancipação econômica, e não com a idéia de justiça social. 

Havendo os ideais revolucionários sido relegados à mera existência retórica, os 

detentores do poder político não tardaram em ver-se ameaçados e coagidos a realizar, 

paulatinamente, diante das reivindicações do quarto estado, diversas concessões de ordem 

sócio-econômica21, originando-se, daí, um novo modelo de Estado: o Estado Social, também 

chamado Estado do Bem-Estar Social, Estado da Providência ou Welfare State. 

Paulo Bonavides bem retrata essa fase histórica, ao fazer o seguinte relato: 

 
[...] Quando o Estado, coagido pela pressão das massas, pelas reivindicações 
que a impaciência do quarto estado faz ao poder político, confere, no Estado 
Constitucional ou fora dêste, os direitos do trabalho, da previdência, da 
educação, intervém na economia como distribuidor, dita o salário, manipula 
a moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os enfermos, dá 
ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, controla as profissões, compra a 
produção, financia as exportações, concede o crédito, institui comissões de 
abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises econômicas, 
coloca na sociedade todas as classes na mais estreita dependência de seu 
poderio econômico, político e social, em suma, estende sua influência a 
quase todos os domínios da iniciativa individual, nesse instante o Estado 
pode com justiça receber a denominação de Estado social [...]22. 

 
Essa, em verdade, a origem das chamadas normas programáticas, que, 

inaugurando a fase do constitucionalismo social, foram responsáveis pela inclusão, em 

diversos textos constitucionais, de dispositivos estruturados sob a forma de diretrizes e 

 
20 Cf. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 189. 
21 O Estado liberal-burguês entrega os anéis para não perder os dedos, podendo-se dizer que, nessa época, a base 
teórica propulsora das reivindicações do proletariado foram as doutrinas socialistas utópica e científica, de Saint 
Simon e Marx (Cf. COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2000. p. 54). 
22 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. São Paulo: Saraiva, 1961. p. 208. 
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orientações gerais, corporificadas em promessas estatais dirigidas ao alcance do progresso 

sócio-econômico da população23. 

É, porém, no século XX, notadamente no período do segundo pós-guerra, que tais 

direitos sociais foram sendo definitivamente consagrados na maioria das Constituições 

modernas. 

Os direitos sociais, também conhecidos na doutrina como direitos de segunda 

geração, identificam-se com uma situação jurídica caracterizada pela existência de um dever 

constitucionalmente atribuído ao Estado, consistente na realização de prestações positivas 

patrimoniais (materiais) ou não-patrimoniais (imateriais)24. 

Afastam-se das tradicionais liberdades públicas na medida em que reclamam, para 

o seu cumprimento, não uma omissão ou abstenção, mas, ao revés, uma postura ativa e 

dinâmica por parte do sujeito constitucionalmente obrigado, com o objetivo fundamental de 

atenuar as contradições e desigualdades sócio-econômicas, alicerçando-se, para tanto, na idéia 

de justiça material ou distributiva. 

Encontram-se, portanto, traduzidos na fórmula de que “não se cuida apenas de ter 

liberdade em relação ao Estado, mas de desfrutar essa liberdade mediante atuação do 

Estado”25. 

Com efeito, no dizer de José Eduardo Faria, “os direitos sociais não configuram 

um direito de igualdade, baseado em regras de julgamento que implicam um tratamento 

uniforme; são, isto sim, um direito de preferências e das desigualdades, ou seja, um direito 

discriminatório com propósitos compensatórios”26. 

No Brasil, a despeito da existência de discreta previsão acerca de tais direitos na 

Constituição de 1824, foi apenas com a Carta de 1934, baseada principalmente nas 

Constituições do México (1917) e de Weimar (1919), que eles realmente incorporaram-se ao 

texto constitucional, atingindo, entretanto, receptividade sem precedentes com a atual 
 

23 Identificando, porém, a carência de efetividade de tais normas, afirma Luís Roberto Barroso: “os 
agrupamentos conservadores sofrem aparente derrota quando da elaboração legislativa, mas impedem, na 
prática, no jogo político do poder econômico e da influência, a consecução dos avanços sociais (Cf. BARROSO, 
Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 
Constituição Brasileira. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1996. p. 62.) 
24 Cf. FIORANELLI JÚNIOR, Adelmo. Desenvolvimento e efetividade dos direitos sociais. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo, n. 41, jun.1994, p. 20-21. 
25 MENDES, Gilmar Ferreira. Os Direitos Fundamentais e seus múltiplos significados na ordem constitucional. 
Revista Jurídica Virtual. n. 14, jul. 2000. Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-
14/direitos_fund.htm. Acesso em: 26 jun. 2001. 

http://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-14/direitos_fund.htm
http://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-14/direitos_fund.htm
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Constituição de 1988, na qual se pode constatar a existência de um capítulo especial destinado 

aos direitos sociais, dentro do catálogo dos direitos fundamentais27. 

Indo mais além, a mesma Carta Constitucional Brasileira, aperfeiçoando os 

mecanismos de tutela dos direitos e atenta à emergência de novos interesses, reconheceu e 

consagrou expressamente em seu texto os chamados direitos difusos e suas respectivas 

garantias, afastando definitivamente a idéia de que direitos e deveres fundamentais estejam 

relacionados exclusivamente com o indivíduo28. 

São os denominados direitos de terceira dimensão, ou seja, aqueles que possuem 

como titulares não mais o indivíduo ou a coletividade, mas sim o próprio gênero humano29. 

É nesse sentido, pois, que se fala em direito a um meio-ambiente saudável e 

ecologicamente equilibrado, ao progresso, à defesa do consumidor, à não veiculação de 

propagandas enganosas, à preservação do patrimônio público, social e de bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

A liberdade de conformação legislativa na atividade de restrição de direitos 

transformou-se em liberdade não absoluta, na medida em que a implementação de certos 

objetivos sociais, constitucionalmente traçados, passou a ser tarefa vinculante para o Estado, 

através da proteção de bens jurídicos e do paralelo repúdio à violação de direitos individuais e 

transindividuais. 

Naturalmente, o direito penal, como qualquer outro ramo do direito e 

principalmente por extrair das normas constitucionais a sua base de sustentação e o seu 

fundamento de validade formal e material, não poderia estar alheio a essa realidade. Nessa 

perspectiva, além de buscar as prevenções geral, especial e a retribuição, sua missão também 

passa a ser a de contribuir para a concretização do novo projeto traçado pela Constituição. 

Conforme o magistério de Márcia Dometila Carvalho, “se a Constituição e o 

Estado Democrático de Direito abrem-se para transformações políticas, econômicas e sociais, 

 
26 Cf. FARIA, José Eduardo. O Judiciário e os Direitos Humanos e Sociais: notas para uma avaliação da justiça 
brasileira. In: ______.  (Org.). Direitos humanos, direitos sociais e justiça. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
105. 
27 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. p. 188-189. 
28 Cf. PIOVESAN, Flávia C. A atual dimensão dos direitos difusos na Constituição de 1988. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo, n. 38, dez. 92, p. 77. 
29 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. A dimensão processual dos direitos fundamentais. Revista de 
Processo. n. 87, jul./set. 1997, p. 167. 
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a lei, inclusive a penal, como expressão do direito positivo, deve apresentar-se como corolário 

necessário deste conteúdo constitucional”. 30

Dessarte, no momento em que o Estado toma para si a responsabilidade de 

proporcionar aos cidadãos a fruição de prestações materiais dirigidas ao seu bem-estar, 

atenuando as desigualdades existentes, o direito penal automaticamente absorve e assimila tal 

finalidade, passando a ser agente constante de transformações sociais. 

Nesse sentido, elucidativas também as palavras de Claus Roxin: 

 

[...] No Estado moderno, junto a essa proteção de bens jurídicos previamente 
dados, aparece a necessidade de assegurar, se for necessário com os meios 
do direito penal, o cumprimento das prestações públicas de que depende o 
indivíduo no âmbito da assistência social por parte do Estado [...]31. 

 
É preciso destacar, entretanto, que, além de social, o Estado Brasileiro foi também 

erigido como Democrático de Direito, postulado consagrado de forma explícita no art. 1º da 

Lei Maior. 

Como afirma Santiago Mir Puig, ser Estado de Direito deve significar a exigência 

de que o exercício dos poderes públicos respeite determinadas garantias formais reconhecidas 

aos cidadãos, retratando, por isso, a idéia de defesa da sociedade contra o próprio Estado32. 

Vale salientar, todavia, que o Estado de Direito não se concretiza simplesmente 

através da exigência de uma lei ou de um conjunto de leis, com indiferença para o seu 

conteúdo. Para além do espectro meramente formal, exige-se a concretização de um Estado de 

Direito material, ou seja, fundado na preservação de certos valores acolhidos pela ordem 

jurídica e que não podem ser lesionados através de leis iníquas ou irrazoáveis33. 

Dessarte, sob a perspectiva do direito penal, o postulado do Estado de Direito se 

justifica pela existência de paradigmas de controle formais e materiais em relação à atuação 

do jus puniendi, que tem o poder de atingir direitos fundamentais de defesa, como a liberdade 
 

30 CARVALHO, Márcia Dometila. Fundamentação constitucional do Direito Penal. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 1992. p. 47. 
31 ROXIN, apud GUIMARÃES, Isaac Sabbá. A intervenção penal para a proteção dos direitos e liberdades 
fundamentais: linhas de acerto e desacerto da experiência brasileira. Revista dos Tribunais. São paulo, v. 797, 
mar. 2002, p. 463. 
32 Cf. PUIG, Santiago Mir. El Derecho Penal en el Estado Social e Democrático de Derecho. Barcelona: Ariel 
Derecho, 1994. p. 32-33. 
33 Cf. SBARDELOTTO, Fábio Roque. Direito Penal no Estado Democrático de Direito: perspectivas (re) 
legitimadoras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 31-32. O autor explora a dimensão ou momento 
material do Estado de Direito, que não se refere à forma, mas ao conteúdo da relação Estado-cidadão, sob a 
inspiração de certos critérios materiais de justiça, dando lugar à exigência de legitimidade do Direito como 
expressão dos valores jurídico-políticos vigentes em uma determinada época. 
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e o patrimônio. Isso significa dizer que, desde a elaboração das normas penais, até a efetiva 

aplicação das sanções nelas cominadas, o Estado estará jungido à observância de certas 

garantias outorgadas aos indivíduos, bem assim a determinados princípios que informam toda 

a ordem jurídico-penal. 

Da mesma forma entende Luigi Ferrajoli, quando extrai da expressão Estado de 

Direito o sentido de “tipo de ordenamento no qual o Poder Público e especificamente o poder 

penal estejam rigidamente delimitados e vinculados à lei no plano substancial (ou dos 

conteúdos penalmente relevantes) e submetidos a um plano processual (ou das formas 

processualmente vinculantes)”34. 

Já o ser Estado Democrático simboliza a síntese entre ser Estado Social e Estado 

de Direito ou seja, que os poderes públicos devem tomar efetivo partido na vida social a 

serviço de todos os cidadãos, e não apenas de alguns grupos – o que chama de liberdade real – 

bem assim que esses próprios cidadãos possuam mecanismos de participação e controle na 

vida política do Estado – o que intitula de liberdade formal35. 

Percebe-se, assim, que a superação do Estado Liberal, de cunho eminentemente 

individualista, e o advento do Estado Social Democrático de Direito36, com todos os seus 

consectários lógicos, passa a ser responsável não apenas pela delimitação do raio dentro do 

qual podem atuar os poderes públicos, mas também pelos novos valores e postulados que a 

ordem jurídica fundamental passou a almejar. 

Para atender aos valores positivados no modelo de Estado consagrado pelo novo 

constitucionalismo, o direito penal necessita se atualizar, reformulando os paradigmas de sua 

atuação.  

Sob a ótica do novo modelo de Estado Social Democrático de Direito, essa 

atualização não pode prescindir da especial valoração dos bens jurídicos, notadamente 

daqueles transindividuais, da correta identificação dos requisitos necessários à criminalização 

de condutas, bem como da correlata graduação racional das sanções penais de acordo com a 

gravidade da lesão desferida aos bens jurídico-penais. 

E é exatamente nesse momento que o princípio da proporcionalidade exsurge 

como critério fundamental, tanto de legitimação das normas penais, como de análise de sua 
 

34 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. de  Ana Paula Zomer et al. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 83. 
35 Cf. PUIG, Santiago Mir. El Derecho Penal en el Estado Social e Democrático de Derecho. Barcelona: Ariel 
Derecho, 1994. p. 32-33. 
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constitucionalidade, imprimindo conteúdo verdadeiramente material ao postulado do Estado 

de Direito. 

 

1.3  Os princípios constitucionais de direito penal como limites impostos ao jus puniendi 

 

A forma mais acentuada de exteriorização das bases constitucionais em que se 

alicerça o direito penal e das exigências mínimas para a concretização de um Estado Social 

Democrático de Direito consiste na previsão de princípios constitucionais, que orientam a 

elaboração e a aplicação das normas penais, estabelecendo mecanismos de controle a serem 

obedecidos pela potestade punitiva do Estado. 

Pode-se dizer que os princípios são formados por enunciados normativos que 

irradiam valores nucleares hauridos da própria existência social, dando forma própria a um 

determinado sistema jurídico. Constituem, por assim dizer, opções ideológicas que restaram 

expressa ou implicitamente positivadas nos textos constitucionais, ora porque foram 

genericamente legitimadas pela aceitação social, ora por terem sido fruto de conquistas 

históricas e políticas do indivíduo ou da própria coletividade. 

Essa a concepção formulada também por Ivo Dantas, para quem os princípios são 

categoria lógica e, tanto quanto possível, universal que, quando incorporadas a um sistema 

jurídico-constitucional-positivo, refletem a própria estrutura ideológica do Estado37. 

Como conseqüência inarredável da superioridade alcançada no campo dos valores 

sociais, os princípios, ao tempo em que passaram a ser fonte de inspiração para a elaboração 

das leis, firmaram-se também como preceitos de obrigatória observância na imposição de 

todas as formas de restrição de direitos. 

No campo penal, a origem dos princípios pode ser detectada na reação do 

Iluminismo contra um direito penal fundado apenas em regras ou categorias, que predominou 

desde as épocas romana e medieval e que, até então, carecia de uma dimensão crítica e 

programática38. 

 
36 Modelo absorvido por grande parte das Constituições contemporâneas, como a italiana, a espanhola, a alemã e 
a brasileira. 
37 Cf. DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1995. p. 59. 
38 Cf. DONINI, Massimo. Un Derecho Penal fundado en la carta constitucional: razones y límites. Revista 
Penal. Barcelona, n. 8, jul. 2001, p. 28. 
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Em virtude da relevância que passaram a ostentar, os postulados de direito penal 

passaram a ter como morada natural a própria Constituição, dirigindo-se tanto ao legislador, 

como ao aplicador da lei. 

Segundo Luigi Ferrajoli, “cada uma das implicações deônticas – ou princípios – 

de que se compõe todo modelo de direito penal enuncia, portanto, uma condição sine qua non, 

isto é, uma garantia jurídica para a afirmação da responsabilidade penal e para a aplicação da 

pena”39. 

Para Juan Antonio Martos Nuñez, os princípios informadores do Direito Penal 

são: 

 
[...] aqueles pressupostos técnico-jurídicos que configuram a natureza, 
características, fundamentos, aplicação e execução do Direito Penal. 
Constituem, portanto, os pilares sobre os quais descansam as instituições 
jurídico-penais: os delitos, as faltas, as penas e as medidas de segurança, 
assim como os critérios que inspiram as exigências político-criminais40. 

 
No âmbito penal, a origem finalística dos princípios remonta à premente 

necessidade que passaram a ter os cidadãos de um leque mínimo de garantias formais contra 

os abusos ou excessos que poderiam ser deflagrados pelo Estado quando da imposição de suas 

sanções penais, iniciando-se, assim, a análise sobre a própria legitimidade destas. 

Em seu nascedouro, portanto, os princípios penais desempenharam uma função 

eminentemente defensiva, fundada nas matizes ideológicas do Estado Liberal, notadamente na 

doutrina iluminista, postura que significou, em verdade, a reação natural imposta à crueldade 

das instituições penais vigorantes durante o regime absolutista, quando o poder ilimitado e 

arbitrário do rei não conhecia limites à sua atuação e a repressão penal do Estado refletia uma 

constante violação às liberdades individuais. 

Nesse cenário, o temor alimentado em relação à ameaça de retorno ao ancien 

régime, com todos os seus consectários, deu ensejo ao surgimento e à posterior positivação, 

dentro dos textos constitucionais, de restrições ao exercício do poder punitivo estatal, no 

intuito de conferir aos cidadãos determinadas garantias a serem necessariamente observadas 

durante a previsão abstrata e a efetiva aplicação da sanção criminal. 

 
39 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. de Ana Paula Zomer et al. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 74. 
40 NUÑEZ, Juan Antonio Martos. Principios penales en el Estado Social y Democrático de Derecho. Revista de 
Derecho Penal y Criminología. Madrid, n. 1, 1991, p. 217-218.  
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Através das disposições principiológicas, a finalidade central passa a ser, como 

diz Claus Roxin, a de proteger o bem jurídico (vida, integridade física, honra) duplamente: 

através do direito penal e também ante o direito penal, nesse último caso, quando da 

utilização exacerbada da força repressora estatal41. 

Posteriormente, para além do espectro meramente dogmático, os princípios 

passam a irradiar suas diretrizes axiológicas também no campo da política criminal, 

fornecendo valorosos subsídios formais e materiais no âmbito das opções legislativas de 

criminalização e descriminalização, com destaque para as primeiras. 

Para Luiz Luisi, esses princípios de significativo cunho garantista, identificáveis 

com facilidade nos textos constitucionais modernos e que configuram autêntica herança do 

modelo do Estado Liberal, podem ser chamados convenientemente de princípios 

“especificamente penais”, em contraposição àqueles princípios apenas “pertinentes ao direito 

penal”, cujo foco principal seria a tutela de valores transindividuais, constituindo exemplos 

desses últimos, segundo o mesmo autor, a proteção ao meio ambiente, ao trabalho e à 

cultura42. 

Semelhante é a terminologia empregada por Francesco Palazzo, que se refere 

primeiramente aos princípios de direito penal constitucional como sendo aqueles que 

apresentam conteúdo penalístico típico, fixando os contornos constitucionais da relação entre 

indivíduo e Estado na seara penal43, a exemplo dos princípios da legalidade dos delitos e das 

penas, da irretroatividade das leis penais e da individualização das penas. 

De outro lado, o mesmo autor intitula de princípios ou valores “pertinentes à 

matéria penal” aqueles valores de relevância constitucional que se afiguram heterogêneos, por 

não serem exatamente característicos ou exclusivos do direito penal, impondo-se tanto ao 

legislador civil, como ao administrativo, bem assim ao legislador penal no seu aspecto 

sancionador, condicionando, com prevalência, o conteúdo da matéria penal disciplinada, e 

não a forma penal de tutela ou o modo da disciplina penalística44. 

A despeito da presença marcante dos clássicos e tradicionais postulados 

garantistas de direito penal no bojo das Constituições contemporâneas, estas passam a ter um 

 
41 Cf. ROXIN,  apud  QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito Penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2001. 
p. 21. 
42 Cf. LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 10. 
43 Cf. PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e Direito Penal. Trad. de  Gérson Pereira dos Santos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989. p. 23. 
44 Cf. PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e Direito Penal. Trad. de Gérson Pereira dos Santos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989. p. 23. 
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componente adicional, caracterizado pela síntese resultante entre Estado Liberal e Estado 

Social, cujo enfoque passou a residir não mais apenas no indivíduo considerado isoladamente, 

mas sobretudo na coletividade e em seus valores essenciais. 

Dessarte, os princípios concernentes ao primeiro modelo de Estado, resultado da 

herança iluminista, passam a mesclar-se em convívio, muitas vezes tenso, mas plenamente 

possível, com as exigências de proteção de bens e interesses transindividuais, bem assim com 

a idéia de justiça material45. 

É nesse ambiente complexo que novamente se insere a abordagem que se pretende 

sobre o princípio penal da proporcionalidade, cuja tradicional função de impor limites ao jus 

puniendi estatal passa a ser desempenhada, como se verá, ao lado do objetivo central de 

implementar os novos valores sociais consagrados pelo Welfare State, através de uma 

adequada hierarquia dos bens jurídicos segundo a sua relevância, bem assim de uma 

ordenação coerente e harmônica das sanções dirigidas às condutas que os lesionem. 

No tocante ao tratamento conferido pelos autores à sistemática dos princípios 

constitucionais limitadores da pretensão punitiva penal, persiste significativa oscilação. 

Utilizando-se de múltiplos critérios, divergem quanto à sua casuística, bem assim quanto à 

sua classificação. 

Para Nilo Batista, os princípios básicos do direito penal têm a dupla missão de 

caracterizá-lo e delimitá-lo, constituindo a plataforma mínima para sua elaboração à luz de 

um Estado Democrático de Direito, sendo cinco, no total: legalidade (reserva legal ou 

intervenção legalizada), intervenção mínima, lesividade, humanidade e culpabilidade46. 

Segundo a abordagem de Paulo de Souza Queiroz, os princípios fundamentais do 

Direito Penal – verdadeiras garantias formais ou materiais dos cidadãos em face do poder 

punitivo do Estado – seriam: estrita legalidade, irretroatividade da norma penal, 

proporcionalidade ou proibição de excesso, humanidade, responsabilidade subjetiva ou 

pessoal e lesividade47. 

Entendendo que a sua função primordial é a de orientar o legislador para a adoção 

de um sistema penal voltado para os direitos humanos, Cezar Bitencourt aponta os seguintes 

 
45 Cf. LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 10. 
46 Cf. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 
64. 
47 Cf. QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito Penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 20-38. 
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princípios penais: legalidade ou reserva legal, intervenção mínima, fragmentariedade, 

culpabilidade, humanidade, irretroatividade da lei penal, adequação social e insignificância48. 

Na perspectiva desenvolvida por Vives Antón e Cobo del Rosal, os princípios 

penais estariam traduzidos em: princípio da legalidade, princípio da proibição de excesso ou 

da proporcionalidade em sentido amplo, princípio ne bis in idem, princípio da igualdade e 

princípio da presunção de inocência49. 

Na obra de Luiz Luisi, são enumerados como princípios constitucionais penais: o 

princípio da legalidade dos delitos e das penas, o princípio da intervenção mínima, o princípio 

da humanidade e os princípios da pessoalidade e da individualização da pena50. 

Para todo o Direito Penal e Processual Penal europeu, o autor português António 

Manuel de Almeida Costa concebe existentes os princípios da legalidade, da necessidade 

social, da culpabilidade (que inclui a proporcionalidade das medidas de segurança) e o 

princípio da socialidade ou solidariedade51. 

Como se pode perceber, alguns autores não chegam sequer a se referir ao 

princípio da proporcionalidade de forma autônoma, o que, aliado ao fato da inexistência de 

disposição expressa que o acolha na Constituição de 1988, pode fazer supor a sua inexistência 

no sistema penal brasileiro ou mesmo a sua pequena importância dentro desse ramo do 

direito. Entretanto, conforme se verá adiante, é possível extrai-lo sem dificuldades do nosso 

ordenamento jurídico e da maioria das Constituições democráticas, alçando-o à condição de 

um dos princípios basilares do direito penal moderno. 

 

1.4 A globalização e os novos rumos do direito penal: a hipertrofia do seu âmbito de 
tutela e a intensificação das sanções criminais 

 

Ao longo do último século, o direito penal, tradicionalmente vocacionado para 

reagir principalmente contra ofensas perpetradas a direitos subjetivos dos indivíduos, 

provocadas por agentes certos e determinados, vem sofrendo uma mudança de paradigma que 

pode ser facilmente sentida e visualizada sobretudo nas sociedades mais complexas. 

 
48 Cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. 6. ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2000. v. 
1, p. 9-20. 
49 Cf. VIVES ; DEL ROSAL, apud CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho 
Penal. Madrid: EDERSA, 1999. p. 42. 
50 Cf. LUISI, Luis. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991. p. 13-36. 
51 Cf. COSTA, António Manuel de Almeida. Alguns princípios para um direito e processo penais europeus. 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra: Aequitas Editorial Notícias, fasc. 1, jan./mar. 1994, p. 
199-208.  
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Nestas, o que se percebe é uma constante demanda por maior proteção penal a 

ser dispensada pelo Estado, sob a convicção de que só através da ameaça de uma sanção 

criminal estar-se-ia imprimindo a determinados bens e interesses uma tutela idônea a atingir 

resultados satisfatórios em termos de política de prevenção52 e de retribuição. 

Trata-se de um verdadeiro automatismo, quer se trate do recurso à lei penal 

como a única resposta a uma situação de conflito, quer da pena privativa de liberdade como a 

única pena eficaz, solução milagrosa para todas as espécies de crimes53. 

A contínua enxurrada de leis penais dá-se sob o influxo de um consenso popular 

acerca das supostas virtudes do direito penal como o instrumento mais adequado de proteção 

dos cidadãos. 

Referindo-se a essa tendência, Claus Roxin profetiza, como saldo geral, um 

aumento dos dispositivos penais, tendo como causa determinante a progressiva complexidade 

social, haja vista que “a moderna sociedade de massa só se deixa controlar através de 

abrangentes regulamentações” 54, o que, por sua vez, levará a um vertiginoso crescimento do 

número de delitos. 

Tal fenômeno se vê potencializado por diversos fatores, tais como: o 

aparecimento de novos interesses e a correlata supervalorização daqueles já existentes; o 

surgimento de novos riscos decorrentes do modelo pós-industrial e do constante avanço 

tecnológico assimilados pela sociedade; a conseqüente institucionalização de uma sensação 

de insegurança generalizada, advinda do desconhecimento ou da incerteza acerca do que é 

bom ou confiável, como causa geradora de uma pretensão social por respostas oferecidas pelo 

Estado; a necessidade cultural e simbólica da sociedade contemporânea em sempre imputar a 

um terceiro a responsabilidade por um evento danoso; a solidarização do grupo social, que 

passa a encarar a pena como mecanismo de ajuda à superação, por parte da vítima, do trauma 

causado pelo delito; o descrédito de outras instâncias de proteção, ora porque inexistentes, ora 

porque insuficientes ou desprestigiadas, dentre outras55. 

 
52 Entre os profissionais do direito penal, essa crença na lei penal como instrumento eficaz de controle de 
criminalidade recebe o nome de teoria da coação psicológica, elaborada por Feuerbach, no final do século XVIII 
(SILVA JR, Edison Miguel. O discurso do rigor da lei penal está superado pela realidade. Disponível em: 
www.ibccrim.org.br. Acesso em: 04 mar. 2004). 
53 Cf. MARTY-DELMAS, Mireille. Pour des principes directeurs de législation pénale. Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé. Paris, n°. 1, jan./mar. 1985, p. 226. 
54  ROXIN, Claus. Tem futuro o Direito Penal? Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 790, ago. 2001, p. 467. 
55 Cf. SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Trad. de Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 
27-74. 

http://www.ibccrim.org.br/
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O resultado é um direito penal excessivamente dilatado, concebido para se adaptar 

a novas necessidades impostas pelo aglomerado de conflitos sociais emergentes. Nesse 

contexto, a quase totalidade das atividades humanas passa a fazer parte do universo das novas 

situações sujeitas à disciplina penal, podendo ser citadas, a título de exemplo, as relações de 

consumo, o meio ambiente, a segurança no tráfego, o uso da internet e as técnicas de 

reprodução artificial. 

Ao lado dessa inflação de leis penais, constata-se, por outro lado, a permanência, 

no bojo dos ordenamentos jurídicos, de tipificações que não mais correspondem aos anseios 

sociais56, o que faz com que o direito penal se ocupe de assuntos que já deixaram de reclamar 

a sua tutela, tornando-o pesado, lento e ineficaz, além de fazê-lo ausente em áreas onde não 

poderia faltar57. Surge, por assim dizer, um verdadeiro “déficit de execução”58 dessa espécie 

de tutela jurídica. 

Conseqüências direta dessa omissão seriam o aumento da violência, retratada na 

impunidade dos delinqüentes, a falta de crédito das instituições jurídicas, o estímulo à 

criminalidade e, sobretudo, a ocupação, por grupos criminosos, de espaços que haviam sido 

reservados pela sociedade para a atuação do Estado, como tem ocorrido nos morros 

cariocas59. 

Segundo Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini, a deliberada política de 

criminalização de condutas, em lugar do recurso à técnica da despenalização exsurge como 

uma das características marcantes do Direito Penal na era da globalização60. 

 
56 Nas palavras de Ivan Lira de Carvalho: “a sociedade, destinatária final da ordem jurídica, tem a palavra, por 
suas caixas de ressonância, para dizer o que deseja que seja tido como crime. De nada adianta ao legislador 
tipificar essa ou aquela conduta, tisnando-a de criminosa, se o meio social, ainda que informalmente, acolhe com 
naturalidade o infrator dessas normas” (CARVALHO, Ivan Lira de. O direito penal como instrumento inibidor 
da violência. Revista dos Tribunais.  São Paulo, v. 732, out. 1996, p. 465.) 
57 Abordando o fenômeno do crescimento exponencial das proibições penais, Fausto Giunta afirma que ele 
“reflete-se de maneira negativa na cognoscibilidade da lei e na sua respectiva certeza” (GIUNTA, Fausto. A 
justiça penal na Itália: crise da legalidade e suplência judiciária. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 791, set. 
2001, p. 449). O mesmo alerta é feito por Salo de Carvalho, quando se refere à disfuncionalidade entre a 
capacidade do Sistema Penal e as tarefas que lhe são atribuídas: “Há ostensiva criminalização não suportada pela 
estrutura burocrática da administração pública. A principal conseqüência desta diafonia seria expressa pelas 
cifras ocultas da criminalidade”(Cf. CARVALHO, Salo de. Política criminal e descriminalização: breves 
considerações. In:  BITENCOURT, Cezar Roberto (Org.). Crime e sociedade. Curitiba: Juruá, 1998. p. 328). 
58 CALLEGARI, André Luís. O princípio da intervenção mínima no Direito Penal. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, v. 769, nov. 1999, p. 459. 
59 Cf. CARVALHO, Ivan Lira de. O direito penal como instrumento inibidor da violência. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 732, out. 1996, p. 466. 
60 Cf. GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. O Direito Penal na era da globalização. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 25. 
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Os efeitos do fenômeno globalização se fazem sentir, de um lado, na 

criminalidade organizada, que conta com o apoio de uma “verdadeira rede de proteção, 

ramificada por todo o mundo, estruturada hierarquicamente, mas com máxima flexibilidade e 

informalidade”61, caracterizando-se também pela extrema facilidade na comunicação e na 

mobilidade de pessoas e de bens. 

Essa realidade, por sua vez, também gera conseqüências na criminalidade 

tradicional que impera no plano interno de cada país, pois a exclusão social advinda da 

globalização faz nascer uma classe hegemônica que, para a proteção de seus bens e interesses, 

demanda a adoção de um controle social extremamente rigoroso através do sistema penal, 

favorecendo a exacerbação da intervenção punitiva estatal, num movimento contrário à 

ideologia do direito penal mínimo, defendida com tanto vigor no campo das ciências 

criminais62. 

Nesse passo, o que normalmente vem ocorrendo é a migração, para o direito 

penal, de matérias que estariam mais convenientemente localizadas em outros ramos do 

Direito, como no Direito Administrativo ou no Direito Civil, numa cabal demonstração de 

falência dos órgãos estatais para coibir com eficiência a prática de certos desvios que, a 

princípio, não demandariam a movimentação da máquina penal.  

Embora especificamente em relação ao Direito Administrativo se perceba, na 

Itália, fenômeno inverso, qual seja, a potencialização de suas normas, utiliza-se com 

freqüência nesse país a chamada técnica do reenvio. Através dela, vários setores que são 

submetidos a uma disciplina administrativa têm sua efetividade conduzida pela cominação de 

sanções penais aplicadas no caso de inobservância63, o que também acaba por enlarguecer os 

espaços ocupados pelo direito penal, tornando-o mero instrumento sancionador de apoio a 

normas não-penais. 

No Brasil, já em 1999, René Ariel Dotti mencionava que a legislação que trata de 

matéria criminal, quer contenha normas incriminadoras, quer normas equiparadas a tipos já 

previstos no Código Penal, quer aborde matéria relativa à caracterização de delitos ou à 

 
61 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, n. 43, abr./jun. 2003, p. 175. 
62 Cf. FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Globalização e sistema penal. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo, n. 43, abr./jun. 2003, p. 181-182. 
63 Cf. GIUNTA, Fausto. A justiça penal na Itália: crise da legalidade e suplência juridiciária. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 791, set. 2001, p. 448. 
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aplicação ou extinção das penas, alcançava o significativo patamar de cento e nove diplomas, 

sendo noventa e uma leis, dezessete decretos-leis e um decreto64. 

Com o estudo do cânone da proporcionalidade, o que se objetiva não é 

simplesmente condenar a utilização do direito penal para debelar tensões conflitivas apenas 

sob a justificativa de que se está diante de bens e interesses jurídicos novos. Até porque, 

diante do Estado Social e Democrático, o direito penal deve ser entendido como fator de 

transformações em busca da redução das desigualdades sociais e econômicas, abarcando 

também a tutela de interesses supraindividuais, os quais constituem traço marcante das 

sociedades modernas65. 

Em verdade, nesse aspecto particular, a relevância do princípio se concentra na 

proposição de critérios científicos para ajustar o alcance do direito penal a áreas em que 

realmente seja necessário e adequado para atingir os fins a que se destina, independentemente 

de se estar diante de bens tradicionalmente tutelados por suas normas ou mesmo de bens 

recém-surgidos na dinâmica social.  

Em síntese, “não se discute a relevância dos interesses protegidos, até mesmo 

porque muitos deles encontram-se constitucionalmente previstos. O que se pergunta é se a 

técnica de tutela penal adotada é adequada ao objetivo” [...]66. 

A referência à explosão dos novos valores que passam a ser protegidos pelas 

normas penais aparece, isto sim, como um dado agravante diante da preservação, no 

ordenamento jurídico, da criminalização de certas condutas que poderiam ser adequadamente 

refreadas mediante o recurso a outros meios de controle, em razão, dentre outros motivos, de 

não encontram mais reprovação no meio social. 

É importante notar, ainda, que o crescimento do direito penal não vem se 

operando apenas em nível horizontal, senão que também na direção vertical. Em outras 

palavras, a par do número excessivo de incriminações, constata-se que, no ordenamento 

jurídico pátrio dos últimos tempos, teve início um forte movimento em direção ao 

 
64 Cf. DOTTI, René Ariel. A crise do sistema penal. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 768, out. 1999, p. 
425. 
65 Acerca do assunto, André Luís Callegari adverte que não se deve “cair na tentação de estender ao Direito 
Penal o papel promocional que corresponde a outros setores do Direito em um Estado Social”, querendo com 
isso dizer que o Direito Penal não pode ser encarado como uma solução mágica para a resolução de problemas 
típicos de uma sociedade em crise (Cf. CALLEGARI, André Luís. O princípio da intervenção mínima no Direito 
Penal. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 769, nov. 1999, p. 458). 
66 CALLEGARI, André Luís. O princípio da intervenção mínima no Direito Penal. Revista dos Tribunais. São 
Paulo, v. 769, nov. 1999, p. 458. 
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agravamento das sanções penais, sob a crença de ser esta a única saída para obter-se a 

diminuição das alarmantes taxas de criminalidade e violência. 

Para ilustrar essa assertiva, basta que voltemos os olhos para os crimes relativos 

ao porte de arma de fogo, que, além de terem sofrido aumento de pena, passaram a ser 

insuscetíveis de fiança, tendo contado, para tanto, com uma forte campanha popular. Da 

mesma forma, várias infrações passaram, nos últimos anos, a compor o rol dos crimes 

hediondos. Tomemos, à guisa de exemplo, o homicídio qualificado, que contou com uma 

forte adesão social nesse sentido, em razão do assassinato da atriz Daniela Perez e das 

chacinas ocorridas no Rio de Janeiro, como a da Candelária. Isso para não falar das propostas 

de diminuição da maioridade penal que tramitam no Congresso e que ganham ainda mais 

vulto quando crimes de intensa gravidade são perpetrados por menores de dezoito anos. 

A crença de que a repressão penal, juntamente com a cominação de penas 

demasiadamente rigorosas, constituem a única via para coibir determinados comportamentos 

indesejáveis à sociedade termina, muitas vezes, por dar lugar a uma atividade de 

criminalização irracional, dissociada de princípios constitucionais basilares que informam o 

exercício da pretensão punitiva estatal. 

Também aqui a proporcionalidade assume relevância decisiva, ao oferecer 

parâmetros dirigidos a minimizar os excessos e incongruências causados por uma legislação 

de pânico67, editada sob a ilusão de combate eficaz ao surto da violência e da criminalidade. 

A reação desesperada do Estado, seja deixando de impor meios menos aflitivos 

aos transgressores da lei, que seriam suficientes para debelar comportamentos ilícitos, seja 

através do endurecimento exagerado das sanções criminais, tem sido apelidada por alguns 

autores de “direito penal do terror”68. 

 

 

 

 

 

 
67 Expressão utilizada por René Ariel Dotti (Cf. DOTTI, René Ariel. As dez pragas do sistema criminal 
brasileiro. Disponível em: http://www.mail-archive.com/penal@grupos.com.br/msg01357.html. Acesso em: 02 
abr. 2004). 
68 DOTTI, René Ariel. A crise do sistema penal. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 768, out. 1999, p. 425. O 
autor, inclusive, é membro integrante do Movimento Antiterror, que conta também com a participação de 
Miguel Reale Júnior e Sérgio Salomão Shecaira, tendo surgido sob a inspiração da obra do filósofo italiano 
Giuseppe Bettiol. 

http://www.mail-archive.com/penal@grupos.com.br/msg01357.html
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2 O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE:  
Lineamentos Gerais 

 

 

2.1 Questões terminológicas preliminares: proporcionalidade versus razoabilidade 

 

Antes de adentrarmos ao estudo da proporcionalidade propriamente dita, cumpre 

esclarecer que, para fazer referência a esse princípio, várias são as expressões utilizadas pela 

doutrina e pelos tribunais, não havendo, portanto, uniformidade quanto ao aspecto da 

nomenclatura. 

Registram-se como sendo de uso corrente no direito alemão as expressões 

“proibição de excesso” (Corte Constitucional), “vedação de excesso”, (Jellinek, Klaus Stern, 

Hoffman-Becking, Kloepfer, H. Liesegang, Selmer etc), “princípio da concordância 

prática”(Konrad Hesse), bem assim aquelas reconhecidas e arroladas por Hirschberg como 

sendo “vedação de arbítrio”, “princípio de avaliação de bens jurídicos”, “princípio da 

avaliação de interesses” e “princípio de justiça”69. 

Tecendo comentários sobre a terminologia “proibição de excesso”, Luís Virgílio 

Afonso da Silva entende que deve ser rejeitada, sob o fundamento de que, muito embora a 

proporcionalidade seja visualizada como instrumento de controle dos excessos estatais, vem 

se desenvolvendo, de forma paralela, a discussão sobre sua utilização para finalidade inversa, 

ou seja, para o combate à omissão ou à ação insuficiente do Estado, já se registrando na 

doutrina, inclusive, a denominação “proibição de insuficiência”70. Obviamente, o mesmo 

raciocínio se aplica em relação à expressão “vedação de excesso”. 

Conquanto tal observação se afigure relevante e pertinente, mister ressaltar que, 

na análise ora empreendida, o enfoque da proporcionalidade recai sobre a necessidade de 

controle da expansão quantitativa e qualitativa das normas penais, razão pela qual as 

expressões que fazem alusão ao elemento “excesso”podem ser aqui utilizadas sem maiores 

inconvenientes. 

 
69 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 366-367. 
70 Cf. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 25. 
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O termo razoabilidade também é utilizado freqüentemente como sinônimo de 

proporcionalidade, o que, inclusive, pode ser notado na jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. Eis alguns julgados nesse sentido: 

 
DNA: submissão compulsória ao fornecimento de sangue para a pesquisa do 
DNA: estado da questão no direito comparado: precedente do STF que libera 
do constrangimento o réu em ação de investigação de paternidade (HC 
71.373) e o dissenso dos votos vencidos: deferimento, não obstante, do HC 
na espécie, em que se cuida de situação atípica na qual se pretende - de resto, 
apenas para obter prova de reforço - submeter ao exame o pai presumido, em 
processo que tem por objeto a pretensão de terceiro de ver-se declarado o pai 
biológico da criança nascida na constância do casamento do paciente: 
hipótese na qual, à luz do princípio da proporcionalidade ou da 
razoabilidade, se impõe evitar a afronta à dignidade pessoal que, nas 
circunstâncias, a sua participação na perícia substantivaria (sem negrito no 
original)71. 

Ação rescisória: argüição de inconstitucionalidade de medidas provisórias 
(MPr 1.703/98 a MPr 1798-3/99) editadas e reeditadas para a) alterar o art. 
188, I, CPC, a fim de duplicar o prazo para ajuizar ação rescisória, quando 
proposta pela União, os Estados, o DF, os Municípios ou o Ministério 
Público; b) acrescentar o inciso X no art. 485 CPC, de modo a tornar 
rescindível a sentença, quando ‘a indenização fixada em ação de 
desapropriação direta ou indireta for flagrantemente superior ou 
manifestamente inferior ao preço de mercado objeto da ação judicial’ [...] 3. 
A igualdade das partes é imanente ao procedural due process of law; quando 
uma das partes é o Estado, a jurisprudência tem transigido com alguns 
favores legais que, além da vetustez, têm sido reputados não arbitrários por 
visarem a compensar dificuldades da defesa em juízo das entidades públicas; 
se, ao contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da 
proporcionalidade, caracterizam privilégios inconstitucionais: parece ser 
esse o caso na parte em que a nova medida provisória insiste, quanto ao 
prazo de decadência da ação rescisória, no favorecimento unilateral das 
entidades estatais, aparentemente não explicável por diferenças reais entre as 
partes e que, somadas a outras vantagens processuais da Fazenda Pública, 
agravam a conseqüência perversa de retardar sem limites a satisfação do 
direito do particular já reconhecido em juízo. 4. No caminho da efetivação 
do due process of law – que tem particular relevo na construção sempre 
inacabada do Estado de direito democrático – a tendência há de ser a da 
gradativa superação dos privilégios processuais do Estado, à custa da 
melhoria de suas instituições de defesa em juízo, e nunca a da ampliação 
deles ou a da criação de outros, como – é preciso dizê-lo – se tem observado 
neste decênio no Brasil72.(sem negrito no original) 

 
71 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus 76060/SC. Primeira Turma. Relator: Min. 
Sepúlveda Pertence. Julgado em 31/03/1998. DJ de 15/05/98, p. 44. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso em 08 abr. 2004. 
72 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1910/DF. Tribunal 
Pleno. Relator: Min. Sepúlveda Pertence. Disponível em http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso 
em: 08 abr. 2004. 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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O uso indistinto das expressões “proporcionalidade”e “razoabilidade” é bastante 

corriqueiro na prática jurídica, talvez pela similaridade da idéia e do sentido que ambas 

compartilhem do ponto de vista da linguagem laica, exterior ao discurso jurídico. Assim, 

quando se diz que algo é razoável, de logo vem à mente a noção de uma coisa moderada, 

comedida, justa, legítima, ponderada ou sensata, qualificativos que, de forma alguma, 

apartam-se da idéia de algo que se repute proporcional. Ambas as noções convergem, dessa 

forma, para a idéia de rejeição a posições extremadas. 

Na doutrina, a mesclagem dos conceitos é bastante freqüente, causando algumas 

perplexidades e equívocos. Entre os autores que não separam as duas categorias, situa-se Luís 

Roberto Barroso, que chega a reconhecer uma relação de fungibilidade entre os dois 

conceitos, ao afirmar: “verifica-se na decisão do Tribunal alemão a presença de um outro 

requisito qualificador da razoabilidade-proporcionalidade, que é o da exigibilidade ou 

necessidade (Erforderlichkeit) da medida”73. Mais adiante, o autor repisa: “o princípio da 

razoabilidade ou da proporcionalidade sempre teve seu campo de incidência mais tradicional 

no âmbito da atuação do Poder Executivo”74. 

Igualmente adepta da indistinção, Suzana de Toledo Barros, referindo-se ao 

princípio da proporcionalidade, chega a defender: “é preciso deixar claro que nenhum óbice 

existe à nomeação do princípio ora examinado como princípio da razoabilidade, desde que 

rigorosamente o termo seja entendido com o conteúdo que se propõe na presente 

monografia”75. 

Entretanto, do ponto de vista técnico-jurídico, a doutrina ressalta algumas 

relevantes diferenças entre princípio da proporcionalidade e princípio da razoabilidade, 

deduzindo que ambos refletem noções jurídicas inteiramente distintas, muito embora se 

assemelhem pelo empenho em reprimir tentativas de restrição excessiva contra direitos 

 
73 BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível em: 
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm. Acesso em: 09 abr. 2004. 
74 BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível em: 
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm. Acesso em: 09 abr. 2004. 
75 A autora parece ter conhecimento da existência de alguma distinção entre as categorias. Aceita, porém, em 
homenagem à predominância do conteúdo sobre a forma (“o importante não é o nomen iuris que lhe seja dado, 
mas a substância de que seja provido”), o uso indiferente das expressões “proporcionalidade” e “razoabilidade”, 
o que, de certa forma, contraria o rigor científico da distinção (Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da 
proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. 
Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 74-75). 

http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
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fundamentais, ou seja, há identidade de fundamento funcional, pois “ambos objetivam 

impedir a concretização do arbítrio no exercício do poder76. 

Assim, o fato de se dirigirem ao alcance de objetivos semelhantes, 

consubstanciados no controle dos atos administrativos e legislativos, com vistas a impedir que 

as restrições de direito por eles impostas ultrapassem o mínimo exigível e suficiente, não tem 

o condão de reuni-las sob o mesmo significado. 

Segundo Luís Virgílio Afonso da Silva, a proporcionalidade foi criada e 

desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, sendo integrada por 

subelementos objetivos independentes, aplicados em uma ordem pré-definida – adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito – possuindo uma estrutura racionalmente 

definida77.  

Conforme nos relata Suzana de Toledo Barros, a razoabilidade pode ser 

considerada um critério hermenêutico que, igualmente destinado ao controle da 

constitucionalidade material das leis e dos atos administrativos, encontra sua matiz na 

cláusula do due process of law, desenvolvida pela jurisprudência norte-americana. 78

As distinções, todavia, não parecem se restringir ao aspecto da origem e 

encontram, ainda, alguma controvérsia na doutrina. 

Para Gustavo Ferreira Santos, “a razoabilidade trata da legitimidade da escolha 

dos fins em nome dos quais agirá o Estado, enquanto a proporcionalidade averigúa se os 

meios são necessários, adequados e proporcionais aos fins já escolhidos”.79

Na concepção exposta por Humberto Bergmann Ávila, a proporcionalidade pode 

ser definida como um “postulado normativo aplicativo” dirigido ao “exame abstrato dos bens 

jurídicos envolvidos (segurança, liberdade, vida etc) especificamente em função da medida 

 
76 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: Dialética, 
2000. p. 85. 
77 Cf. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 30. 
78 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 60; BARROSO, Luís 
Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível em: http://www.acta-
diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm. Acesso em: 09 abr. 2004. 
79 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: limites e possibilidades. 2001. 218f. Tese (Doutorado em Direito Público) – Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001. 

http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
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adotada”80. Analisa-se, assim, a legitimidade, ou não, da providência adotada em relação a 

um determinado fim. 

Já quanto à razoabilidade, o mesmo autor entende que: 

 
[...] Sua aplicação ultrapassa uma relação meio-fim, já considerada 
constitucional, para situar-se no plano da própria medida relativamente ao 
sujeito envolvido. Não se analisa a intensidade da medida para a realização 
de um fim, mas a intensidade da medida relativamente a um bem jurídico de 
determinada pessoa. Este é um dos casos em que é preciso verificar se uma 
norma constitucional pode ter aplicação inconstitucional: é a hipótese da 
iniqüidade da aplicação de uma norma geral a um caso individual, sem que 
ela precise ser proclamada formalmente inconstitucional. Esse dever consiste 
numa espécie de proibição de excesso no caso concreto. A medida não é 
considerada inconstitucional por causa da limitação advinda da ponderação 
entre princípios, mas devido à concreta aplicação relativamente a 
determinado sujeito [...]81. 

 
Vê-se que, segundo o entendimento esposado acima, a razoabilidade não 

configura parâmetro de controle de constitucionalidade, visto que sua análise incide em uma 

norma já considerada abstratamente constitucional, mas que pode mostrar-se injusta em uma 

situação jurídica individual. 

De forma semelhante parece se posicionar Nicholas Emiliou, para quem a 

razoabilidade leva em conta as circunstâncias pessoais do indivíduo, para saber se este pode 

ou não suportar a imposição de determinadas obrigações, ou seja, enquanto “o princípio da 

proporcionalidade fornece um padrão objetivo de uma relação meio-fim, a idéia de 

razoabilidade constitui um padrão subjetivo, unilateral para a avaliação da totalidade das 

circunstâncias do caso concreto”82. 

Por sua vez, Luís Virgílio Afonso da Silva assinala que a razoabilidade se aparta 

da proporcionalidade porque contempla em seu conceito apenas o subelemento da adequação, 

enquanto a proporcionalidade adiciona a esse componente os subelementos da necessidade e 

 
80 ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 
2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004. 
81 ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 
2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004. 
82 EMILIOU, Nicholas. The principle of proportionality in German Public Law. In: ____. The principle of 
proportionality in European Law – a comparative study. Londres: Kluwer Law International, 1996, p. 39. 

http://www.direitopublico.com.br/
http://www.direitopublico.com.br/
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da proporcionalidade em sentido estrito, daí se inferindo que o exame da proporcionalidade 

tem caráter significativamente mais amplo83. 

Na obra de Helenilson Cunha Pontes, são apontadas quatro diferenças principais 

entre proporcionalidade e razoabilidade. Em primeiro lugar, a proporcionalidade demanda 

uma motivação racional sensivelmente maior, pois se vale de três critérios jurídicos de 

dimensões e conteúdos diferentes (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito), enquanto a razoabilidade apenas rechaça a providência normativa irracional, 

inaceitável, sem recorrer aos três elementos citados; em segundo lugar, há distinção quanto ao 

conteúdo, vez que, ao passo que a proporcionalidade constitui um juízo notadamente, mas não 

exclusivamente, da relação meio-fim, a razoabilidade dispensa essa análise, exigindo tão-

somente que a decisão jurídica seja racionalmente motivada, elegendo uma dentre várias 

opções igualmente razoáveis, mediante um juízo de exclusão; em terceiro lugar, a 

razoabilidade configura um princípio geral de interpretação aplicável a todos os setores do 

agir social, dirigida a impedir o que é inaceitável socialmente, derivando a proporcionalidade,  

por outro lado, do postulado do Estado Democrático de Direito e dos direitos fundamentais, 

de forma a representar a maximização destes; em quarto e último lugar, enquanto a 

razoabilidade exerce uma exclusiva função de bloqueio, eliminando decisões arbitrárias ou 

iníquas, o princípio da proporcionalidade, além disso, possui a função de resguardo, 

assegurando, na melhor medida possível, a concretização dos interesses constitucionalmente 

consagrados84. 

Na presente abordagem, opta-se pela linha de que tanto a proporcionalidade como 

a razoabilidade prestam-se a aquilatar a compatibilidade de um ato ou de uma norma com a 

Constituição. Entretanto, a última o faz de uma maneira relativamente intuitiva, com forte 

conteúdo subjetivo, através do senso comum de justiça predominante em determinado grupo e 

sem pretensões de universalidade, considerando que, em outras circunstâncias locais e 

temporais, poderá ser encontrada solução que se afigure mais razoável, enquanto a 

proporcionalidade incide no balanceamento de interesses, recorrendo a instrumentos objetivos 

e específicos de análise – adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito – 

 
83 Cf. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 33. Adotando essa linha, o autor trata a questão com simplicidade ao afirmar: “Essa configuração 
da regra da razoabilidade faz com que fique nítida sua não-identidade com a regra da proporcionalidade. O 
motivo é bastante simples:.o conceito de razoabilidade, na forma como exposto, corresponde apenas à primeira 
das três sub-regras da proporcionalidade, isto é, apenas à exigência de adequação”  
84 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: Dialética, 
2000. p. 88-90. 
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destinando-se ao cotejo do meio escolhido – no caso a pena – em relação à finalidade 

almejada por cada tipificação, tendo pretensões de aplicação em todos os ordenamentos 

jurídicos85. 

Aliás, conforme o magistério de Peter Craig, enquanto a razoabilidade ataca a 

providência divorciada da prudência do homem comum, a proporcionalidade tem como 

objetivo aquilatar se existe justificativa no interesse público para que se permita a invasão da 

esfera individual, sendo esta última, por isso, mais estruturada, pois se exige a passagem por 

três estágios – a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito – para a 

admissibilidade da medida limitativa86. 

A questão mereceu ser tratada apenas com o fim de se esclarecer que o objeto da 

investigação restringe-se tão-somente ao estudo do princípio da proporcionalidade, não se 

cogitando, portanto, da razoabilidade. 

Dessa forma, o que se colima, aqui, é identificar, através da análise abstrata dos 

bens jurídicos envolvidos, em cotejo com as respectivas previsões penais adotadas, hipóteses 

em que o tipo penal se mostra desproporcional, por não atender, alternativa ou 

cumulativamente, aos elementos da necessidade, da adequação e da justa medida. 

 

2.2  A proporcionalidade como um princípio jurídico 

 

Hodiernamente, encontra-se cada vez mais difundida nas doutrinas pátria e 

alienígena a concepção pós-positivista que distingue os princípios das regras jurídicas, 

considerando que ambas as categorias configuram espécies do gênero norma jurídica. 

Segundo essa perspectiva, as regras trazem em seu bojo a descrição de uma 

hipótese fática, acompanhada de uma conseqüência jurídica, prescrevendo imperativamente 

uma exigência que é ou não cumprida, enquanto os princípios, apesar de possuírem, da 

mesma forma, validade jurídica objetiva, contêm, ao revés, a prescrição de um valor87. 

 
85 Cf. BRAGA, Waleska e Silva. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade: dessemelhanças. 2002. 
208f. Tese (Mestrado em Direito Público). Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2002, p. 115. 
86 CRAIG, Peter. Unreasonableness and proportionality in UK law. In:Ellis, Evelyn (Ed.). The principle of 
proportionality in the Laws of Europe. Oxford: Hart, 1999, p. 99-101. 
87 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 719, set. 1995, p. 57. 
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Robert Alexy assevera que um dos critérios mais utilizados para a distinção é a 

generalidade, que seria relativamente alta nos princípios e relativamente baixa nas regras88. 

Isso quer dizer que, diferentemente das regras, os princípios não incidem sobre uma situação 

jurídica previamente estipulada, atuando, isto sim, em hipóteses de conteúdo indeterminado. 

Na maioria das vezes, portanto, os princípios – como, por exemplo, o do Estado de Direito, o 

da dignidade da pessoa humana etc – tomam a forma de imperativos vagos, utilizados para 

indicar finalidades e valores a serem perseguidos. 

Colhe-se também de Karl Larenz que, em qualquer pretensa regulação de algum 

setor da vida, tem-se regras imediatamente aplicáveis – por serem susceptíveis de subsunção 

– e também critérios axiológicos corporificados em princípios gerais, que são necessários para 

formar tais regras89. 

Diz-se, ainda, que os princípios podem ser identificados tanto através de 

pressupostos filosóficos, como, por exemplo, o do Direito Natural, como pela via lógica de 

um processo de abstração, de progressiva generalização, concluindo-se, portanto, que podem 

ser dedutíveis, diferentemente das normas jurídicas, que têm que estar claras, expressas, não 

havendo possibilidade de decorrerem de nenhum procedimento metajurídico90. 

Para Robert Alexy, os princípios são normas que ordenam que algo seja realizado 

na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais existentes, podendo ser 

cumpridos em diferentes graus, sendo, em razão disso, considerados verdadeiros mandatos de 

otimização91. 

Empregando terminologia diversa, Ronald Dworkin faz alusão a três categorias 

distintas: as normas jurídicas, as diretrizes políticas e os princípios. Segundo o autor, as 

normas jurídicas estabelecem conseqüências jurídicas automáticas quando satisfeitas 

determinadas condições previamente estipuladas, equivalendo, portanto, ao conceito de regras 

anteriormente referido. De outro lado, o mesmo doutrinador concebe as diretrizes políticas 

como standards que propõem um objetivo a ser alcançado, geralmente uma melhora no 

 
88 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 83. 
89 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. de José de Souza e Brito e José António 
Veloso. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969. p. 395. 
90 Cf. DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1995. p. 59. O autor utiliza, tal qual Dworkin, a expressão “normas jurídicas” não como gênero do qual o 
princípio é uma espécie, mas sim para designar o que Robert Alexy denomina de “regras jurídicas”, que 
integram, juntamente com os princípios, a categoria das normas jurídicas. 
91 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 86. 
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campo político, econômico ou social de determinada comunidade, enquanto os princípios, 

embora também reputados standards, hão de ser observados, não porque favoreçam ou 

assegurem uma determinada situação política, econômica ou social que se considere 

desejável, mas porque correspondem a uma exigência de justiça, eqüidade ou outra dimensão 

da moralidade92. 

Ao defender o enquadramento das normas definidoras de direitos fundamentais 

como normas de caráter principiológico, Robert Alexy afirma que é por ocasião dos conflitos 

entre regras e também entre princípios que as diferenças entre tais categorias exsurgem mais 

claramente. Isso porque, enquanto o choque entre regras só pode ser solucionado através da 

introdução, em uma delas, de uma cláusula de exceção ou mediante a declaração de invalidez, 

pelo menos, de uma dessas regras93, na colisão de princípios, um deles, a depender das 

circunstâncias do caso concreto, terá que ceder, dando lugar a outro, sem que isso signifique 

declarar inválido o princípio deslocado94. 

Por isso que, segundo Alexy, os princípios expressam deveres prima facie95, cujo 

conteúdo definitivo somente é fixado após o sopesamento com princípios colidentes. Assim, 

mediante um juízo de ponderação, predominará um dos princípios em jogo, por ser o que 

mais preserva ou o que menos viola os direitos deferidos aos cidadãos. 

Nas palavras de Willis Santiago Guerra Filho, os princípios estão sempre em 

estado de tensão conflitiva e a decisão tomada irá sempre privilegiar um ou alguns dos 

princípios, em detrimento de outro (s), embora todos eles se mantenham íntegros em sua 

validade e apenas diminuídos, circunstancial e pontualmente, em sua eficácia96. 

No dizer de Ronald Dworkin, as regras (chamadas pelo autor de normas) valem, 

são aplicáveis de uma maneira tudo-ou-nada, enquanto que os princípios contêm apenas uma 

razão que indica uma direção, mas que não têm como conseqüência necessariamente uma 

 
92 Cf. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Trad. de Marta Guastavino. Barcelona: Planeta Agostini, 
1993. p. 72. 
93 Essa antinomia jurídica deve ser afastada recorrendo-se a critérios que, em geral, são fornecidos pelo próprio 
ordenamento jurídico, como, por exemplo, lex posterior derogat legi priori e lex specialis derogat legi generali. 
94 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 88-89. Seguindo a lição de Alexy, posiciona-se Paulo Bonavides, para quem o conflito de regras se 
revolve na dimensão da “validade”, enquanto a colisão de princípios, na dimensão do “valor” (Cf. 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 251). 
95 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 99. 
96Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 719, set. 1995, p. 58. 
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determinada decisão97. Continua o autor dizendo que, quando os princípios colidem, a 

solução dada há de ter como pressuposto o peso relativo de cada um e, sendo impossível uma 

mediação exata, o juízo a respeito da importância de que se revestem será freqüentemente 

motivo de controvérsia98. 

Acerca das concepções de Robert Alexy e Ronald Dworkin, pondera Humberto 

Bergmann Ávila que existem também regras mais ou menos vagas ou ambíguas, cuja 

conseqüência jurídica, por vezes, não pode ser diretamente efetivada, o que ocorre, por 

exemplo, com regras que contêm em seu bojo conceitos jurídicos indeterminados99. 

Prossegue o mesmo autor dizendo que “há variadas formas de relacionamento entre as regras 

(estabelecimento de definições, instituição de exceções ou estabelecimento de novas 

condições), em função das quais a decisão é modificada”, sem que se imponha 

necessariamente a declaração de invalidade de uma dessas regras100. 

Objetando, ainda, a posição assumida por Alexy, de que os princípios são 

mandatos de otimização, no sentido de que seu conteúdo é aplicado na máxima medida, 

Humberto Ávila destaca que nem sempre isso é verdadeiro, pois quando a realização do fim 

instituído por um princípio sempre levar à realização do fim estipulado pelo outro, haverá, ao 

revés, “o dever de realização estritamente necessária à implementação do fim instituído pelo 

outro princípio” ou, em outra hipótese, quando a realização do fim instituído por um princípio 

excluir a realização do fim estipulado pelo outro, “a colisão só poderá ser solucionada com a 

rejeição de um deles”, de forma idêntica ao que ocorre, portanto, com as regras101. 

 
97 Cf. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Trad. de Marta Guastavino. Barcelona: Planeta Agostini, 
1993. p. 74-75. 
98 Pretende o autor demonstrar que os princípios possuem uma dimensão funcional que falta às normas: a 
dimensão do peso ou da importância, entendida dentro de um sistema (Cf. DWORKIN, Ronald. Los derechos 
en serio. Trad. de Marta Guastavino. Barcelona: Planeta Agostini, 1993. p. 77-78). 
99 Cf. ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 
2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004. 
100 Com tais críticas, o autor objetiva flexibilizar o entendimento que as regras aplicam-se de forma “tudo ou 
nada” e que somente os princípios possuem caráter geral e abstrato, preconizando que as regras também 
precisam ser interpretadas para que se extraia a sua conseqüência jurídica. Lembra, ainda, o autor, que “a 
aplicação das regras também depende da conjunta interpretação dos princípios que a elas digam respeito” (p. ex. 
regras do procedimento legislativo em correlação com o princípio democrático) e, de outro, que os princípios 
normalmente requerem a complementação de regras para serem aplicados (Cf. ÁVILA, Humberto Bergmann. (A 
distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. 
Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 2001. Disponível em: 
http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004). 
101 Através dessas colocações, o autor quer demonstrar que a distinção entre regras e princípios resta bastante 
diminuída, residindo apenas no fato de que “a interpretação dos princípios não determina diretamente (por isso 
prima-facie) a conduta a ser seguida, apenas estabelece fins normativamente relevantes cuja concretização 
depende mais intensamente de um ato institucional de aplicação”, enquanto as regras dependem de modo menos 

http://www.direitopublico.com.br/
http://www.direitopublico.com.br/
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A par das pertinentes objeções formuladas às teorias de Alexy e Dworkin, não fica 

eliminada a importância da distinção entre regras e princípios por eles concebida, vendo-se 

apenas diminuída a sua radicalidade. 

Outrossim, não se pode descurar que estas foram concebidas com base na 

estrutura ou na roupagem mais freqüente que assumem as regras e os princípios, focalizando 

primordialmente a perspectiva da possibilidade real de resolução de conflitos, conferindo 

valor secundário, por isso, às hipóteses em que os princípios se complementam ou 

simplesmente não se chocam. 

Assim, representam uma técnica de argumentação que há de ser levada em 

consideração não apenas na seara dos princípios, mas também na aplicação de outros 

standards normativos, inclusive porque, “em grau maior ou menor, toda norma – seja regra, 

seja princípio – é um enunciado abstrato e geral que demanda a mediação do seu aplicador 

para se atualizar no plano da conduta”102. 

Tais concepções, enfim, encontram-se plenamente consagradas nas doutrinas 

nacional e estrangeira, apresentando, ainda, receptividade significativa no âmbito dos 

tribunais, motivos pelos quais não se pode prescindir de sua abordagem no presente contexto. 

Entretanto, o que se pretende demonstrar é que, no que concerne especificamente 

à proporcionalidade e aos elementos que a integram, não podemos inseri-los na estrutura dos 

princípios, ao menos nos moldes preconizados por Alexy e Dworkin. 

É que, conforme esclarece Luís Virgílio Afonso da Silva, a proporcionalidade 

“não tem como produzir efeitos em variadas medidas, eis que é aplicada de forma constante, 

sem variações”103. 

Assim, resta claro que não é a proporcionalidade que se choca com outros 

princípios e corre o risco de ser afastada no caso concreto. Diferentemente, ela sempre 

irá incidir como critério de interpretação e aplicação do direito para solucionar o 

conflito entre dois ou mais princípios, elegendo o meio que melhor realize todos eles. Em 

outras palavras, a proporcionalidade não entra em conflito com outras normas-princípio, não é 

 
intenso de um ato institucional de aplicação (ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras 
e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de 
Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 
2004). 
102 COELHO, Inocêncio Mártires. Constitucionalidade/inconstitucionalidade: uma questão política? 
Disponível em: http://geocities.yahoo.com.br/profpito/constitucionalidadeinocencio.html. Acesso em: 09 abr. 
2004. 
103 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 25. 

http://www.direitopublico.com.br/
http://geocities.yahoo.com.br/profpito/constitucionalidadeinocencio.html
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concretizada em vários graus ou aplicada mediante criação de regras de prevalência diante do 

caso concreto. 

O próprio Robert Alexy exclui a proporcionalidade do âmbito dos princípios, na 

concepção por ele mesmo formulada, sob o fundamento de que a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito não são ponderadas frente a algo diferente, ou seja, não 

ocorre de, algumas vezes, terem precedência e outras não, havendo de se perguntar, isto sim, 

se essas máximas parciais são satisfeitas ou não104. 

Bastante elucidativas, nesse sentido, são as palavras de Humberto Ávila, quando 

argumenta: 

 
[...] O dever de proporcionalidade não é um princípio ou norma-princípio. 
Senão, vejamos: sua descrição abstrata não permite uma concretização em 
princípio gradual, pois a sua estrutura trifásica consiste na única 
possibilidade de sua aplicação; a aplicação dessa estrutura independe das 
possibilidades fáticas e normativas, já que o seu conteúdo normativo é 
neutro relativamente ao contexto fático; sua abstrata explicação exclui, em 
princípio, a sua aptidão e necessidade de ponderação, pois o seu conteúdo 
não irá ser modificado no entrechoque com outros princípios. Não bastasse, 
a proporcionalidade não determina razões às quais a sua aplicação atribuirá 
um peso, mas apenas uma estrutura formal de aplicação de outros 
princípios105. 

 
Assim, a proporcionalidade deflui exatamente como mecanismo ou método de 

sopesamento entre outros princípios que se encontrem, num determinado momento, em 

situação de antagonismo. 

Partindo da premissa de que a proporcionalidade não se identifica com uma 

norma-princípio, Robert Alexy a classifica como regra106, enquanto Humberto Ávila a tem 

como postulado normativo aplicativo, referindo-se a “dever de proporcionalidade”107. 

O que se percebe, porém, é que a expressão “princípio da proporcionalidade” 

encontra-se sacramentada pela prática jurídica brasileira e nada impede possa receber essa 

designação, desde que se tome a terminologia “princípio” no sentido de disposição 
 

104 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 112.  
105 ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 
2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004. 
106 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 112. 

http://www.direitopublico.com.br/
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fundamental ou nuclear de um sistema. Nesse caso, quando se faz referência a “princípio da 

proporcionalidade”, pretende-se conferir importância ao conceito de exigência de 

proporcionalidade, em razão da própria plurivocidade do termo “princípio” e considerando o 

fato de que “não há como esperar que tal termo seja sempre usado somente como contraposto 

a regra jurídica”108. 

Acolhendo essa perspectiva, Helenilson Cunha Pontes afirma que o princípio da 

proporcionalidade é: 

 
[...] um princípio jurídico no contexto do sistema secundário, uma vez que 
representa comando norteador da atividade dos agentes públicos. Nenhum 
agente público em um Estado Democrático de Direito pode exercer o poder 
que temporariamente lhe cabe sem estar limitado pela garantia do princípio 
da proporcionalidade. Neste sentido, por constituir norma limitadora de toda 
a atividade estatal, diz-se que a proporcionalidade é princípio jurídico do 
sistema secundário [...]109. 
 

Com base nessa dimensão polissêmica inerente aos princípios, far-se-á alusão à 

expressão “princípio da proporcionalidade” inúmeras vezes no presente trabalho, para 

exprimir, não uma norma-princípio, mas um valor fundamental limitador da potestade 

punitiva do Estado, que irradia seus efeitos sobre todo o sistema penal, havendo quem o 

intitule, inclusive, de “princípio dos princípios”110. 

No direito penal, esse dogma traduz o primado da liberdade, que, na qualidade de 

direito fundamental, deve apenas ceder diante da existência de elementos que evidenciem a 

imprescindibilidade de sua restrição para se tutelar adequadamente e de forma 

proporcionalmente justa bens jurídicos considerados valiosos para a sociedade. Esse processo 

pode ser levado a cabo com segurança quando se examina um tipo penal à luz do dogma da 

proporcionalidade e de seus subprincípios, evitando-se, com isso, a edição e a manutenção, no 

sistema, de normas penais incriminadoras flagrantemente inconstitucionais. 

Nessa missão, a natureza de princípio jurídico inerente à proporcionalidade se 

evidencia, mais uma vez, quando é possível localizá-la entre as normas superiores do 

 
107 ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de 
proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 
2001. Disponível em: http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004. 
108 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 26.  
109 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: 
Dialética, 2000. p. 41. 
110 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e proporcionalidade. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 719, set. 1995, p. 58. 

http://www.direitopublico.com.br/
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ordenamento jurídico, de nível constitucional, aptas a nortear a atuação do direito penal, seja 

na esfera legislativa, seja na aplicação da lei aos casos concretos111. 

Por esse motivo, pode-se dizer com pertinência que o princípio da 

proporcionalidade possui também o status equivalente ao de uma garantia fundamental112, eis 

que aparece como engrenagem essencial do mecanismo político-constitucional de 

acomodação dos interesses que se encontram em situação de tensão conflitiva na sociedade, 

mostrando-se, assim, indispensável à salvaguarda dos direitos fundamentais, que, no caso 

específico do direito penal, encontram seu ápice na liberdade humana. 

 

2.3  Âmbitos de aplicação da proporcionalidade: o fenômeno da multidisciplinariedade 

 

A idéia de proporcionalidade foi concebida inicialmente no âmbito restrito do 

direito penal, alastrando-se posteriormente para outras esferas jurídicas, até fincar-se, de 

forma definitiva, como princípio informador de toda a atividade estatal que implique restrição 

de direitos, atingindo alto grau de receptividade na doutrina e na jurisprudência do direito 

constitucional e também do direito administrativo. 

Dentro desse último ramo do direito, o conceito de proporcionalidade integrou, 

inicialmente, o princípio geral do direito de polícia, como instrumento necessário de controle 

das arbitrariedades perpetradas pelo Poder Executivo, estendendo-se, em seguida, para o 

campo das restrições de direito implementadas também pela lei. 

Atualmente, o moderno constitucionalismo não prescinde da proporcionalidade 

como mecanismo de harmonização de direitos fundamentais situados em posições 

antagônicas, visando a dimensioná-los e sacrificar o mínimo possível aquele não 

preponderante numa dada circunstância concreta. 

Para além do direito administrativo e do direito constitucional, também não se 

pode deixar de mencionar a relevância que tem assumido a proporcionalidade em questões 

atinentes ao processo penal, mormente no que diz respeito à admissibilidade, ou não, das 

 
111 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 59. 
112 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e 
proporcionalidade. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 719, set. 1995, p. 60. É o que autor denomina de 
dimensão objetiva do princípio. No mesmo sentido: NUÑEZ, Juan Antonio Martos. Principios penales en el 
Estado Social y Democrático de Derecho. Revista de DerechoPenal y Criminología. Madrid, n. 1, 1991, p. 
271. 
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chamadas provas ilícitas frente à Constituição113, mas também quando se discute acerca da 

conveniência, numa determinada situação concreta, das custódias corporais cautelares, como 

as prisões provisórias em geral (preventivas, decorrentes de flagrante e de sentenças 

condenatórias)114. 

Vale ressaltar, ainda, que, no direito tributário, a desproporção verificada entre o 

desrespeito à norma e a sua conseqüência jurídica pode evidenciar o caráter confiscatório de 

um tributo ou de uma multa, em manifesto atentando contra o patrimônio do contribuinte e 

contra o art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme já se posicionou, inclusive, o 

Supremo Tribunal Federal115. Da mesma forma, a falta de equivalência entre a taxa e o custo 

real do serviço redunda em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo a mesma Corte 

se posicionado contra a criação de taxa judiciária fixa, por considerar que, em alguns casos, 

seria tão alta que impossibilitaria o exercício do direito fundamental à obtenção da prestação 

jurisdicional116. 

Mesmo que se tome em conta tão-somente o universo do Direito Penal, a 

proporcionalidade também apresenta diferentes perfis. Assim é que, doutrinariamente, para a 

configuração da excludente da legítima defesa, além de ter o agente que se valer dos meios 

necessários ou disponíveis para repelir a agressão, terá, além disso, que usá-los de maneira 

moderada ou proporcional. Nas palavras de Eugenio Raúl Zaffaroni, “não pode haver uma 

desproporção muito grande entre a conduta defensiva e a do agressor, de maneira que a 

primeira cause um mal imensamente superior ao que teria produzido a agressão”117.  

A presença da proporcionalidade na legítima defesa é mostrada de maneira clara 

por Cláudio Brandão, quando afirma: 

 
Todo bem jurídico é tutelado pela legítima defesa, mas entre o bem jurídico 
injustamente agredido e o atingido pela reação de defesa, deve haver uma 

 
113 Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A constituição e as provas ilicitamente obtidas. Disponível em: 
http://www.forense.com.br/Atualida/Artigos_DP/ef08f.htm. Igualmente, GRINOVER, Ada Pellegrini. Provas 
ilícitas. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. São Paulo: Centro de Estudos, n. 16, jun. 
1980, p. 97-108. 
114 Sobre o tema, ver SOUZA NETTO, José Laurindo de. O princípio da proporcionalidade como fundamento 
constitucional das medidas substitutivas da prisão cautelar. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 801, jul. 2002, 
p. 422-447. 
115 Cf. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Adi 551/RJ. Tribunal Pleno. Relator: Min. Ilmar Galvão. 
Julgada em: 24/10/2002. Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso em: 09 abr. 
2004. 
116 Cf. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Representação 1077/RJ. Tribunal Pleno. Relator: Min. 
Moreira Alves. Julgada em: 28/03/1984, DJ de 28/09/84, p. 15955.  
117 ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 4. ed. 
rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 584.  

http://www.forense.com.br/Atualida/Artigos_DP/ef08f.html
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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ponderação. Essa ponderação é um princípio de hermenêutica chamado 
Princípio da Proporcionalidade118. 
 

Como se vê, a proporcionalidade é dotada de influência inegavelmente 

multidisciplinar, espraiando seus efeitos por vários setores do ordenamento jurídico, o que a 

torna também multifuncional. 

A despeito disso, pode-se sintetizar o seu objetivo primordial no fornecimento de 

subsídios para uma legítima ingerência estatal na atividade de restrição de direitos, visando à 

máxima efetividade desses, através do repúdio a atos administrativos e legislativos que os 

sacrifiquem além do mínimo possível para se atingir uma finalidade inspirada nos valores 

constitucionais. 

Em todas as suas abordagens, portanto, a proporcionalidade possui a mesma 

essência: a de limitar o poder emanado do Estado sobre direitos dos cidadãos, condicionando 

a legitimidade desse mesmo poder à observância de certos pressupostos. 

No domínio penal, tal atuação assume contornos particulares, pois se dá em 

relação à cominação e à aplicação da sanção penal, forma mais radical de ingerência na esfera 

de liberdade individual, dirigida à defesa de bens jurídicos essenciais à coletividade. 

 

2.4 A proporcionalidade como fator de concretização do devido processo legal 
substantivo 

 

Para a maioria dos doutrinadores, a garantia do devido processo legal encontra 

antecedente remoto na Inglaterra, mais precisamente na Magna Carta de 1215119, outorgada 

por João Sem-Terra a seus barões, quando então se falava em law of the land. 

Em diplomas posteriores é que foi cunhada a expressão due process of law, 

passando esta a ter assento no sistema constitucional americano, integrando, posteriormente, o 

rol de garantias previsto nas Constituições européias, como a italiana, a portuguesa, a 

espanhola e a alemã. 

Em sua formulação inicial, o princípio do devido processo legal – procedural due 

process – tinha conotação nítida e exclusivamente formal, coincidente com o conjunto de 

garantias processuais destinadas à proteção da liberdade, mormente as relativas à ampla 

defesa e ao contraditório, noção que se alastrou posteriormente para o âmbito dos processos 
 

118 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 121. 
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civil e administrativo. Durante essa primeira fase, rejeitava-se qualquer sentido material que 

permitisse ao Poder Judiciário examinar se o ato legislativo revestia-se de conteúdo injusto ou 

arbitrário. 

Todavia, em homenagem aos direitos fundamentais dos cidadãos, passou-se a 

entender que o princípio em foco não deveria estar adstrito apenas ao nível do procedimento, 

estendendo-se também, através de uma interpretação elástica, ao conteúdo material das leis, 

devendo obediência, por isso, ao chamado substantive due process of law. 

Passa-se a exigir não só um processo legislativo que seja previamente definido e 

regular, mas sobretudo justo, desprovido de arbítrio e em relação constante de harmonia com 

os preceitos constitucionais, rejeitando-se, assim, a edição de leis desarrazoadas ou 

intrinsecamente injustas120. 

Sobre o tema, Luís Roberto Barroso ressalta: “esta versão substantiva do devido 

processo legal tornou-se importante instrumento de defesa dos direitos individuais, ensejando 

o controle do arbítrio do Legislativo e da discricionariedade governamental”121. 

Nela se pode ver, como o faz San Tiago Dantas, uma fórmula constitucional que 

revela “um processo técnico de sujeição material da lei aos princípios superiores do 

Direito”122. 

Com esse significado, o devido processo legal foi recepcionado pelo direito norte-

americano, através da decisão judicial proferida no caso Wynehamer v. People, em Nova 

Iorque, no ano de 1856, na qual se firmou definitivamente o precedente de que o devido 

processo legal, destinando-se também à tutela das garantias básicas, seria instrumento 

colocado ao alcance do Poder Judiciário para controlar todos os atos emanados do Estado123. 

Nesse novo sentido, o devido processo legal substantivo nada mais é do que a 

necessidade de se examinar e controlar a legitimidade das leis e dos atos de governo sob o 

ângulo da proporcionalidade, aquilatando sua adequação e sua necessidade em relação aos 

 
119 Dispunha o art. 39: “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de seus bens, ou 
colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo molestado, e nós não procederemos nem mandaremos 
proceder contra ele senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia com a lei do país.” 
120 Cf. FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 43. 
121 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p. 214 
122 DANTAS, San Tiago. Igualdade perante a lei e due process of law. Contribuição ao estudo da limitação 
constitucional do Poder Legislativo. Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-
32/panteão_32.htm. Acesso em: 25 abr. 2004.  
123 Cf. BAPTISTA, Carlos Alberto. O juiz criminal e o devido processo legal substantivo. Revista Jurídica. n. 
285, jul 2001, p. 90. 

https://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-32/pante%C3%A3o_32.htm
https://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-32/pante%C3%A3o_32.htm
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fins acolhidos pela Constituição, bem como a justa medida em que restringem direitos 

fundamentais dos indivíduos. 

Há quem entenda que também a razoabilidade figura ao lado da 

proporcionalidade, ambas desempenhando a missão de serem princípios informadores 

essenciais do devido processo legal124. Conforme já ressaltado, o conteúdo da 

proporcionalidade não se ajusta perfeitamente ao da razoabilidade, muito embora não faltem 

vozes a proclamar a indiferença de ambas as categorias. O próprio Supremo Tribunal Federal 

já se posicionou, de forma inequívoca, no sentido dessa dupla manifestação da cláusula do 

devido processo legal, consoante se pode perceber no julgado abaixo transcrito: 

 
Recurso Extraordinário. Matéria tributária. Substituição legal dos fatores de 
indexação. Alegada ofensa às garantias constitucionais do direito adquirido e 
da anterioridade tributária. Inocorrência. Simples atualização monetária que 
não se confunde com a majoração do tributo. Recurso improvido. 
[...] 
O Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas 
emanadas do Poder Público – tratando-se, ou não, de matéria tributária 
– devem ajustar-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, 
o princípio do “substantive due process of law”(CF, art. 5°, LIV). O 
postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de 
aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. 
Hipótese em que a legislação tributária reveste-se do necessário 
coeficiente de razoabilidade. Precedentes125. 
 

Sob o aspecto da proporcionalidade – acepção que nos interessa nesse trabalho – 

para que uma norma seja válida, não é suficiente, portanto, a observância do processo 

constitucional ou legal pertinente à sua formação, mostrando-se imprescindível, sobretudo, a 

análise de sua dimensão material. Se assim não se entendesse, a cláusula do due process of 

law se mostraria ineficaz contra os arbítrios e desmandos porventura contidos nas leis e atos 

oriundos do Poder Público, em detrimento dos direitos e das liberdades públicas. 

Bem por isso se pode dizer com acerto que o princípio da proporcionalidade serve 

de complemento à reserva legal – exigência de lei formal para a restrição dos direitos 

fundamentais – a ela se incorporando, de modo a converter-se no princípio da reserva legal 

 
124 Nesse sentido, ROSAS, Roberto. Devido processo legal: proporcionalidade e razoabilidade. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 783, jan. 2001, p. 11. Aqui, o autor toma a proporcionalidade e a razoabilidade como 
categorias distintas. 
125 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 200844/PR. 
Segunda Turma. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 25/06/2002. DJ de 16/08/2002. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br./Jurisprudencia/Jurisp.asp.  

http://www.stf.gov.br./Jurisprudencia/Jurisp.asp
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proporcional ou no devido processo legal substancial126. Isso porque a garantia não pode 

residir inteiramente no procedimento da reserva de lei, a qual não elimina o risco que uma 

maioria parlamentar adote escolhas de incriminações antidemocráticas127. 

Esse fenômeno pode ser visualizado com clareza no direito penal ao constatarmos 

que o dogma da legalidade não reina mais absoluto e isolado na órbita das leis 

incriminadoras, sendo também imperiosa a demanda por tipificações que se ajustem ao 

modelo de proteção dos direitos fundamentais estabelecido na Constituição, de modo a 

sacrificá-los somente e na medida do imprescindível para uma efetiva proteção de bens 

jurídico-penais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
126 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 96. 
127 PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 366. 
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3 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E SUA INCIDÊNCIA NO DIREITO 
PENAL 

 

 

3.1  Princípio da proporcionalidade e direito fundamental à liberdade 

 

O princípio da proporcionalidade só adquire sentido quando o visualizamos 

dentro da realidade dos direitos fundamentais e, mais precisamente, da possibilidade que tem 

o Poder Público de neles efetivar ingerências que se manifestem indevidas ou arbitrárias. 

Logo, parte-se da premissa de que os direitos fundamentais estão sujeitos a limitações e que, 

ao implementá-las, o legislador pode exceder-se. 

A permissividade conferida ao Estado de impor restrições afigura-se conseqüência 

imediata da natureza relativa, e não absoluta, inerente aos direitos fundamentais, no sentido 

de que, como afirmou Norberto Bobbio, a sua proteção tem como limite insuperável a 

proteção de um direito igualmente fundamental, mas concorrente128. 

A própria Constituição, em diversas ocasiões, condiciona de forma direta e 

expressa o exercício dos direitos fundamentais à observância de certos requisitos, o que 

Robert Alexy chama de restrições diretamente constitucionais129. Em outras ocasiões, a 

Constituição apenas vislumbra a possibilidade de restrições, a serem empreendidas através de 

lei, dando lugar às denominadas, pelo mesmo autor, restrições indiretamente 

constitucionais.130 Referindo-se às mesmas espécies de restrições, J. J. Gomes Canotilho as 

intitula, respectivamente, restrições constitucionais expressas ou imediatas e reserva de lei 

restritiva131. 

 
128 Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992. p. 42.  
129 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 277-282. Nesse sentido, confira-se a redação dada ao art. 5º, XVI: “todos podem reunir-se 
pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à 
autoridade competente”. 
130 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 282-286. À guisa de ilustração, o art. 5º, LVIII: “o civilmente identificado não será submetido a 
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”. 
131 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. 
p. 602. 
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Hipóteses há, entretanto, em que a ordem constitucional não menciona de forma 

explícita e específica todos os limites existentes ao exercício de determinado direito 

fundamental, nem tampouco sinaliza para que lei futura venha a estabelecê-los. 

Tal circunstância não autoriza, porém, a concluir-se pelo caráter absoluto de um 

determinado direito fundamental. Isso porque, mesmo sem qualquer previsão constitucional 

direta ou indireta, os direitos fundamentais, em razão de sua índole principiológica, estão 

sujeitos a juízos de ponderação oriundos da colisão de bens ou valores no caso concreto132. 

Em casos tais, pode-se concluir pela existência de limites imanentes ou implícitos, 

ou seja, não-escritos, ditados pela necessidade de, no contexto sistemático da Constituição, 

salvaguardar outros direitos ou bens de dignidade constitucional que estejam em conflito133. 

Na esfera particular do direito penal, a liberdade humana ambulatória exsurge 

como o mais fundamental dos direitos, consagrada a nível constitucional no art. 5º, XV: “é 

livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 

termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. 

Entretanto, em determinadas circunstâncias, tal direito vê-se potencialmente 

ameaçado, ou seja, sob a iminência de sofrer a mais drástica restrição que se encontra à 

disposição do Estado, com o fim de serem preservados valores essenciais à sociedade, 

situando-se, assim, em relação de colidência com o próprio princípio da supremacia do 

interesse público. Depara-se, conforme ressalta Alice Bianchini, com a “situação paradoxal de 

que, para proteger bens e direitos individuais e coletivos, há que se sacrificar bens e direitos 

individuais”134. 

Por essa razão, seria correto dizer-se que as normas penais que contêm a ameaça 

de uma pena são normas restritivas – porque limitam o âmbito de proteção de um direito 

fundamental – e, ao mesmo tempo, normas de garantia, porque reconhecem um âmbito de 

proteção a direitos da coletividade que possam vir a colidir com a liberdade em uma situação 

concreta. 

Incumbe ao Estado criar um modelo de direito penal que seja apto a diminuir a 

violência que grassa na sociedade sem se fazer, do mesmo modo, violento, cuidando de 
 

132 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 161. 
133 O autor ilustra a assertiva com o direito de greve que, embora não limitado pela Constituição Portuguesa, 
admitiria restrições para a preservação de outros direitos constitucionalmente garantidos, como a exigência de 
garantia de serviços mínimos em hospitais ou na área de segurança (Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 
Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. p. 604). 
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atingir o mínimo possível a liberdade individual da qual é garante e sempre contemplando os 

direitos e garantias inscritos na Constituição135.  

Dessa forma, a proibição de excesso, como regra de maximização da liberdade136, 

outorgará seu manto legitimador a uma determinada norma penal incriminadora desde que 

nela se delineie uma relação de equilíbrio entre os direitos individuais atingidos e os direitos 

da comunidade protegidos pelo legislador. 

 

3.2  Os múltiplos significados da proporcionalidade no direito penal e a sua função de 
controle na previsão abstrata das normas incriminadoras 

 

A idéia de proporcionalidade permeia todo o direito penal. Não é por outra razão 

que se diz que tudo em direito penal é uma questão de proporcionalidade. Assim é que, desde 

a existência mesma do direito penal, passando-se por questões de política criminal e conceitos 

integrantes da teoria geral do delito137, como legítima defesa, erro de tipo, coação irresistível 

até chegar-se à cominação abstrata, à aplicação concreta e à execução da sanção penal, a 

proporcionalidade é uma constante. 

Na formulação de conceitos de direito penal, o princípio da proporcionalidade 

mostra suas influências em diversas oportunidades. No âmbito da antijuridicidade, por 

exemplo, basta pensarmos no estado de necessidade e na legítima defesa, em que as noções de 

necessidade e proporcionalidade figuram como critérios determinantes na ponderação de 

interesses. Assim é que, na legítima defesa, tem-se como requisitos a utilização de meios 

moderados, necessários e eficientes, ao lado de um resultado lesivo proporcional à dignidade 

do bem jurídico protegido. De seu turno, no estado de necessidade, exige-se um juízo de 

ponderação entre bens e deveres, que se encontram em situação de conflito latente, o que 

também reflete a exigência de que a ação desencadeada pelo agente seja proporcionada à 

relevância do bem jurídico ameaçado naquela situação concreta. 
 

134 BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002. p. 20.  
135 Cf. BIANCHINI, Alice. Considerações críticas ao modelo de política criminal paleorepressiva. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 772, fev. 2000, p. 457-458. 
136 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 122. Utilizando-se da expressão atribuída a Cobo del Rosal M. e Vives Antón, T. S., a autora faz 
referência ao primado do valor liberdade no ordenamento espanhol. 
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Para além das causas de justificação, a proporcionalidade penal figura também na 

qualidade de comando limitador da repressão penal, incidindo, ora na fase de criação do 

direito pelo legislador, ora na etapa de sua aplicação pelos juízes e tribunais e, ainda, por 

ocasião da execução da pena, da medida de segurança ou da conseqüência acessória do 

delito138. 

É devido a essa vasta amplitude das acepções que podem ser extraídas da noção 

de proporcionalidade, ainda que o universo analisado seja tão-somente o do Direito Penal, que 

se optou por delimitar a sua abordagem, no presente trabalho, apenas ao momento da 

consagração, in thesis, do tipo penal e do seu correspondente preceito sancionatório. 

Com esse objetivo, impende salientar, de início, que, sendo o direito penal, em 

sua essência, um direito de intervenção, concebido e vocacionado para a tutela de bens 

jurídicos mediante a restrição de direitos fundamentais dos cidadãos, não se concebe que, em 

Estados alçados, por suas Constituições, à condição de democráticos de direito, a sua atuação 

se dê de forma livre, sem a imposição de quaisquer mecanismos de controle. 

A filosofia de demarcação de limites ao poder estatal remonta, como já abordado 

linhas atrás, à fase histórica de predomínio dos ideais do liberalismo burguês. A despeito da 

peculiar evolução histórica de cada país, os perfis do direito penal que caracterizaram as 

monarquias absolutas mantinham a mesma essência, o que explica o fato de as idéias penais 

liberais terem triunfado em realidades tão diferentes139. Em violenta oposição ao regime 

absolutista – desregrado e arrimado na doutrina the king can do no wrong – os adeptos do 

liberalismo pregavam a rígida separação dos poderes do Estado, acreditando na máxima 

concebida por Montesquieu, de que todo homem que tem poder é levado a abusar dele. 

Vigorava, assim, a certeza de que um poder sem controles tenderia a corromper-se, a tornar-se 

tirânico e abusivo.  

Tal experiência pode ser visualizada com profunda clareza na esfera do direito 

penal, cuja evolução não pode ser dissociada do surgimento e incorporação gradativa, aos 

textos constitucionais, de garantias dirigidas a evitar o retorno do arbítrio e da crueldade que 

caracterizaram a aplicação das penalidades durante o antigo regime. Nessa época, as sanções 

penais, além de não guardarem qualquer proporcionalidade com a gravidade dos delitos 
 

137 Cf. QUEIROZ, Paulo de Souza. Direito Penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 25. Para o 
autor, o princípio da proporcionalidade é hoje o mais importante princípio de todo o direito e, em particular, do 
direito penal. 
138 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 114. 



 48

  

                                                                                                                                                                                    

praticados – a mesma espécie de pena poderia ser aplicada uma gama diferente de crimes – 

eram extremamente rigorosas (condenação ao trabalho forçado, golpes de chicote seguidos de 

deportação, confisco de bens, fogueira etc), prescindindo também de qualquer fundamentação 

judicial140. 

É precisamente no ambiente de garantias que passaram a ser outorgadas aos 

cidadãos contra os excessos ou abusos provenientes do direito penal que se situa o imperativo 

de que a tipificação dos ilícitos criminais seja necessária e adequada para coibir as ações 

humanas contra as quais se dirige, sem que se configure ataque inútil às prerrogativas da 

liberdade individual. 

Imbuída desse propósito, exsurge a proporcionalidade, que, erigindo-se em 

princípio informardor e, ao mesmo tempo, condicionante da elaboração das normas penais 

incriminadoras, afirma-se como exigência ínsita ao Estado de direito, conferindo nova feição 

ao princípio da reserva legal, viga mestra do direito penal moderno, ao convertê-lo e 

transmudá-lo em princípio da reserva legal proporcional141. 

Daí se infere que o Direito não é, em si mesmo, proporcionado, mas deve sê-lo no 

sentido axiológico, pertencendo a proporcionalidade, portanto, a uma perspectiva 

deontológica e não ontológica, na medida em que não assinala um elemento de definição, uma 

propriedade ou conseqüência da natureza do direito, mas sim uma exigência que impõe um 

determinado critério para a sua justificação142. 

No direito penal, a demanda por proporcionalidade advém da necessidade, 

imposta pelo postulado do Estado de Direito Democrático, de submeter a violência estatal 

corporificada na pena a limites que sejam toleráveis e, ao mesmo tempo, suficientes para 

conter a lesão a bens jurídicos essenciais à sociedade, sem que se imponha demasiado 

sacrifício aos direitos fundamentais dos indivíduos. 

Com a missão de dirigir e orientar as atividades de criminalização de condutas e 

cominação abstrata da sanção penal, tornando legítima a intervenção do jus puniendi estatal, o 

mandado da proporcionalidade passa a figurar como pedra angular do direito penal, 

justificando, assim, a própria existência e o alcance da sua ingerência jurídica na esfera de 

liberdade individual dos cidadãos. 
 

139 Cf. FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e sensibilidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 37. 
140 Cf. FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e sensibilidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 39-40. 
141 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 15.  
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Dessa forma, o princípio da proporcionalidade finca-se definitivamente como 

critério valorativo fundamental para aquilatar se o recurso à pena afigura-se indispensável à 

proteção do interesse público objeto da norma ou se outros meios menos lesivos postos à 

disposição do Estado poderiam atingir o mesmo objetivo. 

A análise acerca da proporcionalidade tem como fim último, pois, detectar a 

existência, ou não, da necessária relação de pertinência entre um tipo penal e os ditames 

axiológicos abraçados pelos valores plasmados no sistema constitucional, o que serve para 

confirmar seu caráter de princípio informador da atividade penal substantiva em um 

ordenamento considerado democrático143. 

 

3.3  Origens históricas e síntese evolutiva do princípio da proporcionalidade no direito 
penal 

 

A noção de proporcionalidade como princípio de conteúdo jurídico e de 

hierarquia constitucional, tal como se nos apresenta nos dias atuais, não pode ser identificada 

com aquela concebida em seu nascedouro. 

É que, até alcançar a dimensão de um dos mais relevantes critérios norteadores da 

elaboração e aplicação das leis penais, a idéia de proporcionalidade recebeu, ao longo da 

história, influências decisivas, notadamente das idéias iluministas do século XVIII e do 

direito administrativo, sendo certo dizer-se, inclusive, que ainda é conceito em franco e 

constante desenvolvimento. 

Se voltarmos os olhos a tempos remotos, lograremos perceber que a 

proporcionalidade encontra alguma raiz na célebre lei do talião. Segundo tal diretriz, a sanção 

criminal deveria guardar idêntica correspondência com as conseqüências do delito cometido, 

traduzindo a devolução do mal na mesma moeda, ou seja “olho por olho, dente por dente”. 

Consagrada na Lei Mosaica144, no Código de Hamurabi145, na Bíblia146 e também 

na Lei das XII Tábuas147, a lex tallionis representou relevante avanço no âmbito do direito 

 
142 Cf. SÁNCHEZ, Juan Antonio Lascuraín. La proporcionalidad de la norma penal. Revista Ibero-Americana 
de Ciências Penais. ano 1, mai./ago 2000, p. 223. 
143 Em contraposição ao princípio da legalidade, que norteia o aspecto formal dessa mesma atividade (Cf. 
SÁNCHEZ, Juan Antonio Lascuraín. La proporcionalidad de la norma penal. Revista Ibero-Americana de 
Ciências Penais, ano 1, n. 0, mai./ago 2000, p. 224). 
144  Segundo nos relata Fábio Bittencourt da Rosa, sem o Pentateuco, regramento rigoroso que assimilava as 
soluções do Talião, Moisés jamais teria guiado seu povo, pois precisava reprimir os instintos primitivos de sua 
gente (Cf. ROSA, Fábio Bittencourt da. Legitimação do ato de criminalizar. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. p. 25-26). 
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penal, pois, de uma forma ou de outra, impunha limites que não poderiam ser transpostos no 

revide à agressão sofrida. 

Referindo-se ao talião como mecanismo que surgiu para atenuar os rigores da 

vingança privada e familiar, Enrico Ferri relata essa fase histórica nos seguintes termos: 

 
O talião, que atualmente nos povos civilizados é símbolo de ferocidade 
bárbara, foi na humanidade primitiva um grande progresso moral e jurídico, 
justamente porque impôs um limite, uma medida à reação pela vindicta 
defensiva (olho por olho, dente por dente)148. 

 
É bem verdade que tal sistema normativo, tal como a generalidade dos que 

remontam à Antigüidade, centrava-se menos na racionalidade do que na concepção de 

vingança privada. Todavia, não se pode negar que já era um prenúncio de significado, ainda 

que arcaico, de uma das facetas da idéia contemporânea de proporcionalidade, qual seja, a 

equivalência entre o desvalor do crime e a resposta sancionadora do Estado. 

Nesse particular, o insigne Tobias Barreto, nos idos de 1892, chega mesmo a 

reconhecer que o talião, “devendo ter aparecido bem antes da formação dos estados, nas 

pequenas politeias ou sociedades rudimentares, ainda nos tempos hodiernos, a despeito de 

todo o progresso cultural, conserva um resto de sua fôrça primitiva na consciência 

popular”149. 

A doutrina, porém, costuma identificar a verdadeira origem do princípio da 

proporcionalidade na Carta Magna de 1215150. 

Indo de encontro a tal assertiva, Luís Virgílio Afonso da Silva preconiza que esse 

documento falava apenas em princípio da irrazoabilidade, no sentido de rejeição de atos que 

 
145  Elucidativos os seguintes mandamentos: “25º. Se na casa de alguém aparecer um incêndio e aquele que vem 
apagar, lança os olhos sobre a propriedade do dono da casa, e toma a propriedade do dono da casa, ele deverá 
ser lançado no mesmo fogo.” “196º. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho”. “197º. 
Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso”.  
146  Confira-se Levítico, 24, 17: “Todo aquele que ferir mortalmente um homem será morto”. 
147  Cf. Tábua VII, 11: “Se alguém fere a outrem, que sofra a pena de Talião, salvo se houver acordo”.  
148 FERRI, Enrico. Princípios de Direito Criminal: o criminoso e o crime. Trad. de Paolo Capitanio. 2. ed. 
Campinas: Bookseller, 1998. p. 34. Interessante notar que o talião, juntamente com a composição, eram 
limitações que objetivavam não enfraquecer um determinado grupo social. Nenhum limite era imposto à reação 
da vingança privada para indivíduos de tribos diferentes, pois, nesse caso, o excesso de reação violenta era razão 
de glória e de maior consideração pessoal.  
149  BARRETO, Tobias. Fundamento do direito de punir. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 727, maio de 
1996, p. 647. 
150 Nesse sentido: ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O princípio da proporcionalidade como instrumento de 
controle constitucional das normas penais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 772, fev. 2000, p. 467; 
BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível em: 
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm. Acesso em: 09 abr. 2004. 

http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
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fossem absurdamente irrazoáveis. Para o autor, que traça as principais diferenças entre 

proporcionalidade e razoabilidade, apartando-as em categorias distintas, seria um equívoco 

considerar a Carta Magna de 1215 como fonte histórica do princípio da proporcionalidade 151. 

Irrefutável, todavia, é a presença do cânone da proporcionalidade no pensamento 

iluminista que vigorou nos séculos XVII e XVIII, notadamente com as obras de Montesquieu 

e de Cesare Beccaria, que acentuavam a necessidade de que as penas fossem correspondentes 

à gravidade dos delitos. 

O iluminismo foi um movimento político, filosófico e jurídico que repercutiu 

significativamente no aparato estatal punitivo até então vigente, inaugurando o chamado 

período humanitário do direito penal. Alastrando-se por todo o continente europeu, a doutrina 

das luzes, assim chamada por se contrapor ao regime anterior das “trevas”, colimava a 

reforma das leis e da administração da justiça penal que dominavam o final do século XVIII, 

pregando idéias revolucionárias acerca do direito de punir e da legitimidade das penas. 

Nessa época, teve início uma verdadeira reação contra o arbítrio e a crueldade que 

marcaram o sistema penal do ancién regime. Foi sob esse cenário político-social que o 

princípio da proporcionalidade recebeu grande força propulsora em direção à sua 

consolidação como dogma do direito penal moderno. Ao lado de outros postulados fundados 

no direito de liberdade dos cidadãos e nas garantias aos destinatários da lei penal – legalidade, 

irretroatividade da lei penal, proibição da interpretação analógica e personalização da 

responsabilidade penal152 – a proporcionalidade firmou-se como limite inafastável imposto ao 

jus puniendi estatal. 

Sintomáticos, a esse respeito, os ensinamentos de Montesquieu, em sua célebre 

obra L’espirit de lois: 

 
[...]A liberdade triunfa quando as leis criminais estabelecem cada pena de 
acordo com a natureza específica do crime. Todo o arbitrário desaparece, a 
pena não mais se origina do capricho do legislador, mas da natureza da 
coisa, e não é um homem que pratica violência contra outro homem [...]153. 

 
 

151 Numa demonstração de preciosismo, o mesmo doutrinador questiona, inclusive, se o princípio da 
razoabilidade tem origem nesse documento, considerando que, na Inglaterra, fala-se em princípio da 
“irrazoabilidade”, como forma de repúdio a atos excepcionalmente irrazoáveis (Cf. SILVA, Luís Virgílio 
Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, abr. 2002, p. 29). 
152Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 42. 
153 MONTESQUIEU, Charles-Louis de. O espírito das leis. Trad. de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 
2003. p. 198. 
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Noutro trecho, assevera: 

[...] É essencial que as penas estejam relacionadas em harmonia umas com as 
outras, porque, do mesmo modo, é essencial que se evite antes um grande 
crime do que um menor; aquilo que prejudica mais a sociedade, antes do que 
aquilo que a prejudica menos [...]154. 

 
Bem se pode notar que o citado doutrinador, àquela época, já havia concebido a 

proporcionalidade, tal qual ocorre modernamente, sob dois ângulos distintos: ora como a 

exigência de moderação da sanção penal, que deveria guardar relação de conformidade com o 

caráter daquele crime para o qual foi cominada, ora como a necessidade de simetria ou 

equilíbrio das penas reciprocamente consideradas, em relação à gravidade dos delitos aos 

quais estivessem vinculadas. 

Mas foi com a obra de Beccaria que o princípio da proporcionalidade se afirmou 

como um verdadeiro pressuposto penal. O autor expressa-se de maneira evidente, no clássico 

Dos delitos e das penas, sobre a necessidade de equivalência entre a gravidade do delito e a 

pena a ele cominada, quando escreve: 

 
[...] O interesse geral não é apenas que se cometam poucos crimes, mas ainda 
que os crimes mais prejudiciais à sociedade sejam os menos comuns. Os 
meios de que se utiliza a legislação para impedir os crimes devem, portanto, 
ser mais fortes à proporção que o crime é mais contrário ao bem público e 
pode tornar-se mais freqüente. Deve, portanto, haver uma proporção entre os 
crimes e as penas [...] 155. 

 
Segundo Beccaria, caso dois ou mais delitos de diversa gravidade sejam punidos 

da mesma forma, logicamente o infrator poderá ser levado a cometer aquele mais grave, já 

que estará sujeito ao mesmo risco para auferir um resultado possivelmente mais vantajoso. 

Não se pode negar que a obra de Beccaria é um marco que assinala o início do 

direito penal moderno e, do ponto de vista da ideologia proporcionalística, representa a 

elaboração de uma classificação racional dos crimes e das penas, exercendo grande influência 

no movimento de codificação.156

Devido à presença marcante da idéia de proporcionalidade nos postulados 

revolucionários que permearam o século XVIII, uma de suas atuais vertentes – a necessidade 
 

154  MONTESQUIEU, Charles-Louis de. O espírito das leis. Trad. de Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 
2003. p. 103. 
155 BECCARIA, Cesarie. Dos delitos e das penas. Trad. de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2000. 
p. 68. 
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da sanção penal – findou por se incorporar à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1789, ao lado de princípios fundamentais, como o da legalidade e o da anterioridade da lei 

penal. Eis a dicção do art. 8º do referido documento:“A lei apenas deve estabelecer penas 

estrita e evidentemente necessárias e ninguém pode ser punido senão por força de uma lei 

estabelecida e promulgada antes do delito e legalmente aplicada”. 

De outro lado, quando, em 1793, a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão, de 1789, foi retomada e proclamada pela Convenção Nacional, o art. XV 

mencionava que as penas deveriam ser “proporcionais ao delito e úteis à sociedade”157. 

 

3.4  Os fundamentos do princípio da proporcionalidade penal e a sua consagração 
constitucional no direito penal brasileiro 

 

Na Constituição brasileira de 1988, inexiste dispositivo que acolha de forma 

expressa o mandamento da proporcionalidade, diferentemente do que ocorre na Constituição 

Portuguesa, que dispõe, no art. 18: 

 
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. 

 
Vê-se claramente que o comando normativo citado dirige-se a todas as hipóteses 

de restrição de direitos, sendo inquestionável, assim, a sua aplicação na órbita do direito penal 

daquele país. 

O debate acerca da existência de fundamento, no direito positivo constitucional 

brasileiro, para a aplicação da proporcionalidade reveste-se de significativa relevância, 

principalmente no que tange à possibilidade de funcionar como critério de controle da 

constitucionalidade das leis. A despeito disso, está longe de encontrar resposta pacífica na 

doutrina. 

De fato, a grande maioria dos autores admite a existência da proporcionalidade 

em sede constitucional. Inexiste consenso, porém, quanto ao preceito da Constituição que a 

consagra. Ademais, alguns chegam a indicar vários dispositivos constitucionais 

 
156 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e sensibilidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 102. 
157 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2002. p. 99. 
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simultaneamente para fundamentar a proporcionalidade, enquanto outros a visualizam em 

apenas um comando da Constituição. 

Luís Paulo Sirvinskas entende que a proporcionalidade pode ser extraída, de certo 

modo, do art. 173, § 5º da Constituição de 1988, que dispõe que a lei estabelecerá a 

responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos praticados contra a ordem econômica e 

financeira e contra a economia popular, sujeitando-a a punições compatíveis com sua 

natureza.158 Entende o autor que a referida exigência de compatibilidade com a natureza da 

pessoa jurídica demonstraria a intenção de fixação de parâmetros para a punição, podendo ser 

perfeitamente aplicada às pessoas físicas159. 

Vê-se claramente, porém, que a intenção do Constituinte nesse dispositivo não foi 

de mencionar a necessidade da existência de balizas ou limites a serem observados para evitar 

o excesso no sancionamento da pessoa jurídica. O que se colhe do texto, diferentemente, é a 

exigência de que a lei, na imposição de sanções às pessoas jurídicas, leve em consideração as 

condições peculiares desta em relação à pessoa física – tradicional sujeito ativo dos ilícitos 

em geral. Assim, abstraindo a controvérsia acerca da existência de responsabilidade penal da 

pessoa jurídica, ressai óbvio que a pena de prestação de serviços à comunidade, por exemplo, 

seria incompatível com a sua natureza. Embora essa compatibilidade possa ser entendida, de 

certa forma, como um limite imposto à previsão de sanções, forçoso reconhecer-se que não há 

coincidência com a exigência de que sejam elas necessárias, adequadas e quantitativamente 

proporcionais à gravidade do ilícito. No artigo citado, a Constituição apenas prescreve que o 

legislador – sem cogitar da gravidade do fato, que é imprescindível à análise da 

proporcionalidade – comine penas que sejam suscetíveis de cumprimento pelas pessoas 

jurídicas. 

De outro lado, não faltam vozes a proclamar que o cânone da proporcionalidade 

encontra seu fundamento no postulado do Estado de Direito, a exemplo do Tribunal 

Constitucional da Alemanha160. 

 
158 Cf. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Princípios penais constitucionais da oportunidade, da moralidade e da 
proporcionalidade como limitação ao poder punitivo do Estado. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 802, ago. 
2002, p. 462. 
159 Cf. SIRVINSKAS, Luís Paulo. Princípios penais constitucionais da oportunidade, da moralidade e da 
proporcionalidade como limitação ao poder punitivo do Estado. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 802, ago. 
2002, p. 462. 
160 Na mesma linha: NUÑEZ, Juan Antonio Martos. Principios penales en el Estado Social y Democrático de 
Derecho. Revista de Derecho Penal y Criminología. Madrid, n. 1, 1991, p. 269; ZAPATERO, Luis Arroyo. 
Derecho penal e económico y Constitución. Revista Penal. Barcelona, n. 1. jan. 1998, p. 4.  
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Como adepto dessa posição, Paulo Bonavides visualiza duas concepções de 

Estado de Direito: uma em declínio, vinculada ao princípio da legalidade, com apogeu na 

Constituição de Weimar e outra, em ascensão, ligada ao princípio da constitucionalidade, que 

deslocou o centro de gravidade da ordem jurídica para o respeito aos direitos fundamentais, 

sendo justamente dessa última concepção de Estado de Direito que se deriva o princípio da 

proporcionalidade161. 

Há também aqueles que entendem estar a proporcionalidade inserida no espaço 

aberto pelo art. 5º, § 2º da Constituição de 1988, constituindo-se, portanto, em direito 

fundamental que, a despeito de não explícito na Carta Magna, advém do regime e dos 

princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais de que faça parte o Brasil162. 

Vale ressaltar, também, a posição dos que preconizam ser a cláusula do devido 

processo legal (art. 5º, LIV) a sedes materiae na qual reside o princípio da 

proporcionalidade163. 

Em abono a essa tese, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, em diversas 

oportunidades, valendo transcrever, a título de ilustração, o seguinte julgado: 

 
Vedação de coligações partidárias apenas nas eleições proporcionais. 
Proibição legal que não se revela arbitrária ou irrazoável. Respeito à cláusula 
do substantive due process of law. 
O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 
necessariamente sujeita à rígida observação de diretriz fundamental, que, 
encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, veda os 
excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. O 
princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação 
dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela 
que veicula a garantia do substantive due process of law – acha-se 
vocacionado a inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no 
exercício de suas funções, qualificando-se como parâmetro de aferição 
da própria constitucionalidade material dos atos estatais. A norma 
estatal, que não veicula qualquer conteúdo de irrazoabilidade, presta 
obséquio ao postulado da proporcionalidade, ajustando-se à cláusula 
que consagra, em sua dimensão material, o princípio do substantive due 
process of law (CF, art. 5°, LIV). Essa cláusula tutelar, ao inibir os efeitos 

 
161 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002. 
p. 362 
162 Nesse sentido, GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e 
proporcionalidade. Revista dos Tribunais. São Paulo,  v. 719, set. 1995, p. 59. 
163 Perfilhando dessa orientação e equiparando a proporcionalidade à razoabilidade: BAPTISTA, Carlos Alberto. 
O juiz criminal e o devido processo legal substantivo. Revista Jurídica. n. 285, jul. 2001, p. 92. MENDES, 
Gilmar Ferreira. O princípio da proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Disponível em: http://geocities.yahoo.com.br/profpito/oprincipioda proporcionalidadegilmar.html. Acesso em: 
24 mar. 2004. BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível 
em: www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm. Acesso em: 24 mar. 2004. 

http://geocities.yahoo.com.br/profpito/oprincipioda%20proporcionalidadegilmar.html
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
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prejudiciais decorrentes do abuso do poder legislativo, enfatiza a noção de 
que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição 
jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata 
instauração normativa possa repousar em juízo meramente político ou 
discricionário do legislador164.(sem negrito no original) 
 

A existência do debate acerca do fundamento constitucional a amparar o princípio 

da proporcionalidade também pode ser detectada em outros ordenamentos jurídicos, a 

exemplo do espanhol, o qual, ao contrário do direito português e de forma idêntica ao direito 

brasileiro, não contemplou o princípio de forma explícita em quaisquer de seus textos 

normativos. 

Na doutrina espanhola, os autores, assim como no Brasil, não chegam a um 

consenso sobre o assunto. Para Teresa Aguado Correa, a proporcionalidade encontra assento 

simultâneo em três preceitos da Constituição Espanhola, a saber: o princípio do Estado Social 

Democrático de Direito, que erige como valores fundamentais a liberdade e a justiça; o 

princípio da proibição de arbitrariedade dos poderes públicos; e, por fim, o princípio da 

dignidade da pessoa humana165. 

Semelhante posicionamento é sufragado pelo Tribunal Constitucional daquele 

país, segundo o qual o juízo de proporcionalidade entre a pena e o delito, primeiramente 

dirigido ao legislador, pode ser extraído dos princípios do Estado de Direito, do valor da 

justiça e também da dignidade da pessoa humana. Eis o teor da sentença 160/87, proferida por 

aquela Corte de Justiça: 

 
[...] el problema de la proporcionalidad entre pena y delito es competencia 
del legislador en el ámbito de su política penal, lo que no excluye la 
possibilidad de que en una norma penal exista una desproporción de tal 
entidade que vulnere el principio del Estado de Derecho, el valor de la 
justicia y la dignidad de la persona humana [...]166. 

 
Nada obstante as diversas e respeitáveis opiniões expostas, entendo, com Luís 

Virgílio Afonso da Silva, que o princípio da proporcionalidade tem dignidade constitucional, 

 
164 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
1407/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 07/03/96. DJ de 24/11/00, p. 86. 
Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. 
165 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 134. 
166 CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 1999. 
p. 128. 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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mas não decorre diretamente de um específico dispositivo da Constituição, senão que deriva 

logicamente da própria estrutura principiológica inerente aos direitos fundamentais167. 

Idêntico posicionamento parece ser sustentado por Humberto Bergmann Ávila, 

apenas ressalvando esse autor que a proporcionalidade é extraída não apenas da estrutura das 

normas de direito fundamental, mas das normas jurídicas em geral, bem assim do caráter 

ostentado pelo próprio direito. Assim, para esse doutrinador, o postulado normativo aplicativo 

da proporcionalidade 

 
[...] não pode ser deduzido ou induzido de um ou mais textos normativos, 
antes resulta, por implicação lógica, da estrutura das próprias normas 
jurídicas estabelecidas pela Constituição Brasileira e da própria 
atributividade do Direito, que estabelece proporções entre bens jurídicos 
exteriores e divisíveis168. 

 
Com efeito, tomando-se como ponto de partida o escólio de Robert Alexy, 

segundo o qual os direitos fundamentais são princípios e estes, por sua vez, configuram 

mandados de otimização, consubstanciados em normas que obrigam que algo seja realizado 

na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas169, a 

proporcionalidade surge exatamente como o instrumento capaz de dar aplicabilidade a esse 

dever de otimização, solucionando a existência do conflito entre dois ou mais direitos 

fundamentais no caso concreto, através da acomodação e conformação dos interesses em 

jogo170. 

Demais disso, afora o mandamento de proporcionalidade, várias, a meu ver, são as 

conseqüências da adoção, por um sistema constitucional, dos postulados do Estado de Direito, 

do devido processo legal, do valor da justiça e da dignidade da pessoa humana. Apenas à 

guisa de exemplos, a adoção do modelo de Estado de Direito implica a existência de 

limitações ao Estado que não se circunscrevem à proporcionalidade, haja vista o dever de 
 

167 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 43.  
168 Por esse motivo, o autor entende, juntamente com Luís Virgílio Afonso da Silva, que a tentative de extrair a 
proporcionalidade do texto constitucional será infrutífera ou frustrada (Cf. ÁVILA, Humberto Bergmann. A 
distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico. 
Salvador, CAJ – Centro de Atualização Jurídica, v. 1, n. 4, jul. 2001. Disponível em: 
http://www.direitopublico.com.br. Acesso em: 09 abr. 2004). 
169 Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 
1993. p. 86. 
170 Defendendo a existência de estreita conexão entre a teoria dos princípios e a máxima da proporcionalidade, o 
autor afima: “el carácter de princípio implica la máxima de la proporcionalidad, y ésta implica aquélla. (Cf. 

http://www.direitopublico.com.br/
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obediência também a outros princípios, como o da legalidade. Por sua vez, ao lado da 

proporcionalidade, outros métodos podem ser utilizados para dar concretização ao substantive 

due process of law, no sentido de repúdio a atos que afrontem materialmente os direitos dos 

cidadãos e para os quais não se aplicam os subprincípios integrantes da proporcionalidade, 

como é o caso do princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio se aplica, enfim, ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, do qual advém, dentre outras conseqüências, a 

proscrição de penas cruéis. 

Com isso, o que se deseja fique claro é que, além da proporcionalidade, outros 

comandos constitucionais encontram fundamento nos princípios do Estado de Direito, do 

devido processo legal, do valor da justiça e da dignidade da pessoa humana. Estes apenas 

demandam o controle dos excessos e abusos por parte do Estado, mas não dão vida 

diretamente ao conteúdo específico da proporcionalidade. 

Tal circunstância, porém, não impede que sirvam, de forma conjunta e não 

excludente, para reforçar, confirmar e mesmo fundamentar, de forma definitiva, a dignidade 

constitucional de que goza a proporcionalidade. 

Esclareça-se, por fim, que, diante da ausência, na Constituição Brasileira, de 

menção expressa à proporcionalidade, qualquer dos fundamentos citados, alçados que são à 

condição de princípios gerais que informam e permeiam toda a ordem jurídica, podem 

justificar a existência do cânone da proporcionalidade em qualquer dos ramos do Direito. 

Com mais razão, a conclusão se aplica ao direito penal, tendo em vista a 

gravidade de que se reveste a intervenção jurídico-penal do Estado e o seu constante 

confronto com o direito fundamental da liberdade, circunstância que torna necessário o 

deferimento de um amplo leque de garantias aos destinatários de suas incriminações. 

 

 

 

3.5. O conteúdo do princípio da proporcionalidade penal 

 

Partindo-se da premissa incontestável de que o direito penal corporifica-se como 

instrumento de restrição máxima de direitos, liberdades e garantias e que o princípio da 

proporcionalidade detém a missão de traçar-lhe os limites de atuação, adequando-o ao 

 
ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993. 
p. 111). 
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estritamente indispensável para conter lesões a bens jurídicos, sem onerar demasiadamente o 

cidadão, convém identificarmos qual o substrato desse postulado e de que forma deve 

condicionar a elaboração dos tipos penais. 

É de bom alvitre repisar que o princípio em estudo não se circunscreve 

exclusivamente à órbita do direito penal, possuindo aplicabilidade generalizada sempre que se 

estiver diante de uma restrição de direito fundamental. Isso faz pressupor sua relevância em 

todo o Direito Público, precisamente por ser nesse âmbito que se encontra a maior tensão 

entre os interesses públicos ou estatais e os interesses individuais ou privados. 

Atuando em qualquer dessas esferas, a essência que sintetiza o princípio da 

proporcionalidade é a de orientar a produção normativa do Estado, subordinando-a a 

determinados pressupostos de legitimação, a fim de que não sejam impostos encargos que se 

manifestem incompatíveis com a tutela do interesse público que pretendem implementar, por 

desnecessários, inúteis ou desmedidos para os seus destinatários. 

É que, sob o pretexto de tutelar um direito fundamental, o Poder Público, não 

raro, excede-se, de forma a vulnerar um outro direito igualmente fundamental. 

Daí ter a proporcionalidade a missão de oferecer subsídios hermenêuticos 

indispensáveis para a elaboração das leis restritivas das liberdades públicas fundamentais, 

bem como para o posterior exercício de seu controle de constitucionalidade, tornando-se, por 

isso mesmo, relevante instrumento de combate às possíveis arbitrariedades levadas a cabo 

pelo Estado. 

Aludindo à necessária proporção da pena com o dano social causado pelo delito, 

Juarez Tavares assevera: “Desde que inexista essa relação ou se apresente ela de modo 

absolutamente inexpressivo, pode-se questionar a validade da norma que instituiu a punição, 

em face de haver o legislador atuado arbitrariamente na sua confecção”171. 

Importante salientar, porém, que a possibilidade de controle da proporcionalidade 

transcende o mero aspecto da gravidade da pena, estendendo-se, também, à necessidade de 

sua utilização frente a outros meios menos aflitivos, bem assim à sua idoneidade para atingir 

os objetivos que propulsionaram a sua elaboração. 

Assim, tratando-se de restrições de caráter penal que gravam e ameaçam o direito 

de ir e vir dos indivíduos, o princípio da proporcionalidade, ou princípio da proibição do 

excesso incide de maneira a rejeitar aquelas incriminações que não se afigurem consentâneas 

 
171 TAVARES, Juarez. Critérios de seleção de crimes e cominação de penas. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais. São Paulo, número especial de lançamento, dez. 1992, p. 84. 
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com o caráter de ultima ratio da pena, com os fins que esta almeja alcançar, bem assim que 

sujeitem os cidadãos a ônus excessivamente graves. 

Bem se vê que a análise do princípio da proporcionalidade apenas sob o prisma da 

dosagem quantitativa da pena, empreendida por alguns autores, afigura-se incompleta, por 

desconsiderar outros elementos essenciais que integram o que se pode chamar de princípio da 

proporcionalidade em sentido amplo.  

Todavia, ainda no que concerne aos elementos ou subprincípios que integram o 

conteúdo maior da proporcionalidade, não há consenso na doutrina. A esse respeito, 

registram-se três tendências principais. 

A primeira corrente, que se mostra amplamente majoritária, adota a divisão da 

proporcionalidade em três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. Essa sistemática foi idealizada inicialmente pelo Tribunal Constitucional 

Alemão, sendo posteriormente seguida pela maior parte dos autores nacionais e estrangeiros. 

De acordo com a segunda concepção, a proporcionalidade decompõe-se apenas 

nos elementos da adequação e da necessidade, restando excluída, portanto, a análise da 

proporcionalidade em sentido estrito172. 

Por fim, a terceira corrente costuma identificar um elemento adicional, precedente 

à análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, que seria a 

legitimidade dos fins que a medida em exame pretende atingir, tendência essa que pode ser 

visualizada principalmente nos autores que se ocupam com a aplicação da proporcionalidade 

perante a Corte Européia de Direitos Humanos173. 

No âmbito do presente estudo, dar-se-á preferência ao tratamento da 

proporcionalidade sob o ângulo da primeira das correntes citadas, objetivando-se abordar 

cada um dos três subprincípios que a integram – adequação, necessidade e proporcionalidade 

em sentido estrito. 

Impende salientar, por fim, que a tutela penal só pode ser reputada em sintonia 

com a Constituição se ultrapassar cumulativamente os três níveis de análise citados, os quais 

serão abordados no próximo capítulo. 

 
 

 
172 Cf. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 35. O autor se refere a Böckenförde e Schlink como os principais representantes desse pensamento. 
173 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 35. 
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4. OS SUBPRINCÍPIOS INTEGRANTES DA PROPORCIONALIDADE PENAL 

 

4.1. O subprincípio da adequação ou idoneidade 
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Alguns doutrinadores costumam registrar que o princípio da idoneidade pode ser 

identificado já na obra de Mayer, quando esse autor fazia referência à “capacidade de 

proteção penal.174.” 

O sentido que se atribui às expressões “adequação”ou “idoneidade”, aqui, liga-se 

à idéia de aptidão de que se reveste o intervento punitivo para alcançar finalidades afetas à 

atuação do direito penal, na qualidade de instrumento por excelência de controle social. 

Significa dizer que o meio eleito pelo legislador deve estar em consonância com 

os fins demarcados pelo sistema penal, à luz dos valores constitucionais que o informam, 

devendo ser o primeiro passo para se avaliar se a ingerência através da pena se mostra 

cabível. Caso a medida adotada pelo legislador penal não guarde relação de pertinência e não 

se revista de capacidade para atingir os objetivos eleitos pelo direito penal, sua atuação torna-

se carente de legitimidade e, portanto, inadequada para aquele caso concreto.  

Bastante difundida na doutrina é a noção de que um determinado meio se afigura 

adequado quando, através dele, o objetivo pretendido pode ser atingido, interpretação esta que 

decorre da tradução brasileira do verbo alemão Förden, quando se lhe atribui o sentido de 

“alcançar”. Segundo esclarece Luís Virgílio Afonso da Silva, há sutil imprecisão no 

significado extraído da expressão alemã, que, em verdade, significa “fomentar”, concluindo-

se daí que o meio deve ser apto a promover a consecução do fim visado, ainda que não o 

realize ou o realize de forma incompleta175. Nesse passo, uma medida só pode ser considerada 

inadequada se não contribuir em nada para fomentar o alcance do objetivo desejado. Enfim, 

basta a potencialidade para se alcançar o fim pretendido para que o meio seja reputado 

adequado ou idôneo, não se reclamando, assim, o seu efetivo alcance. 

Dessa forma, a utilização do aparato penal somente encontra justificação quando 

puder ao menos propiciar a realização dos objetivos de proteção de bens jurídicos penalmente 

relevantes. 

Nas palavras de Paulo Bonavides, a adequação chega mesmo a se confundir com 

o princípio da vedação do arbítrio, pois, para se adequar o meio ao fim visado, faz-se mister 

que a medida seja suscetível de atingir o objetivo escolhido, ou seja, deve constituir o meio 

 
174 Nesse sentido: CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: 
EDERSA, 1999. p. 151 e ZAPATERO, Luis Arroyo. Derecho penal económico y Constitución. Revista Penal. 
Barcelona, n. 1, jan. 1998, p. 4. 
175 Cf. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 36-37. 
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certo para levar a cabo um fim baseado no interesse público176, que, no caso do direito penal 

coincide com a proteção da sociedade contra a criminalidade. 

Em razão do princípio da idoneidade, o direito só se encontra autorizado a intervir 

quando seja minimamente eficaz para prevenir a prática de delitos, fim por excelência do 

direito penal, devendo rechaçar-se a sua utilização quando se mostrar inoperante, ineficaz ou 

contraproducente para esse desiderato177. 

Faz-se necessário repisar que, no âmbito do presente trabalho, a análise da 

adequação dos meios para concretizar os objetivos que devem informar a atuação do direito 

penal recai tão-somente nas ingerências da norma penal sobre a liberdade humana, não se 

cogitando das demais conseqüências que possam advir de uma incriminação, tais como as 

sanções pecuniárias. 

Logo, no âmbito da tipificação abstrata, é possível que a cominação de uma pena 

a um determinado comportamento careça de instrumentalidade preventiva ou a estabeleça de 

modo tão rudimentar que exclua a possibilidade de atendimento ao princípio da 

proporcionalidade, sob o prisma da adequação. 

É oportuno salientar, também, que a adequação deve ser analisada sob um 

enfoque negativo, isto é, só deve ser considerada desatendida num caso concreto se se 

demonstrar inequivocamente que a norma não é capaz de fomentar os escopos que 

propulsionaram a sua elaboração178, havendo de ser aceita ainda que se demonstre tão-

somente a existência dessa possibilidade. 

Registre-se que, nesse ponto, o princípio da proporcionalidade passa a conter 

necessariamente um componente teleológico, na medida em que a avaliação da idoneidade 

está inevitavelmente atrelada ao conhecimento das finalidades da pena conferidas pelo 

ordenamento jurídico, que, na nossa ótica, residem na prevenção e na retribuição, concepção 

adotada pelas teorias da união ou mistas.  

Segundo estas, os fins da pena residem tanto na idéia de mal ou sofrimento, como 

também na de prevenção de novos delitos, por parte do criminoso – prevenção especial – bem 

assim por parte dos delinqüentes potenciais – prevenção geral.179

 
176 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 360. 
177 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 151-152. 
178 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 80; 
179 As teorias mistas ou da união são o resultado da mesclagem entre as teorias absolutas (segundo as quais a 
pena é um fim em si mesmo) e as teorias relativas, fundamentadas na idéia de prevenção, sendo que as primeiras 
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Cláudio Brandão enfatiza esse duplo aspecto da pena, ao afirmar: 

 
[...] É inegável que a pena é um mal, se assim não fosse, os réus criminais 
voluntariamente a desejariam. Nesse aspecto, as teorias da união têm razão 
ao atribuir o caráter de mal à pena. Outro aspecto nas teorias da união 
possibilita a sua compatibilização com o Princípio da Legalidade: é que a 
aplicação do mal tem uma finalidade, traduzida sempre em uma preocupação 
com o ser humano. Portanto, as teorias mistas melhor expressam a finalidade 
da pena, já que conseguem unir à valorização do homem a característica 
essencial da sanção penal: a inflição de um mal [...]180. 
 

Por outro lado, sendo o juízo de adequação baseado em prognósticos 

desenvolvidos pelo legislador, nada obsta que a norma possa ser adequada no momento de 

sua edição, tornando-se posteriormente inidônea em razão de alteração da realidade fática e 

dos valores sociais, o que não significa, nesse caso, que houve desrespeito ao subprincípio em 

foco, mas sim que a norma foi vítima de um processo de inconstitucionalização181. Isso 

porque a perquirição do elemento idoneidade deve operar-se concomitantemente com o 

nascedouro da norma, de acordo com as circunstâncias imperantes naquele momento 

específico. 

Digna de nota, também, é a dificuldade, do ponto de vista empírico, em se 

constatar a adequação, ou não, da medida de restrição de liberdade imposta pela intervenção 

penal para uma determinada conduta, providência que se impõe primeiramente ao legislador 

e, posteriormente, ao órgão judiciário. 

Isso porque a análise pode restar maculada ou comprometida quando se percebe 

que a ineficácia da pena não se mede pelas pessoas que hajam delinqüido, senão em relação 

àquelas pessoas que não delinqüiram ou deixaram de delinqüir em face da ameaça penal182. 

O alto grau de violação de uma norma e o elevado índice de cifras obscuras 

também são sintomas preocupantes em relação à idoneidade da tutela, devendo questionar-se, 

 
encontram seu expoente em Kant, na sua obra “Princípios metafísicos do Direito”, enquanto as segundas são 
defendidas por Hegel. (Cf. BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: Análise do sistema penal à luz 
do Princípio da Legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 156-160). 
180 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: Análise do sistema penal à luz do Princípio da 
Legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 161-162. 
181 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 80-81. 
182 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 153. 
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nesse caso, se o caminho mais acertado é a eliminação do tipo penal, através do processo de 

descriminalização ou, ao revés, o incremento da persecução penal183.  

Observe-se, ainda, que a inidoneidade de uma norma penal pode desaguar no que 

se costuma denominar de legislação simbólica, que tem no recurso à sanção criminal a 

intenção de exibir uma vontade de mera confirmação dos interesses tutelados184. É bem 

verdade que toda norma traz ínsita um conteúdo relativamente simbólico, consistente na 

tomada de uma providência que tranqüilize o alarma causado pelo crime, com o fim de 

pedagogia social185. Assim agindo, o legislador obtém ao menos o crédito político de haver 

dado uma satisfação com agilidade e severidade às perturbações sociais geradas pelo crime. 

Tal efeito, entretanto, não pode preponderar sobre a missão de tutelar 

efetivamente bens jurídicos penais, ou seja, não se admite que a norma detenha caráter 

preponderante ou exclusivamente simbólico, sob pena de restar comprometido o elemento 

adequação. Essa a constatação de Marcelo Neves, ao ressaltar: 

 
A própria força normativa da legislação depende de uma combinação de 
variáveis instrumentais e simbólicas. E todo sistema jurídico funciona com 
base em ambas as variáveis. O problema surge quando há efeitos 
hipertroficamente simbólicos da legislação, em detrimento de sua eficácia 
instrumental-normativa186. 

 
Nesse sentido, posiciona-se também Zaffaroni, ao afirmar: 

 
É lógico que a pena, ainda que cumpra em relação aos fatos uma 
função preventiva especial, sempre cumprirá também uma função 
simbólica. No entanto, quando só cumpre esta última, será irracional e 
antijurídica, porque se vale de um homem como instrumento para a 
sua simbolização, o usa como um meio e não como um fim em si, 
“coisifica”um homem, ou, por outras palavras, desconhece-lhe 
abertamente o caráter de pessoa, com o que viola o princípio em que 
se assentam os Direitos Humanos.187

 

 
183 Cf. BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 121. 
184 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 382.  
185 Cf. ZAPATERO, Luis Arroyo. Derecho penal económico y Constitución. Revista Penal. Barcelona, n. 1, 
jan. 1998, p. 4. 
186 NEVES, Marcelo da Costa Pinto. A constitucionalização simbólica: uma síntese. Revista do Instituto dos 
Advogados de Pernambuco. Recife, n. 1, 1997, p. 39. 
187 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 4. ed. 
rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 107-108. 
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Assim, quando o simbolismo predomina, a norma passa a carecer de efetividade 

para dissuadir comportamentos criminosos, detendo, na qualidade de providência legislativa, 

mera aparência de normatividade, sem que haja aderência e respeito ao conteúdo de suas 

prescrições. 

A abordagem do elemento idoneidade permite que se identifiquem certas 

incriminações que, desde logo, demonstram ser inaptas, seja para a tutela penal efetiva de 

bens jurídicos, seja por não serem acolhidas e respeitadas por seus destinatários. 

É o que ocorre com o consumo de drogas, em que, além de a vítima ser o próprio 

agente, o tratamento médico seria um método muito mais recomendado, em razão da 

possibilidade de atingir resultados mais eficazes.188

Nesse ponto, sobreleva a análise da efetividade do direito penal, que pode ser 

concebida, segundo Carlo Enrico Paliero, sob três perspectivas: efetividade da norma, 

efetividade da sanção e efetividade dos aparatos (efetividade stricto sensu ou eficiência)189. 

Por efetividade da norma pode-se entender a validade funcional que esta detém 

para fazer-se respeitar, protegendo de fato o bem jurídico; a efetividade da sanção relaciona-

se, por sua vez, com o efeito de confirmação derivado do mandamento instituído pela norma 

em caso de sua transgressão; e, por fim, a efetividade dos aparatos se relaciona com a 

atividade dos órgãos e das instituições responsáveis pela aplicação da lei penal, referindo-se 

aos resultados satisfatórios logrados na atividade persecutória em geral, como polícia, 

Ministério Público e Poder Judiciário 190. 

É preciso fique claro, porém, que o sentido aqui atribuído à idoneidade da 

incriminação coincide apenas com a primeira perspectiva citada – a efetividade da norma – 

que deve endereçar-se diretamente ao legislador, para que este conceba mecanismos aptos à 

concretização da tutela penal, não significando, porém, que as outras vertentes da efetividade 

não devam ser levadas em consideração, já que determinam influências recíprocas umas sobre 

as outras191. 

Assim, a despeito de a idoneidade ligar-se mais de perto à noção de eficácia em 

sentido real, sociológico, ou seja, à conformação das condutas às normas, do que à eficácia 
 

188 Nesse sentido, BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 111. 
189 Cf. PALIERO, Carlo Enrico. Il principio di effettività del diritto penale. Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale. Milano, v. 33, 1990, p. 508. 
190 Cf. PALIERO, Carlo Enrico. Il principio di effettività del diritto penale. Rivista Italiana di Diritto e 
Procedura Penale. Milano, v. 33, 1990, p 508. 
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em sentido jurídico – que conduz à possibilidade de sua aplicação jurídica, exigibilidade ou 

executoriedade192 – não prescinde também dessa última variável, como elemento 

complementar de aferição. 

 

4.2. O subprincípio da necessidade 

 

Embora se saiba que a função precípua do direito penal consiste na defesa do 

interesse público, através da proteção de bens jurídicos fundamentais à coexistência social, 

não se pode negar que a sanção criminal constitui a mais poderosa relativização do direito 

fundamental de liberdade dos indivíduos e que, por isso, sua utilização deve ser reservada 

apenas para hipóteses em que realmente se afigure imprescindível para cumprir o papel que 

lhe foi atribuído pela ordem constitucional. 

É esse o sentido da necessidade, que, a despeito de não se encontrar positivada 

expressamente na Constituição brasileira, encontra fundamento, acima de tudo, no princípio 

da dignidade humana e no pluralismo político, ínsitos ao Estado Democrático de Direito (art. 

1°, III e V), bem assim no amplo rol de direitos individuais e coletivos, que constituem 

mecanismos de contenção da elaboração indiscriminada de normas penais. 

Pode-se dizer que tal diretriz já estava presente também no art. 8° da 

Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, quando rezava: “A lei apenas 

deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias”. 

Na literatura italiana, tem-se sustentado que o princípio da necessidade 

encontra-se implícito na Constituição do país, podendo ser extraído de normas expressas de 

seu texto, mormente do art. 13, que em seu caput, proclama ser a liberdade pessoal inviolável, 

demonstrando a intenção do legislador de, com isso, controlar os espaços destinados aos 

desenhos dos fatos puníveis193. 

Sendo assim, qualquer pretensão de criminalização deve primeiramente 

respeitar as balizas traçadas pela Constituição, só estando o legislador autorizado a recorrer à 

pena quando não houver outro meio de salvaguardar o direito a ser protegido, por haverem 

fracassado todas as outras formas de controle social acessíveis ao Estado. 

 
191 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 130. 
192 Cf. NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 
51. 
193 Cf. LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1991. p. 26. 
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Se outro meio mais suave e igualmente idôneo a atingir a finalidade pretendida, 

puder ser manejado em lugar do arsenal jurídico-penal, a incriminação acaso implementada 

transbordará os limites impostos pela necessidade, tornando-se arbitrária e, portanto, contrária 

à proporcionalidade. 

Essa a essência do chamado princípio da intervenção mínima, que, orientando 

e limitando o poder do legislador, estabelece que a criminalização de um fato só se legitima 

quando constitui meio necessário para a proteção do bem jurídico, que, segundo a lapidar 

concepção de Hans Welzel, deve ser entendido como “todo estado social desejável que o 

direito quer resguardar de lesões”, residindo justamente aí a função ético-social inerente ao 

direito penal 194. 

Nas palavras de Cláudio Brandão, “porque a pena é a sanção mais violenta que 

o Estado pode impor, ela deve ser a menos aplicada. Só haverá pena, dessarte, quando houver 

a violação de bens jurídicos que o Estado considere dignos de uma proteção mais 

enérgica”195. 

Tal concepção advém da pena como a ultima ratio, devendo representar um 

máximo de eficácia e um mínimo de dano, inclusive considerando o declínio progressivo por 

que vem passando aquela que priva a liberdade do cidadão, daí inferindo-se que só deve ser 

aplicada em casos restritivos, excepcionais196. 

Também corolário do subprincípio da necessidade é o postulado da exclusiva 

proteção de bens jurídicos, através do qual o direito penal é vocacionado apenas para a tutela 

de bens essenciais ao indivíduo e à comunidade, hauridos da experiência social e de cada 

contexto histórico-cultural específico, que encontram ambiente natural na Constituição. Das 

diretrizes traçadas pelas normas constitucionais é que o legislador ordinário, por sua vez, vai 

buscar as linhas substanciais prioritárias para a incriminação ou não de condutas. 

Imprescindível, da mesma forma, para a compreensão do subprincípio da 

necessidade é o dogma da subsidiariedade política e social do direito penal, que se liga à 

constatação de que a sanção criminal é apenas uma das várias formas de controle social sobre 

os indivíduos e, devido ao seu caráter mais intenso, só deve incidir quando os mecanismos 

primários de autoproteção informais dessa mesma ordem social – mais ágeis e socialmente 

 
194 WELZEL, Hans. Derecho penal aleman. Trad. de Juan Bustos Ramírez et al. 4. ed. Santiago: Editorial 
Juridica de Chile, 1997. p. 5. 
195 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: Análise do sistema penal à luz do Princípio da 
Legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 152.  
196 Cf. LUNA, Everardo da Cunha. Capítulos de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 44. 
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menos gravosos – falharem ou se mostrarem insuficientes, exigindo uma intervenção mais 

aguda197. 

A função exercida pela subsidiariedade, portanto, é exatamente a de identificar no 

sistema jurídico, dentre outras incongruências, a existência de prescrições penais que 

prescindam do aparato punitivo do Estado, porque poderiam ser reprimidas ou solucionadas, 

com a mesma eficácia, ora por outras instâncias de controle informal presentes na sociedade, 

ora pelos demais ramos do direito, o que contribui, em última análise, para a avaliação acerca 

da necessidade, ou não, de uma dada criminalização. 

Também pelo princípio da fragmentariedade, deve-se entender que a proteção do 

direito penal deve ser seccionada em dois aspectos, isto é, que não lhe cabe tutelar todos os 

bens jurídicos existentes, mas tão-somente aqueles que se revistam de natureza fundamental 

(exclusiva proteção de bens jurídicos) e, ainda, contra ofensas que se manifestem socialmente 

intoleráveis (princípio da ofensividade). Isso quer dizer que nem todos os bens jurídicos e 

nem todas as ações que os violem devem receber o manto protetivo da norma penal. 

Segundo Nilo Batista, é possível admitir quatro funções principais que 

caracterizam o princípio da ofensividade198. A primeira delas diz respeito à proscrição de 

incriminações de atitudes meramente internas, que, traduzindo-se em idéias, convicções, 

desejos, aspirações e sentimentos, mesmo que dirigidos a uma atitude criminosa, não podem 

constituir, por si só, fundamento à elaboração de um tipo penal. 

A segunda refere-se à proibição de incriminações de atitudes que não excedam o 

âmbito do próprio autor, pois não estariam lesionando bens jurídicos afetos à sociedade, 

restringindo-se à esfera meramente individual do agente199. A lógica é a mesma na 

inexistência de punição para o concurso de agentes ou de atos preparatórios, sem que a 

execução da conduta tenha sido ao menos iniciada (arts. 31 e 14, II do Código Penal). O 

mesmo fundamento veda também a penalização de comportamentos como a autolesão e o 

suicídio, fazendo nascer argumentos também contra a criminalização do uso de drogas, o 

qual, segundo Roberto Lyra Filho, seria um verdadeiro crime sem vítima200, uma espécie 

mesmo de autodestruição. Nessa última hipótese, comungo do entendimento de grande parte 
 

197 Cf. QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Penal. 2. ed. rev. e atual. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002. p. 63-70. 
198 Cf. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 
92-97. 
199 Cf. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 
92-97. 
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da doutrina, para quem mais sensato seria a adoção de soluções mais terapêuticas do que 

propriamente punitivas201. 

A terceira função inerente ao princípio da ofensividade se refere à proibição de se 

incriminar simples estados ou condições existenciais202. Isso significa que o direito penal 

deve ocupar-se de ações humanas lesivas a bens jurídicos, rejeitando-se a penalização do 

simples aspecto “ser”, dando-se vida, pois, a um direito do fato, e não do autor, no qual a 

variável relativa ao perfil psicológico do agente deve ser levada em consideração 

posteriormente, ou seja, dentro do quadro da punibilidade do fato, por ocasião do momento da 

quantificação da pena203. 

De acordo com a quarta função, o direito penal não pode incriminar condutas 

desviadas – no sentido de desaprovadas pelos hábitos e costumes da coletividade – que não 

afetem qualquer bem jurídico, sendo inegável, assim, a aceitação do chamado “direito à 

diferença” por parte de grupos minoritários204. Com esse argumento, defende-se, com razão, 

seja o tipo penal de adultério eliminado do nosso sistema jurídico-penal, pois caracteriza um 

comportamento que interfere mais na esfera privada do indivíduo do que na órbita social, 

além de que a finalidade de proteção do princípio monogâmico raramente é atingida205. A 

prática de condutas como o adultério não gera mais a reprovação social ínsita ao crime, o que 

faz com que sua punição amesquinhe a tutela penal. 

Na aferição da necessidade, tal qual no exame da adequação, podem ser 

identificadas algumas dificuldades de ordem estrutural, que a tornam um elemento dotado de 

significativa complexidade. Assim, quando se questiona, no caso concreto, se uma 

determinada conduta antijurídica resta efetivamente coibida em razão da existência da norma 

penal ou se outro meio menos agressivo teria o mesmo efeito, a ausência de um componente 

predominantemente empírico faz com que a abordagem recaia sobre normas hipotéticas, 

devendo-se ressaltar que, mesmo com a existência de estudos de ordem sociológica, inviável 

 
200 Cf. LYRA FILHO, Roberto. Drogas e criminalidade. Revista de Direito Penal. Rio de Janeiro, fasc. 21/22, 
jan./jun. 1976, p. 33. 
201 Nesse sentido, BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p.111.  
202 Cf. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 
92-97. 
203 Cf. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 
251. 
204 Cf. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro. 8. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 
94. 
205 Cf. CATÃO, Yolanda. Notas sobre a punição do adultério e descriminalização. Revista de Direito Penal. 
Rio de Janeiro, ns. 13/14, jan./jun. 1974, p. 72. 
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aquilatar-se o grau de influência de outros meios de controle social no desestímulo ao 

cometimento do ilícito206. 

Nessa missão, a sociedade tem participação imprescindível pois é ela quem reflete 

e propaga valores que serão determinantes para se aquilatar se se deseja ver uma conduta 

erigida à categoria de criminosa ou se, ao revés, esse mesmo comportamento já é 

recepcionado como um fato normal por seus membros. 

 

O subprincípio da proporcionalidade stricto sensu 

 

Ainda que apta a fomentar os objetivos visados pelo direito penal e se imponha 

como necessária, em razão da inexistência de outro meio menos aflitivo capaz de atingir os 

mesmos fins com a mesma eficiência, a tutela penal, para que se afirme inteiramente legítima, 

precisa ser submetida, ainda, a um terceiro juízo – o da proporcionalidade em sentido estrito – 

que terá como missão específica aquilatar se a carga imposta pela sanção penal se mostra 

compatível com a relevância do interesse protegido pela norma, ou seja, se há proporção entre 

o delito e a pena a este cominada. 

Nessa etapa, o exame consistirá no sopesamento entre a intensidade da 

restrição ao direito fundamental de liberdade e a importância do bem tutelado que fundamenta 

a medida restritiva. Apenas na hipótese de se concluir pela existência de uma relação de 

equilíbrio a nortear as duas medidas, é que se poderá dizer que a incriminação foi concebida 

nos precisos termos exigidos pela proporcionalidade em sentido estrito. Do contrário, a norma 

padecerá de vício substancial por excessiva ou desajustada para coibir uma determinada 

conduta criminosa. 

Há de haver, portanto, uma concordância material entre a ação delituosa e a 

reação desencadeada pelo Estado, isto é, entre o crime e a sua conseqüência jurídico-penal. Se 

o castigo corporificado na pena expressa reprovação, é lógico e intuitivo que o seu quantum 

deve guardar uma relação razoável com o grau de reprovabilidade da conduta criminal207. 

Segundo Francesco Palazzo, é incontestável que qualquer juízo sobre a medição 

da pena, sobretudo se conduzido segundo o critério da proporção, pressupõe necessariamente 

 
206 Cf. SÁNCHEZ, Juan Antonio Lascuraín. La proporcionalidad de la norma penal. Revista Ibero-Americana 
de Ciências Penais. ano 1, mai./ago. 2000, p. 224. Ressalta o autor que o essencial nessa análise é verificar se, 
na adequação do comportamento ao pretendido pelo legislador, a norma penal incidiu como razão excludente ou 
como razão de primeira ordem. 
207 Cf. HIRSCH, Andrew. Censurar y castigar. Trad. de Elena Larrauri. Madrid: Editorial Trotta, 1998. p. 35. 
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a averiguação do intrínseco desvalor da conduta, constituindo este, portanto, o verdadeiro 

parâmetro de avaliação da proporcionalidade da pena208. 

Tal análise constitui um momento independente dentro do princípio da 

proporcionalidade em sentido amplo, pois, enquanto os juízos de adequação e necessidade 

tendem a enfocar a sanção desde um ponto de vista eminentemente utilitarista, o juízo de 

proporcionalidade stricto sensu se fundamenta diretamente na idéia de justiça, através da qual 

se deve ponderar se o benefício que se pretende alcançar com a sanção justifica os custos por 

ela produzidos209. 

Embora remonte à Antiguidade, retratada na máxima poena debet commensurari 

delicto, a idéia de congruência entre os delitos e as penas somente consegue se impor na 

época do Iluminismo, quando se desenvolvem paralelamente os demais fundamentos do 

direito penal moderno (legalidade, certeza e igualdade) e também com o advento das penas 

abstratas privativas de liberdade e as penas pecuniárias, suscetíveis de quantificação em 

tempo e em dinheiro, respectivamente210. 

A essência que informa a proporcionalidade stricto sensu pode ser detectada de 

forma bastante clara no pensamento de Beccaria, quando afirmou: “Os meios de que se utiliza 

a legislação para impedir os crimes devem, portanto, ser mais fortes à proporção que o crime 

é mais contrário ao bem público e pode tornar-se mais freqüente. Deve, portanto, haver uma 

proporção entre os crimes e as penas”211. 

Preliminarmente, mister ressaltar que a proporcionalidade stricto sensu deve 

operar-se tanto em abstrato como em concreto, isto é, tanto na relação entre a gravidade do 

delito e a pena a ele cominada pela lei (proporcionalidade abstrata) assim como na relação 

entre a pena exata imposta ao autor e a gravidade de um delito específico por ele cometido 

(proporcionalidade concreta), sendo certo que, enquanto a proporcionalidade abstrata dirige-

se ao legislador no momento de fixação dos marcos penais, a proporcionalidade concreta 

 
208 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 363.  
209 Cf. ZAPATERO, Luis Arroyo. Derecho penal económico y Constitución. Revista Penal. Barcelona, n. 1, 
jan. 1998, p. 6.  
210 Cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. de Ana Paula Zomer et al. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 320. 
211 BECCARIA, Cesarie. Dos delitos e das penas. Trad. de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2000. 
p. .68-69. 



 73

  

                                                          

endereça-se ao juiz quando este individualiza a pena ao agente responsável por uma conduta 

delituosa determinada212. 

Nesse particular, é de se esclarecer que a presente abordagem cingir-se-á tão-

somente à proporcionalidade abstrata, que se refere ao momento de seleção da pena pelo 

legislador, e não ao momento em que esta mesma pena é dosada de forma particular ao autor 

do crime pelo julgador. 

Da mesma forma que os demais elementos que integram a noção de 

proporcionalidade em sentido amplo – necessidade e adequação – a exigência da 

proporcionalidade em sentido estrito não se encontra expressamente proclamada em muitas 

das Constituições atuais, em que pese alguns tribunais constitucionais, a exemplo da Corte 

Constitucional espanhola, considerarem que se encontra implícita no texto maior, podendo ser 

inferida dos valores de justiça próprios de um Estado de Direito, de uma atividade pública não 

arbitrária e, também, do princípio da dignidade da pessoa humana213. 

Nas palavras de Andrew von Hirsch, o princípio da proporcionalidade na vertente 

de que as sanções sejam proporcionalmente severas à gravidade das infrações aparece como 

verdadeiro imperativo de justiça, vez que os castigos que se adequam à gravidade dos delitos 

são mais eqüitativos que aqueles que não o fazem, razão pela qual insuficiente se faz o 

recurso à mera intuição, sendo necessário apoiar-se em razões explícitas214.  

Diferentemente do juízo de necessidade, que toma como referência outra norma 

hipotética, o juízo de proporcionalidade estrita se impõe como juízo puramente interno, no 

qual dever-se-á levar em conta os custos e benefícios globais contidos na norma, incluindo-se 

aí todas as suas funções e conseqüências, queridas ou não, reconhecidas, ou não, pelo agente 

normativo215. 

A grande dificuldade que permeia a proporcionalidade estrita parece residir na 

inevitável heterogeneidade entre pena e delito, que constituem categorias qualitativamente 

distintas, inexistindo critérios naturais, mas apenas pragmáticos, baseados em valorações 

ético-políticas ou de oportunidade, para o estabelecimento da qualidade e da quantidade da 

pena adequada a cada espécie de delito, daí se concluindo que o problema da justificação do 
 

212 Cf. TAPIA, Maria Inmaculada Ramos ; WOISCHNIK, Jan. Principios constitucionales en la determinación 
legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad. Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2001, p. 147. 
213 Cf. CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 
1999. p. 276-277. 
214 Cf. HIRSCH, Andrew. Censurar y castigar. Trad. de Elena Larrauri. Madrid: Editorial Trotta, 1998. p. 31.  
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tipo e da medida da pena aplicáveis em cada caso é um problema exclusivamente de 

legitimação externa216. 

Tais circunstâncias, porém, não excluem a obrigatoriedade de que a pena seja 

compatível com o delito em alguma medida, razão pela qual faz-se necessário traçar alguns 

critérios para, dentro do possível, guiar a aplicação do juízo da proporcionalidade estrita, dado 

o seu liame indissociável com o caráter de censura da pena. 

Como a gravidade da pena há de ser proporcional à gravidade do fato antijurídico, 

do injusto, consubstanciado no desvalor da ação e também do resultado, pode-se apontar a 

importância do bem jurídico protegido como o primeiro critério a nortear as escolhas do 

legislador. 

Os bens jurídicos protegidos penalmente devem estar, pois, dispostos numa escala 

hierárquica de importância, de modo que as penas mais graves sejam reservadas para aqueles 

tipos penais que tutelem bens jurídicos mais relevantes, devendo ser levados em 

consideração, também, o grau de afetação do bem jurídico (a gravidade do ataque desferido), 

a forma subjetiva de ataque ao bem jurídico (dolosa ou culposa), a comparação com fatos 

análogos, a transcendência social do fato (expressada na danosidade social objetiva da 

conduta), o grau de execução (alcance da consumação do ilícito) e também as formas de 

participação no delito217. 

Nesse sentido, diz-se também que a proporcionalidade dispõe de três séries de 

indicadores, segundo as características do comportamento a ser incriminado, quais sejam: as 

características do delito (simples delito material, de não observância de regras, delito de 

imprudência, delito intencional); o tipo de valor em questão (valores comuns ou valores em 

conflito, valores protegidos pelo direito interno, notadamente pela Constituição, valores 

protegidos pelos textos internacionais ratificados); e a natureza do dano (simples ameaça, 

ameaça séria ou atentado qualificado ao valor protegido)218. 

 
215 Cf. SÁNCHEZ, Juan Antonio Lascuraín. La proporcionalidad de la norma penal. Revista Ibero-Americana 
de Ciências Penais. ano 1, mai./ago 2000, p. 230-231. 
216 Cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. de Ana Paula Zomer et al. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 320. Ressalta o autor que essa preocupação já era externada por Bentham, 
ao constatar que a proporcionalidade da pena ao delito não oferece nenhum critério objetivo de ponderação. 
217 Cf. TAPIA, Maria Inmaculada Ramos ; WOISCHNIK, Jan. Principios constitucionales en la determinación 
legal de los marcos penales. Especial consideración del principio de proporcionalidad. Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2001, p. 150. 
218 Cf. MARTY-DELMAS, Mireille. Pour des principes directeurs de législation pénale. Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé. Paris, n°. 1, jan./mar. 1985, p. 228. 
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Da mesma forma, é importante considerar o injusto penal não só com base no lado 

subjetivo do comportamento humano, corporificada na vontade, mas também no aspecto 

externo da ofensa ao bem jurídico219. 

Partindo dessas premissas, já se mostra intuitivo que a cominação, pelo legislador, 

da mesma qualidade e quantidade de pena para duas espécies de delitos denota a equivalência 

de gravidade entre ambos. De outro lado, se a pena prevista para um determinado delito “A” 

se mostra mais severa em relação àquela cominada a outro delito “B”, é porque logicamente o 

delito “A” é reputado mais grave do que o delito “B”. 

Daí se deduz também que se dois delitos possuem níveis de gravidade distintos e 

são apenados da mesma forma, ou se aquele menos grave é punido de forma mais intensa, 

estar-se-á vulnerando de forma evidente o princípio da proporcionalidade estrita e, em última 

análise, o próprio princípio da isonomia, ao qual está indissoluvelmente atrelado220. 

Nesse passo, patente a ilegitimidade de que sejam previstas abstratamente pelo 

legislador penas fixas, o que impediria o processo de sua individualização pelo órgão judicial, 

levando em consideração a gravidade do fato e a culpabilidade do agente221. 

De outro lado, imperativa também se mostra a fixação de limites máximos e 

mínimos para a pena. 

A necessidade de fixação de um mínimo legal obedece à lógica desenvolvida por 

Hobbes e acolhida por Pufendorf e Bentham, de que a vantagem do delito não deve superar a 

desvantagem da pena, pois, do contrário, esta passa a ser muito mais um tributo, não 

cumprindo a sua função dissuasória222. Como afirmou Beccaria: “A fim de que o castigo surta 

o efeito que se deve esperar dele, basta que o mal causado vá além do bem que o culpado 

retirou do crime”223. 

 
219 Cf. OLIVARES, Gonzalo Quintero. Acto, resultado y proporcionalidad: aportación a la reforma del código 
penal español. Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Madrid, v. 35, fasc. 2, mai./ago. 1982, p. 385. 
220 Cf. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre princípios constitucionais gerais: isonomia e 
proporcionalidade. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 719, setembro de 1995, p. 60. 
221 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 158-160. 
222 Cf. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. de Ana Paula Zomer et al. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 321. Para o autor, essa argumentação é aplicável principalmente em 
relação às penas pecuniárias, pois quanto às privativas de liberdade, defende que a fixação de um mínimo legal 
não se justifica, pois uma pena breve pode causar uma aflição superior à vantagem proporcionada inclusive por 
delitos não leves, sendo mais oportuno confiar ao juiz a escolha de uma pena abaixo do máximo, sem vinculá-lo 
a um limite mínimo. 
223 BECCARIA, Cesarie. Dos delitos e das penas. Trad. de Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2000. 
p. 50. 
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Outrossim, o mínimo abstrato da pena também cumpre a função de confirmar a 

colocação hierárquica do bem tutelado pela norma, mostrando o último grau ao qual pode ser 

rebaixada a sua tutela jurídico-penal. De seu turno, a previsão do limite máximo da pena 

impede que a valoração judicial do fato concreto acarrete a imposição de penas 

exageradamente altas e, via de conseqüência, o arbítrio judicial, sendo, assim, a mais 

importante garantia do princípio da legalidade, por representar exigência de segurança 

jurídica, já que se conhece, de antemão, o limite máximo a que pode chegar a punição, ou 

seja, até onde o ordenamento está disposto a assegurar a eficácia concreta da tutela penal224. 

É necessário, ainda, que a lei descreva as condutas delitivas, mas também que a 

fixação das margens penais não seja demasiadamente ampla225. Isso porque, embora caiba ao 

órgão judicial personificar a sanção penal para a hipótese apreciada, tal atividade não há de 

ser excessivamente discricionária, de modo a autorizar que o juiz substitua o legislador, em 

face de largos espaços de decisão sobre a quantidade da pena a ser aplicada. Se assim não for, 

corre-se o risco de decisões bastante discrepantes por parte dos diversos órgãos julgadores em 

relação a fatos semelhantes, comprometendo-se inevitavelmente os valores da segurança 

jurídica e, sobretudo, da justiça. Demais disso, se a margem dos limites mínimo e máximo for 

significativamente dilatada, torna-se inidônea para evidenciar a gravidade abstrata do delito 

querida pelo legislador, pois é como se este confessasse que inseriu hipóteses de gravidade 

muito distintas em um único tipo penal226. 

Embora não se exija que a proporcionalidade entre os delitos e as penas seja 

expressa em soluções exatas e matemáticas, gerando leis excessivamente complicadas, o certo 

é que as margens mínima e máxima cominadas abstratamente hão de corresponder a uma 

razão fixa, de modo que o máximo represente um múltiplo definido do mínimo. 

Outrossim, exatamente em razão da aludida heterogeneidade entre as medidas 

confrontadas, que ocasiona a impossibilidade de uma correspondência perfeita entre as 

grandezas da pena e da gravidade do delito, faz-se indispensável tentar racionalizar o juízo 

através do uso do tertium comparationis, verificando se essa relação é proporcionada, não em 

si, mas em confronto com uma outra relação delito e pena que se assume implicitamente 

 
224 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 163-164. 
225 Cf. PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. 3. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. v. 1. p. 114. 
226 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 165-166. 
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como proporcionada227, muito embora se saiba que entre os fatos colocados em confronto não 

existirá nunca uma igualdade ou uma identidade absoluta.  

Nesse âmbito, a proporcionalidade estrita é ignorada pelo legislador penal 

brasileiro, sendo inúmeras as contradições e incongruências existentes nos preceitos 

secundários das normas incriminadoras. 

Sobre o tema, Lênio Streck lembra que o concurso de pessoas é valorado de forma 

diferente em vários tipos penais. Assim, enquanto no furto a pena é duplicada, no roubo 

funciona como causa de aumento que vai de um terço até metade, destacando, ainda, o autor 

que, nos crimes sexuais, a participação de mais de duas pessoas tem o condão de aumentar a 

pena em um quarto, ao passo que, nos crimes contra a vida, não opera como qualificadora 

nem tampouco como causa de aumento de pena228. 

Note-se também que, com a Lei de Crimes Hediondos, a morte por homicídio 

qualificado é punida com, no mínimo, doze anos de reclusão, enquanto no latrocínio, no 

mínimo, com vinte anos de reclusão e, na extorsão mediante seqüestro, no mínimo, com vinte 

e quatro anos de reclusão, percebendo-se como o mesmo fato – a morte – foi capaz de gerar 

conseqüências penais tão disformes, apenas em razão da conotação patrimonial229. 

Aliás, pode-se dizer que o nosso ordenamento jurídico permaneceu, mesmo após a 

promulgação da Carta de 1988, que instituiu o modelo de Estado Social Democrático de 

Direito, atrelado a um direito penal de nítida feição liberal-individualista, preparado 

historicamente para enfrentar violações a bens jurídicos de caráter individual, isto é, para 

proteger os tradicionais direitos de primeira geração, sobretudo aqueles de índole patrimonial, 

não havendo se desenvolvido suficientemente para ao combate a delitos de proporções 

transindividuais230.  

Registre-se que o tratamento mais rigoroso aos crimes contra o patrimônio 

individual remonta historicamente à ascensão da burguesia e à conseqüente necessidade de 
 

227 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 374-375.  
228 Cf. STRECK, Lênio Luiz. A filtragem hermenêutico-constitucional do Direito Penal: um acórdão 
garantista. Disponível em: http://www.mp.rs.gov.br/hmpage/homepage2.nsf/pages/pcrimart. Acesso em: 23 
mar. 2003. 
229 Cf. FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 4. ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 95. 
230 Cf. STRECK, Lenio Luiz; FELDENS, Luciano. Crime e Constituição: a legitimidade da função 
investigatória do Ministério Público. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.20-23. Os autores fornecem interessante 
exemplo: dois indivíduos “A”e “B”, que trombaram com a vítima “C” e dela tomaram alguns trocados, recebem 
uma reprimenda mínima de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, equivalente ao dobro da pena cabível 

http://www.mp.rs.gov.br/hmpage/homepage2.nsf/pages/pcrimart
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debelar a constante ameaça que essas espécies de delito representavam à segurança das 

relações mercantis231. 

Outro exemplo de descompasso na legislação penal pode ser identificado com o 

advento da recente Lei n°. 10.763/03, de 12 de novembro de 2003, que, modificando o 

Código Penal, aumentou a pena cominada ao crime de corrupção passiva, que era de um a 

oito anos, para dois a doze anos de reclusão, ao tempo em que deixou inalterada a pena 

prevista para o crime de concussão (dois a oito anos de reclusão), sendo esta última, porém, 

mais grave, considerando que o verbo núcleo do tipo é de “exigir” a vantagem ilícita, 

enquanto que, na corrupção passiva, a ação punível é de “solicitar”ou “receber”232. 

Atente-se também para a redação do art. 303 da Lei n°. 9.503/97 (Código de 

Trânsito), que prescreve: “Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: 

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para dirigir veículo automotor”. Estranhamente, o mesmo diploma legal não 

previu o mesmo delito sob a modalidade dolosa, supondo-se que, nesse último caso, o agente 

seria punido com a pena constante do art. 129, caput, do Código Penal, que é de três meses a 

um ano de detenção, ou seja, muito mais suave233. Depara-se com a absurda situação de 

punição mais severa para um crime culposo do que para um doloso, o que contraria o 

princípio da proporcionalidade stricto sensu, e, em última instância, o próprio princípio da 

igualdade. 

Igualmente válido citar a incongruência estabelecida pela Lei n°. 9.677, de 02 de 

julho de 1998, que, dando nova redação ao art. 273 do Código Penal, equiparou, em seu § 1° - 

A, no conceito de “produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais” (objeto das condutas 

de falsificação, corrupção, adulteração e alteração), os medicamentos, as matérias-primas, os 

insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os produtos de uso em diagnóstico234, 

equiparando, por exemplo, as condutas de quem “altera a composição de um remédio 

 
para a mais vultosa das sonegações fiscais, que seria de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, segundo o art. 
1° da Lei n°. 8.137/90, c/c o art. 12, I, da mesma lei.  
231 Cf. FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e sensibilidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001. p. 16. 
232 Cf. SANTORO, Antonio. Casuísmo politico penal: a inconstitucionalidade da Lei n°. 10.763/03. Boletim 
IBCCrim. São Paulo, n°. 139, jun. 2004, p. 13. 
233 Cf. KREBS, Pedro. A inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 303 da Lei n°. 9.503, de 23.09.1997 (Código 
de Trânsito Brasileiro). Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 767, set. 1999, p. 485.  
234 Cf. REALE JR, Miguel. A inconstitucionalidade da Lei dos Remédios. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 
763, mai. 1999, p. 422-424. 
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destinado ao tratamento de determinada doença e a conduta daquele que modifica a 

composição de certo sabonete”235.  

Por fim, a experiência tem demonstrado que as penas muito severas não são mais 

eficazes para o alcance de objetivos de prevenção. Cumprem esta finalidade tão-somente 

aquelas reprimendas que se impõem como adequadas à gravidade do fato, sendo certo que o 

déficit de severidade poderia de fato resultar compensado por um incremento de prontidão e 

de certeza da punição236. 

Nesse sentido, há quem defenda que, em relação ao narcotráfico, as leis penais, 

cada vez mais rigorosas, têm se mostrado impotentes para diminuir ou controlar sua 

incidência, o que fica demonstrado pelo expressivo aumento do consumo de substâncias 

entorpecentes nos últimos tempos, seja porque a repressão penal faz com que passem a ter 

valor incalculável, estimulando o comércio ilegal, seja porque a existência da pena não 

impede o surgimento de novos traficantes237. 

É que para graduar a severidade das penas, não se deve levar em consideração o 

fator prevenção de forma independente, já que, acima de tudo, o castigo penal é expressão de 

censura e precisa ser justificado com base na gravidade do comportamento delitivo238. 

No Brasil, muitas vezes a intensidade da pena a ser fixada pelo legislador é 

contaminada por fatores circunstanciais, principalmente pela comoção gerada pela prática de 

determinados crimes e pela influência que a imprensa exerce na opinião pública, sem que 

encontre correspondência na diminuição das taxas da criminalidade. Só à guisa de ilustração, 

cite-se recente projeto de lei já aprovado no Senado Federal – hoje na Câmara dos Deputados 

– que aumenta a pena máxima de trinta para quarenta anos de prisão, no caso de cometimento 

de homicídio praticado contra autoridades públicas, proposição apresentada somente após a 

morte de dois juízes de Execução Penal em São Paulo e no Espírito Santo, em março de 

2003.239. 

 
 

 
235 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 198-199. 
236 Cf. DOLCINI, Emilio. Razionalitá nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale: note a 
margine dell’art. 444 c.p.p. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 33, 1990, p. 809. 
237 Cf. RECIO, Fernando Gómez. El principio de proporcionalidad penal, doctrina constitucional y su aplicación 
a los delitos de tráfico de drogas. Actualidad Penal. Madrid, mayo/ago. 2000, p. 954. 
238 Cf. HIRSCH, Andrew. Censurar y castigar. Trad. de Elena Larrauri. Madrid: Editorial Trotta, 1998. p. 45. 
O autor desenvolve a idéia de que deve haver separação entre censura e severidade do castigo.  
239 Cf. NUNES, Adeildo. Aumento de pena não intimida o crime. Disponível em: www.ibccrim.org.br. 
Acesso em: 03 mar. 2004. 

http://www.ibccrim.org.br/
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5. O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PENAIS INCRIMINADORAS 

 

5.1. A possibilidade do controle de constitucionalidade das normas penais sob o prisma 
da proporcionalidade 

 

A Constituição abriga os fundamentos axiológicos do direito penal, 

contemplando, também, princípios que limitam o conteúdo material do jus puniendi estatal. A 

primeira conseqüência a ser extraída desse fato é que o controle judicial a ser exercido nesse 

âmbito há de levar em consideração não apenas o espectro formal da lei incriminadora, senão 
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que deve aquilatar, de igual forma, a sua conformidade com os valores e princípios penais 

esculpidos na Lei Maior. 

Como já restou observado, o princípio da proporcionalidade, apesar de não-

escrito, encontra assento nitidamente constitucional, eis que deriva da própria natureza 

principiológica das normas jurídicas consagradoras de direitos fundamentais, além de 

encontrar inspiração em diversos postulados da Lei Maior, tais como o Estado de Direito, o 

devido processo legal substantivo, a dignidade da pessoa humana, dentre outros. 

No caso do direito penal, a proporcionalidade avulta como inafastável mecanismo 

de ponderação entre o direito à liberdade humana e a prerrogativa que detém o Estado de 

cominar sanções criminais para fazer valer o interesse público, mediante a proteção de bens 

jurídicos fundamentais. 

Não se concebe mais que o princípio da legalidade funcione como parâmetro de 

controle apenas formal das normas penais, sendo indispensável que estas se revistam de uma 

legalidade que seja, acima de tudo, substancial, no sentido de afastar de determinados 

comportamentos a ameaça de pena que se mostre descabida ou excessiva. 

No desempenho dessa missão, decisiva a colaboração do princípio da 

proporcionalidade, que passa a atuar como “verdadeiro standard juridicamente vinculante, 

informado pelas exigências de justiça, ínsitas a todo ordenamento”240. 

Conforme assinala San Tiago Dantas, o cotejo das normas penais com uma ordem 

normativa superior integrada por princípios gerais deixa claro a possibilidade de existência de 

leis inconciliáveis com esses princípios, que produzem a sensação íntima do arbitrário, 

traduzida na idéia de lei injusta241. 

Nesse passo, forçoso reconhecer a proporcionalidade como critério por excelência 

destinado à aferição da constitucionalidade material das incriminações estipuladas pelo 

Estado, no exercício de sua potestade punitiva. 

Isso porque o legislador, inserido no Estado de Direito, encontra-se vinculado 

jurídico-materialmente às normas constitucionais, sendo certo dizer-se, por isso, que sua 

atividade não está imune ao controle judicial.  

 
240 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 59. 
241 Cf. DANTAS, San Tiago. Igualdade perante a lei e due process of law. Contribuição ao estudo da 
limitação constitucional do Poder Legislativo. Disponível em: https://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-
32/panteão_32.htm. Acesso em: 25 abr. 2004. 

https://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-32/pante%C3%A3o_32.htm
https://planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev-32/pante%C3%A3o_32.htm
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É nesse sentido que se diz ser necessária a sujeição do arcabouço das normas 

incriminadoras pelo “filtro”do princípio da proporcionalidade242, a fim de se restabelecer a 

coerência e a harmonia entre o direito penal positivo e os valores da justiça e do equilíbrio, 

que devem informar a essência de toda norma jurídica e que consubstanciam mandamentos 

constitucionais dos quais não pode o legislador se apartar. 

A atividade de controle judicial, portanto, transcende o mero formalismo para 

significar a defesa da Constituição, não como um instrumento normativo frio, mas como 

expressão dos valores político-sociais que devem pautar as escolhas do legislador e de todos 

os poderes do Estado. 

Não se trata de deslocar o problema do “arbítrio do legislador” para o “arbítrio 

judicial”, mas sim, como ocorre em toda atividade de controle jurisdicional do Poder, de 

aferir a compatibilidade das opções políticas do legislador com os valores constantes do pacto 

constitucional, considerando que não pode haver, no quadro do Estado Democrático de 

Direito, função ou poder distante da principiologia inserta na Carta Magna243, notadamente 

quando estão em jogo direitos fundamentais.  

Realmente, na medida em que compete ao Poder Judiciário a tarefa de garantir a 

autoridade e o respeito pelos princípios superiores consagrados na Constituição, incumbe-lhe 

naturalmente exercer o controle de constitucionalidade das normas penais à luz do cânone da 

proporcionalidade. Reforçando essa idéia, Mariângela Gama de Magalhães Gomes afirma: 

[...]Especificamente no âmbito dos princípios constitucionais como o da 
proporcionalidade, tem o Poder Judiciário importante papel de controle dos 
atos normativos, uma vez que as leis emanadas em contradição com o 
conteúdo daqueles postulados carecem de constitucionalidade material, 
devendo ser excluídas do ordenamento jurídico. Nesse sentido, percebe-se e 
valoriza-se a importância dos conteúdos dos princípios jurídicos, aptos que 
são a informar a atividade legislativa e a orientar o controle de 
constitucionalidade das normas.[...]244. 

 
Aludindo ao princípio da proporcionalidade e ao seu fundamento na 

cláusula do devido processo legal substancial, Carlos Alberto Baptista ressalta a incumbência 

do Poder Judiciário de estar sempre atento à elaboração legiferante, já que esta há de refletir 

 
242 Cf. ESTELLITA, Heloisa. Direito penal, Constituição e princípio da proporcionalidade. Boletim IBCCrim. 
São Paulo, v. 11, fasc. n. esp., out. 2003, p. 11-13. 
243 Cf. FIGUEIREDO, Marcelo. O controle da moralidade na Constituição. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
114-115. 
244 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003. p. 207-208. 
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os valores fixados constitucionalmente, máxime aqueles garantidores de direitos 

fundamentais245. 

Na doutrina italiana, Francesco Palazzo assinala com pertinência: 

 
A “penetração” dos valores constitucionais no corpo do sistema penal 
(como, de resto, no de qualquer outro ramo do ordenamento) pode ocorrer 
mediante a “via legislativa”, por intermédio de leis de atuação constitucional, 
ou pela “via jurisdicional”, entendendo-se como tal não apenas o trabalho de 
adequação do magistrado a quanto se contenha nas malhas da lei, mas, 
principalmente, a decisiva atividade da Corte constitucional246. 
 

Na Espanha, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, aludindo ao papel exercido pela 

proporcionalidade, no sentido de limitar materialmente as opções legislativas de 

criminalização, realça: 

 
[...]Óbvio é dizer que o princípio da proporcionalidade vincula também ao 
juiz enquanto agente da fase final do processo normativo e o faz com 
parâmetros similares e em momentos normativos análogos. Com a lei 
aplicável em mãos, o órgão judicial, obrigado sobretudo ao respeito do 
marco que a supõe, deve extrair a regra concreta que sirva para a resolução 
do conflito. Entre os critérios ulteriores a que está submetido seu labor está, 
já se disse, o da proporcionalidade no tratamento restritivo da liberdade 
[...]247. 

 
 

Na mesma senda, Jesús-María Silva Sánchez, ao afirmar categoricamente que 

“sem transbordar o marco determinado pelo princípio da legalidade, os tribunais podem 

praticar restrições dos tipos à base de considerações da proporcionalidade”248. 

Esse é o caminho que vem sendo trilhado não só pela doutrina, mas também por 

alguns Tribunais Constitucionais. 

Na Alemanha, relata-nos Klaus Tiedemann que a Corte Constitucional exige a 

observância da proporcionalidade com todos os elementos e critérios que comporta, como a 

aptidão para a proteção do bem em questão, a necessidade dessa proteção específica em 

relação a outros meios preventivos de caráter civil, administrativo, trabalhista etc, e, ainda, a 

 
245 Cf. BAPTISTA, Carlos Alberto. O juiz criminal e o devido processo legal substantivo. Revista Jurídica. ano 
49, n. 285, jul. 2001, p. 92.  
246 PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e Direito Penal. Trad. de Gérson Pereira dos Santos. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989. p. 30. 
247 SÁNCHEZ, Juan Antonio Lascuraín. La proporcionalidad de la norma penal. Revista Ibero-Americana de 
Ciências Penais. ano 1, mai./ago 2000, p. 245. 
248 SÁNCHEZ, Jesús –María Silva. Nuevas tendencias político-criminales y actividad jurisprudencial del 
tribunal supremo español. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, n. 15, jul./set., 1996, p. 47. 
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comprovação de que a ponderação de interesses por ocasião do conflito de direitos 

fundamentais tenha sido realizada de maneira correta249. 

De seu turno, o Tribunal Constitucional da Espanha também já entendeu 

admissível o controle judicial das normas penais sob o prisma da proporcionalidade, o que 

pode ser constatado no seguinte pronunciamento: 

 
[...] Esta precisão constitui o prius lógico para se determinar se o legislador 
incorreu em um excesso manifesto no rigor das penas, vulnerador do artigo 
17.1 CE, ao introduzir um sacrifício patentemente inidôneo, desnecessário ou 
desproporcionado do direito de liberdade [...]250. (sem negrito no original) 

 
Em pronunciamento que gerou grande polêmica, a mesma Corte de Justiça 

reconheceu a inconstitucionalidade de uma norma penal com base no princípio da 

proporcionalidade no âmbito do direito penal. Nessa oportunidade, cuidava o Tribunal de 

analisar um recurso de amparo apresentado pelos membros da mesa dirigente do Partido 

Nacionalista “Herri Batasuna”, que haviam sido condenados a penas de prisão de sete anos e 

ao pagamento de multa individual de 500.000 pesetas por violação do tipo penal de 

“colaboração com a banda armada”. As acusações consistiam na recepção de fitas de vídeo 

confeccionadas por membros do ETA, na qual pessoas encapuzadas e sentadas em uma mesa 

sobre a qual havia pistolas automáticas, apresentavam proposta de paz ao governo 

espanhol251. 

Entendeu o Tribunal que o exercício das liberdades de expressão, de informação e 

de livre participação nas atividades políticas encontram limite na necessidade de preservação 

das outras liberdades garantidas pela Constituição e que, por conta disso, a divulgação de 

mensagem política de cunho ameaçador não poderia ser considerada como exercício lícito 

dessas liberdades. Entretanto, acresceu que a liberdade de expressão, garantida a todos, é 

particularmente preciosa para os partidos políticos e seus membros e que uma reação 

desproporcionada contra algumas declarações, ainda que ilícitas e passíveis de sanção, 

 
249 Cf. TIEDEMANN, Klaus. Constitución y Derecho penal. Trad. de Luis Arroyo Zapatero. Disponível em: 
http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos.htm. Acesso em: 30 mar. 2004. 
250 CORREA, Teresa Aguado. El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid: EDERSA, 1999. 
p. 141.  
251 Cf. ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. El principio de proporcionalidad y el control constitucional de las 
normas penales: el amparo a la Mesa de Herri Batasuna. Cuadernos de Política Criminal. Madrid: EDERSA, 
n. 70, 2000, p. 219-220. 

http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos.htm
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vulnera o direito à liberdade de expressão por não se afigurar necessária em uma sociedade 

democrática252. 

Em conclusão, a Corte de Justiça Espanhola considerou que, embora o combate ao 

terrorismo justificasse a existência do tipo penal violado, a não colocação, à disposição do 

juiz penal, de mecanismos de flexibilidade na adequação da pena imposta concretamente, em 

cada caso de manifestação das condutas de colaboração com grupos terroristas, implicaria 

“vulneração do princípio da legalidade enquanto compreensivo da proscrição constitucional 

de penas desproporcionadas”253. 

Na hipótese narrada, vê-se que o dogma da proporcionalidade foi utilizado como 

fundamento para declarar-se a inconstitucionalidade de um preceito penal que não 

comportava a imposição de uma pena proporcionada de acordo com as circunstâncias do caso 

concreto. 

No direito italiano, conforme nos relata Francesco Palazzo, embora a Corte 

Constitucional se inspire nos cânones da razoabilidade político-criminal, que não coincide 

exatamente com o contéudo da proporcionalidade e seus subprincípios, é certo que não se 

furta em exercer o controle de constitucionalidade material das normas penais emanadas do 

Parlamento, tanto sobre o conteúdo da incriminação, como sobre a medida da pena254. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma clara pela 

existência de limites materiais ao poder de legislar, consubstanciados na exigência de 

observância ao princípio da proporcionalidade, espancando quaisquer dúvidas que pairassem 

a respeito, como se vê no trecho do julgado a seguir transcrito: 

 
[...] O princípio da proporcionalidade – que extrai a sua justificação 
dogmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamente daquela que 
veicula a garantia do substantive due process of law – acha-se vocacionado a 
inibir e a neutralizar os abusos do Poder Público no exercício de suas funções, 
qualificando-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade 
material dos atos estatais. A norma estatal, que não veicula qualquer conteúdo 
de irrazoabilidade, presta obséquio ao postulado da proporcionalidade, 
ajustando-se à cláusula que consagra, em sua dimensão material, o princípio 
do substantive due process of law (CF, art. 5°, LIV). Essa cláusula tutelar, ao 

 
252 Cf. ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. El principio de proporcionalidad y el control constitucional de las 
normas penales: el amparo a la Mesa de Herri Batasuna. Cuadernos de Política Criminal. Madrid: EDERSA, 
n. 70, 2000, p. 222. 
253 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. El principio de proporcionalidad y el control constitucional de las normas 
penales: el amparo a la Mesa de Herri Batasuna. Cuadernos de Política Criminal. Madrid: EDERSA, n. 70, 
2000, p. 222. 
254 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 371-372. 
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inibir os efeitos prejudiciais decorrentes do abuso do poder legislativo, enfatiza a 
noção de que a prerrogativa de legislar outorgada ao Estado constitui atribuição 
jurídica essencialmente limitada, ainda que o momento de abstrata instauração 
normativa possa repousar em juízo meramente político ou discricionário do 
legislador255. (sem negrito no original) 
 

Pode-se perceber, sem maiores dificuldades, que o pronunciamento acima citado, 

oriundo da Corte brasileira, tem caráter genérico, não fazendo menção específica ao direito 

penal. Ao contrário do que sucede com os Tribunais da Alemanha e da Espanha, em que, 

como visto, há aplicação do princípio de forma direcionada às normas criminais, no âmbito do 

órgão guardião da Constituição brasileira, não se identifica qualquer registro de manifestação 

no sentido da utilização da proporcionalidade como parâmetro para aferição da 

constitucionalidade em abstrato de uma norma penal incriminadora. 

Entretanto, bem se vê que inúmeros são os pronunciamentos do Pretório Excelso 

que, como o ora citado, aludem à necessidade de proteção dos direitos fundamentais em geral, 

contra atos que se apresentem desproporcionais. Obviamente que aí se inclui o direito 

fundamental de liberdade frente às leis penais consagradoras de tipos penais que se mostrem 

materialmente divorciadas dos valores constitucionais. 

Interpretação contrária destoaria da lógica, considerando que a sanção penal é a 

arma mais poderosa e lesiva de que dispõe o Estado para coibir condutas ilícitas, o que, com 

maior razão, justifica a submissão das normas penais incriminadoras a mecanismos de 

controle judicial, objetivando-se, com isso, verificar se estão conformes aos princípios de 

hierarquia constitucional que limitam a pretensão penal do Estado, dentre os quais figura com 

proeminência o princípio da proporcionalidade. 

Com efeito, se é certo na doutrina e nos tribunais que as restrições implementadas 

na seara do direito administrativo ou do direito constitucional só se afiguram legítimas 

quando idôneas a concretizar o fim proposto, necessárias – em face da inexistência de outras 

restrições menos sérias capazes de atingir o mesmo objetivo com a mesma eficiência – além 

de bem dosadas, não há razão para que a criminalização de um dado comportamento não 

esteja sujeita à mesma espécie de análise. 

Na verdade, inexiste diferença ontológica entre as várias espécies de restrições de 

direitos fundamentais, sendo certo que elas se apartam tão-somente no que diz respeito à 

relevância do direito limitado ou sacrificado em cada caso, o que corrobora ainda mais a 
 

255 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
1407/DF. Tribunal Pleno. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 07/03/96. DJ de 24/11/00, p. 86. 
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obrigação que tem o legislador de se sujeitar ao dogma da proporcionalidade em relação a 

qualquer providência legislativa destinada a restringir direitos na seara jurídico-penal, onde o 

que está em jogo é o status libertatis do cidadão. 

Na etapa de construção dos tipos incriminadores, o recurso ao dogma da 

proporcionalidade permitirá a realização de uma criteriosa seleção, no universo das condutas 

humanas, daquelas que devem ensejar uma tutela jurídica diferenciada através da pena, além 

de justificar a diversidade de tratamentos dispensados às inúmeras espécies delitivas. 

Isso porque, na tarefa de repressão penal, não é dado ao Estado intervir no direito 

de liberdade dos indivíduos em maior medida do que o indispensável para prevenir o ataque 

aos bens jurídicos tutelados pela norma, retribuindo com equilíbrio o mal causado pelo crime. 

Logo, o que se objetiva sob o prisma da proporcionalidade ou da proibição do excesso é 

justamente identificar e, posteriormente, extirpar do sistema jurídico, por inconstitucionais, as 

cargas coativas que se apresentem desnecessárias, inúteis ou excessivamente onerosas aos 

cidadãos. 

A atividade judicial consistente em detectar tipos penais que afrontem o cânone 

da proporcionalidade deve operar-se difusamente, ou seja, desde o juiz singular, passando 

pelos tribunais inferiores, até alcançar, eventualmente, o órgão responsável pela interpretação 

da Constituição e, nesse último caso, quer a nível de última instância recursal, quer a título de 

controle concentrado de constitucionalidade. No próximo item, objetiva-se demonstrar em 

que medida o ativismo judicial em prol da proporcionalidade vem tendo aplicabilidade no 

âmbito da Corte Constitucional brasileira. 

5.2. A (in)existência do princípio da proporcionalidade penal na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal 

 

Todo o debate travado em relação ao princípio da proporcionalidade perde 

qualquer sentido e razão se não tiver em mira a aplicação prática de seus elementos 

integrantes com o fim de dirimir controvérsias judiciais fundadas na colisão de direitos 

fundamentais. 

Voltando os olhos para os julgados oriundos da Corte Constitucional brasileira, 

percebe-se facilmente que a quase totalidade deles, quando fundamenta suas conclusões no 

princípio da proporcionalidade – equiparando-o sempre equivocadamente à razoabilidade – 

está solucionando uma questão de índole administrativa ou constitucional. 
 

Disponível em: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp.  

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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Em matéria penal, portanto, há pouquíssimos registros de julgamentos fulcrados 

no cânone da proporcionalidade. Por outro lado, quando isso ocorre, a proporcionalidade não 

é utilizada no sentido aqui abordado, qual seja, como critério de constitucionalidade das 

normas penais in abstrato. Isso se explica, em parte, diante das várias acepções que assume o 

princípio em exame, ainda que se considere apenas o âmbito restrito do direito penal, mas 

sobretudo pela tímida recepção do princípio no direito penal brasileiro. 

Assim, constata-se freqüentemente, no Pretório Excelso, o uso da 

proporcionalidade para, em ações de habeas corpus, fundamentar a ausência de justa causa 

para a ação penal, como bem demonstra a decisão a seguir ementada: 

 
Competência. Habeas corpus. Ato do Superior Tribunal de Justiça. 
Compreende-se, no âmbito da competência do Supremo Tribunal Federal, 
julgar habeas corpus impetrado  contra ato de tribunal superior. Justa causa. 
Insignificância do ato apontado como delituoso. Uma vez verificada a 
insignificância jurídica do ato apontado como delituoso, impõe-se o 
trancamento da ação penal por falta de justa causa. A isto direcionam os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Consubstancia ato 
insignificante a contratação isolada de mão-de-obra, visando à atividade de 
gari, por município, considerado período diminuto, vindo o pedido 
formulado em reclamação trabalhista a ser julgado improcedente, ante a 
nulidade da relação jurídica por ausência de concurso público256.(sem 
negrito no original) 

 
Aqui, vê-se que a proporcionalidade não foi utilizada como critério de controle de 

constitucionalidade para a análise da legitimidade de qualquer lei penal em tese, mas sim para 

dirimir uma controvérsia em um caso específico. 

Por vezes, o Supremo recorre ao princípio da proporcionalidade apenas para 

verificar se a pena aplicada pelo juiz no caso concreto se coaduna ao tipo penal específico, 

isto é, se não foi excessiva frente à previsão abstrata da norma. Nesse sentido, o teor do voto 

proferido pelo Ministro Nelson Jobim, ao concluir pela observância do referido preceito na 

sentença de primeiro grau: 

 
[...] Verifico que a decisão respeitou esse princípio. A pena foi dosada na 
medida exigida pelo fato. Ou seja, dentro da previsão máxima de até cinco 
anos [...]257. 

 
256 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 77003/PE. Segunda Turma. Relator: Min. Marco 
Aurélio. Julgado em 16/06/98. DJ de 11/09/98, p. 380. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso em: 15 abr. 2004. Seguindo a mesma linha, os seguintes 
julgados: HC 82969/PR e HC 83191/DF. 
257 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 83.191-5. Segunda Turma. Relator: Min Nelson Jobim. 
Julgado em em 09/09/03. DJ de 13/02/2004, p. 18. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. Acesso em: 15 abr. 2004. 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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Nessa hipótese, também não está em jogo a idoneidade constitucional da norma 

penal, cuidando-se, ao revés, de verificar se o julgador graduou de forma adequada a sanção 

criminal à gravidade do fato. Como se vê, trata-se justamente de perquirir se o comando legal 

foi devidamente cumprido, e não de avaliar se o seu conteúdo se encontra em desacordo com 

os princípios superiores do direito penal. 

Ainda no que concerne à aplicação da pena, a mesma Corte já aludiu à 

necessidade de observância da proporcionalidade entre a agravante e a pena aplicada, 

rechaçando a aplicação daquela na etapa de fixação da pena-base. Com efeito: 

 
Habeas corpus. Uso de tóxico (art. 16 da Lei n° 6.368/76). Dosimetria da 
pena. Inobservância do critério trifásico. Pena-base e agravante. 
Desproporcionalidade. 
1. A teor do ar. 61, inciso I, do Código Penal, a reincidência consubstancia 
circunstância legal agravante, não podendo ser considerada como critério 
para a fixação da pena-base. 2. Ofende o princípio da proporcionalidade 
entre a agravante e a pena aplicada, bem assim o critério trifásico 
previsto no art. 68 do Código Penal, a sentença que na primeira etapa de 
individualização da pena fixa o seu “quantum” no limite máximo 
previsto para o tipo penal. 3. Habeas corpus deferido, em parte258.(sem 
negrito no original) 

 
Aqui, da mesma forma, não se está diante de suposta inconstitucionalidade do 

preceito penal incriminatório, mas sim de proporcionalidade na atividade de aplicação da 

pena in concreto pelo juiz. 

Analisando-se atentamente os julgados de direito penal oriundos da Corte 

Suprema, chegar-se-á à inafastável conclusão de que neles não se visualiza qualquer 

discussão sobre a legitimidade ou constitucionalidade da lei penal em tese sob o prisma da 

proporcionalidade. O controle recai apenas em decisões judiciais determinadas ou concretas, 

o que denota uma tendência manifestamente conflitante em relação ao controle de 

constitucionalidade das demais normas jurídicas, de caráter extrapenal, editadas pelo Poder 

Público, as quais são constantemente cotejadas com o princípio da proporcionalidade. 

De fato, em relação a estas, constata-se uma verdadeira enxurrada de decisões 

judiciais que ora atestam sua conformação à lei maior, ora concluem pela sua afronta ao texto 

constitucional, tradição esta que, definitivamente, não se verifica no âmbito das leis penais. 

 
258 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HC 75889/MT. Segunda Turma. Relator: Min Maurício 
Correa. Julgado em: 17/03/98. DJ de 19/06/98, p. 24. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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Vale salientar, entretanto, que, em 21 de fevereiro de 1968, por ocasião do 

julgamento do Habeas Corpus 45232, o Supremo Tribunal Federal, embora sem recorrer 

expressamente ao princípio da proporcionalidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 48 

do Decreto-Lei n. 314/67 (Lei de Segurança Nacional), o qual obstava que o acusado de 

prática de crime contra a Segurança Nacional desempenhasse qualquer atividade profissional 

ou privada. Tratava-se de uma medida preventiva que correspondia, na verdade, à antiga (e 

atualmente inexistente no nosso ordenamento) noção de pena acessória, só que aplicável no 

curso do processo, e não após a eventual condenação. Entendeu a nossa Corte constitucional 

que tal restrição consubstanciava violação a direitos fundamentais não-escritos e decorrentes 

do regime, afrontando, ainda, o próprio direito à vida, como se pode concluir de passagem do 

voto exarado pelo relator do processo: 

 
[...] Infelizmente não temos em nossa Constituição o que dispõe a Emenda 
n°. 8 da Constituição Americana, onde se proíbem a exigência de fianças 
excessivas, as penas de multa demasiadamente elevadas e a imposição de 
penas cruéis e fora do comum ou de medida (cruel and unusual 
punishment).[...] Não temos preceito idêntico, porém, mais genérico e 
suscetível de uma aplicação mais ampla, temos o § 35 do art. 150, 
reprodução de Constituições anteriores que dispõe: A especificação dos 
direitos e garantias expressas nesta Constituição não exclui outros 
direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela 
adota. Ora, a Constituição vigente, como as anteriores no quadro das 
garantias individuais e sociais, procurou seguir as exigências de 
aperfeiçoamento do homem e o respeito à sua integridade física e moral. [...] 
O objetivo da lei foi inverso a essa tendência, porque procurou 
aumentar o rigor da repressão desses crimes, intimidando com medidas 
que atingem o indivíduo na sua própria carne, pela simples suspeita ou 
pelo início de um procedimento criminal fundado em elementos nem 
sempre seguros ou de suspeitas que viriam a se apurar no processo. Nesse 
particular, a expressão de medida cruel, encontrada no texto americano, 
bem caracteriza a norma em questão, porque, com ela, se tiram ao 
indivíduo as possibilidades de uma atividade profissional que lhe 
permite manter-se e a sua família. Cruel quanto à desproporção entre a 
situação do acusado e as conseqüências da medida. Mas não só o art. 
150, § 35, pode ser invocado. Também o caput do art. 150 interessa, 
porque ali se assegura a todos os que aqui residem o direito à vida, à 
liberdade individual e à propriedade. Ora, tornar impossível o exercício 
de uma atividade indispensável que permita ao indivíduo obter os meios 
de subsistência, é tirar-lhe um pouco de sua vida, porque esta não 
prescinde dos meios materiais para a sua proteção [...]259.(sem negrito 
no original) 

 
 

259 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal. Disponível em: 
http://geocities.yahoo.com.br/profpito/oprincipiodaproporcionalidadegilmar.html. Acesso em: 24 mar. 2004. 

http://geocities.yahoo.com.br/profpito/oprincipiodaproporcionalidadegilmar.html
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Um exame mais acurado da decisão, com a utilização dos recursos da moderna 

doutrina constitucional, revela que, em verdade, a Corte se valeu da cláusula genérica de 

remissão, correspondente atualmente ao art. 5°, § 2° da Constituição, para poder aplicar a 

idéia de proporcionalidade. 

Na decisão referida, que data de 1968, o próprio Poder Judiciário admitiu a sua 

atribuição para avaliar a legitimidade de uma conseqüência advinda de um preceito penal 

incriminador, ainda que não se possa chamá-la estritamente de pena. Demais, o fundamento 

da declaração de inconstitucionalidade consistiu não apenas na previsão de sua aplicação 

antes da eventual sentença condenatória, mas sobretudo na excessiva onerosidade que 

ocasionaria aos cidadãos, por atingir de forma aguda direitos que lhes eram igualmente 

fundamentais, o que deixa claro a aplicação, na hipótese, do subprincípio da 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Tal constatação autoriza deduzir-se que o Supremo Tribunal Federal resta 

permitido a proceder de igual modo quanto aos demais elementos integrantes dos tipos 

penais, contrastando-os sempre com os valores e princípios albergados pela ordem 

constitucional. Nesse particular, ratifica-se, mais uma vez, a idoneidade de que goza o 

mandado da proporcionalidade para funcionar como parâmetro de controle em relação aos 

elementos integrantes da lei penal incriminadora. 

Lamentavelmente, o uso da proporcionalidade pela Corte Suprema apresenta-se 

significativamente acanhado na esfera penal. Registre-se que, mesmo quando é utilizado no 

âmbito de análise da constitucionalidade de uma norma extrapenal, ressente-se sobremaneira 

de falta de cientificidade, pois inexiste efetiva análise acerca dos elementos que o compõem. 

De fato, em seus julgados, quando entende abusivo ou arbitrário determinado ato, 

a Suprema Corte, além de equiparar equivocadamente os conceitos de proporcionalidade e 

razoabilidade, restringe-se simplesmente a proclamar que há afronta a um ou a ambos os 

princípios, sem nem sequer adentrar na análise da legitimidade dos meios eleitos em relação 

aos fins propostos. 

Comentando e criticando essa deficiência, Luís Virgílio Afonso da Silva destaca: 

 
[...] A invocação do princípio da proporcionalidade é, não raramente, um 
mero recurso a um topós, com caráter meramente retórico, e não sistemático. 
Em inúmeras decisões, sempre que se queira afastar alguma conduta 
considerada abusiva, recorre-se à fórmula “à luz do princípio da 
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proporcionalidade ou da razoabilidade, o ato deve ser considerado 
inconstitucional [...]260. 

 
E prossegue o autor: 
 

[...] Apesar de salientar a importância da proporcionalidade para o deslinde 
constitucional da colisão de direitos fundamentais, o Tribunal não parece 
disposto a aplicá-la de forma estruturada, limitando-se a citá-la. [...] Não é 
feita nenhuma referência a algum processo racional e estruturado de controle 
da proporcionalidade do ato questionado, nem mesmo um real cotejo entre 
os fins almejados e os meios utilizados. O raciocínio aplicado costuma ser 
muito mais simplista e mecânico. Resumidamente: 
- a constituição consagra a regra da proporcionalidade; 
- o ato questionado não respeita essa exigência; 
- o ato questionado é inconstitucional [...]261. 

 
Veja-se, por oportuno, trecho do voto do Min. Celso de Mello, proferido nos autos 

da ADI 1.407-2 DF, ajuizada contra o art. 6° da Lei n°. 9.100/95, que estabeleceu normas 

para a realização das eleições municipais de 3 de outubro de 1996. O mencionado ministro, 

após tecer considerações doutrinárias acerca do postulado da proporcionalidade, utiliza-o para 

indeferir a medida cautelar postulada, nos seguintes termos: 

 
A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por 
isso, tem censurado a validade jurídica de atos estatais, que, 
desconsiderando as limitações que incidem sobre o poder normativo do 
Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões de razoabilidade e 
que se revelam destituídos de causa legítima, exteriorizando abusos 
inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos 
dessas pessoas. (ADIn 1.158-AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO). De 
outro lado o Plenário do Supremo Tribunal Federal tem prestigiado 
normas que não se revelam arbitrárias ou irrazoáveis em suas 
prescrições, em suas determinações ou em suas limitações [...] Conclui-
se, portanto, que superado esse limite, e achando-se o conteúdo da norma 
legal tisnado pelo vício da irrazoabilidade, incide, o legislador, em causa 
configuradora do excesso de poder, o que compromete a própria função 
jurídico-constitucional dessa espécie normativa, notadamente naquelas 
situações em que a lei se reduz à condição de deliberação estatal totalmente 
opressiva e arbitrária. Fixadas tais premissas, entendo – mesmo sob a 
consideração do princípio da razoabilidade – que não se revela possível 
imputar o vício de inconstitucionalidade à norma inscrita no caput do 
art. 6° da Lei n. 9.100/95, que se revela, quanto ao seu intrínseco 

 
260 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 31. 
261 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798, 
abr. 2002, p. 31. 
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conteúdo, obsequiosa para com a cláusula do substantive due processo 
of law262. (sem negrito no original) 

 
Mesmo procedendo à leitura de todo o voto, não se enxerga qualquer cotejo dos 

elementos da proporcionalidade com os elementos fáticos e jurídicos que cercam a norma 

atacada, inexistindo, pois, qualquer exame relativo à legitimidade e à necessidade dos meios 

propostos frente aos fins perseguidos263. 

Ao lado do emprego praticamente insignificante da proporcionalidade para o 

exame de constitucionalidade das normas penais incriminadoras, vê-se que, mesmo na esfera 

extrapenal, em que o princípio tem aplicabilidade significativamente freqüente, não se 

visualiza um desenvolvimento sistemático da matéria, com a dissecação do verdadeiro 

conteúdo da máxima da proporcionalidade e de seu contraste com as circunstâncias fáticas e 

jurídicas analisadas. 

Nota-se que, no ambiente do direito penal a situação se agrava sobremaneira por 

conta de um problema antecedente à falta de cientificidade imprimida ao princípio: a própria 

inexistência de decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal que recorram à 

proporcionalidade como fundamento para declarar a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de uma lei penal. 

A despeito de estar plenamente consagrado nas doutrinas nacional e estrangeira, 

lamentavelmente o desenho da proporcionalidade penal e de seus elementos ainda carece de 

aplicação prática, real e efetiva perante o órgão encarregado de interpretar e dizer a última 

palavra sobre a constitucionalidade das leis no Brasil. 

Tal contexto enseja o enfrentamento, pelo direito penal, de obstáculos e desafios 

ainda maiores, para que se afirme como um direito de base essencialmente constitucional. 

 

7.3. Óbices a uma utilização efetiva da proporcionalidade no controle de 
constitucionalidade das leis penais incriminadoras 

 

O monopólio da produção normativa penal pertence exclusivamente ao legislador, 

que, dotado de legitimidade democrática – por constituir expressão da vontade popular – é a 

entidade competente para o desenho das opções de política criminal, o que inclui, 

 
262 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI MC1407-2. Tribunal Pleno. Relator: Min. Celso de 
Mello. Julgado em: 07/03/1996. DJ de 24/11/00, p. 86. Disponível em: 
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp.  
263 À guisa de exemplificação, padecem da mesma falha os julgamentos proferidos nas ADIs 1.158 MC/AM, 
1.753/MC-QQ/DF e 2667/DF. 

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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obviamente, a seleção dos comportamentos que devem ser erigidos à categoria de crime e a 

cominação das respectivas sanções penais. 

Em razão disso, diz-se com freqüência que o exame da proporcionalidade implica 

a subversão do princípio da separação dos poderes, na medida em que constitui indevida 

interferência do julgador na atividade do Poder Legislativo, ou seja, usurpação do papel 

político outorgado exclusivamente a este último poder pela Constituição. 

Tal resistência, imbricada com a questão do controle dos atos legislativos, é 

detectada notadamente nos países adeptos da Civil Law, como o Brasil, em que a abrangência 

do princípio é significativamente acanhada. Diferentemente desse sistema, o Direito da 

Common Law, que tem nos Estados Unidos o seu principal seguidor, coloca o Poder 

Judiciário em posição diversa, admitindo que este cria verdadeiramente o direito. 

Atribui-se motivação histórica à diversidade de papéis assumidos pelos juízes em 

ambos os sistemas. Com efeito, a revolução americana eclodiu principalmente por causa da 

opressão do Parlamento às colônias inglesas. Em razão disso, os Estados Unidos, cientes de 

que o Legislativo também poderia ser fonte de tirania e arbítrio, construíram um direito 

superior e ao qual todos deviam respeito: a Constituição264. 

Conforme nos relata o Prof. Nelson Saldanha: 

 
[...] a velha e sustentada idéia de uma lei fundamental, justificadora e ao mesmo 
tempo delimitadora do uso do poder, atuou evidentemente no sentido de se 
considerar necessário produzir um ordenamento que abrangesse o conjunto das 
colônias libertadas e caracterizasse política e juridicamente sua condição interna e 
externa [...]265. 

 
A propósito, acrescenta também Stephen Miller que “os norte-americanos sempre 

suspeitaram dos legisladores nacionais, presumindo que mais cedo ou mais tarde eles são 

corrompidos pelo poder”266. 

Justamente em razão dessa desconfiança é que aos juízes americanos foi atribuído 

o dever de serem fiéis guardiães da Constituição, concepção sacramentada definitivamente 

 
264 Cf. ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O princípio da proporcionalidade como instrumento de controle 
constitucional das normas penais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 772, fev. 2000, p. 468-469. 
265 SALDANHA, Nelson. Formação da teoria constitucional. 2. ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000. p. 62.  
266 MILLER, Stephen. In GOLDWIN, Robert A., SCHAMBRA, William A. (orgs.). A Constituição norte-
americana. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 179. 
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com o histórico julgamento do caso Marbury v. Madison, no ano de 1803, que marcou o 

início da judicial review267. 

Já quanto ao Direito Europeu, registram-se diferenças marcantes, tendo em vista 

que a Revolução Francesa nasceu, não da opressão do Parlamento, mas sim da tirania e do 

despotismo do monarca absoluto e de juízes que não faziam oposição ao regime absolutista, 

mas antes com ele pactuavam. De fato, historicamente os juízes eram vistos como verdadeiros 

colaboradores na atividade do regime absolutista monárquico, que era marcado, não pelo 

ideal de igualdade, ainda que formal, mas sim pela existência de regalias e privilégios 

outorgados tão-somente a determinadas classes sociais, entre as quais se encontrava a própria 

“nobreza de toga”.268 Outrossim, do ponto de vista ideológico, a exigência de uma atividade 

passiva por parte do Poder Judiciário encontra fundamento nas doutrinas fortemente 

difundidas por grandes pensadores políticos, tais como Rosseau, Locke e o próprio 

Montesquieu, consistentes na primazia da vontade popular, corporificada no Poder 

Legislativo. Daí resultaram Constituições que não comportavam um caráter normativo, mas 

simplesmente programático, gerando, via de conseqüência, uma justiça constitucional mais 

retraída269. 

De qualquer sorte, a evolução histórica do direito europeu, forçada pelos efeitos 

desastrosos de duas guerras, desaguou na concepção de que o Estado, de forma freqüente e 

aproveitando-se da deficiência dos mecanismos de controle de legitimidade de seus atos, 

vulnerava direitos reputados fundamentais – como sucedeu com o Estado Nacional Socialista 

Alemão – o que ensejou a necessidade de limitar o Poder Legislativo, através da inserção, no 

bojo das Constituições, de uma disciplina eminentemente normativa relativa aos direitos 

fundamentais270. 

 
267 A partir desse momento, a Corte Suprema americana firmou o entendimento de que os atos normativos, quer 
administrativos, quer legislativos, que ferem os direitos fundamentais, ofendem diretamente o devido processo 
legal, devendo ser nulificados pelo Poder Judiciário. Na decisão, colhe-se o seguinte trecho: “Logo, os que põem 
em dúvida o princípio de que a Constituição deve ser considerada, no tribunal, lei suprema, se vêem reduzidos à 
necessidade de sustentar que os tribunais devem fechar os olhos à Constituição, e ver apenas a lei. Tal doutrina 
subverteria a própria base de todas as constituições escritas.”(PADOVER, Saul K. A Constituição viva dos 
Estados Unidos. 2. ed. São Paulo: IBRASA, 1987. p. 89) 
268 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Constitucionalismo moderno e o papel do Poder Judiciário na sociedade 
contemporânea. Revista de Processo. São Paulo, n. 60, out./dez. 1990, p. 110-111. 
269 Cf. ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O princípio da proporcionalidade como instrumento de controle 
constitucional das normas penais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 772, fev. 2000, p. 470-471. 
270 Cf. ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O princípio da proporcionalidade como instrumento de controle 
constitucional das normas penais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 772, fev. 2000, p. 471. 
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A partir daí, verifica-se que o fosso existente entre Common Law e Civil Law vem 

sendo relativamente superado, pelo menos em parte, com o inevitável crescimento da 

criatividade da função judiciária nas duas famílias jurídicas271. 

Entretanto, o renascimento do constitucionalismo europeu é fenômeno recente se 

comparado com o americano, já que este vem se desenvolvendo há mais de dois séculos e, por 

isso, “a dogmática dos países de família romano-germânica resiste a formular a sujeição dos 

conceitos clássicos da doutrina penal aos limites impostos pela necessidade de 

constitucionalização das normas penais”272. 

Nesse cenário, a aferição da proporcionalidade acaba por ter tímida aplicação, 

suscitando sérias controvérsias no que tange ao postulado secular da separação dos poderes, 

sob a justificativa de que implica juízo de mérito que transcende o mero controle objetivo da 

legalidade, realizado pelo Judiciário sobre o Legislativo. A conseqüência seria, então, a 

substituição do legislador pelo juiz, o que se entende tradicionalmente por usurpação de 

competências constitucionalmente delimitadas. 

A tutela judicial esbarraria, por assim dizer, nas chamadas questões políticas, zona 

esta interditada à incidência do controle judicial, resultando acentuada a tensão entre instância 

democrática, que leva à exclusividade da função legislativa nas escolhas de incriminação e a 

instância de garantia, que as quer amplamente sujeitas à função de controle273. 

Provavelmente devido a essas nuances, o Poder Judiciário brasileiro mostre-se tão 

pouco afeito à declaração de inconstitucionalidade de leis penais, como se o produto abstrato 

do legislador estivesse perfeito, acabado e intocável. 

Confirmando essa realidade, o que se observa, no direito brasileiro, é expressa 

vedação para que o julgador, recorrendo à máxima da proporcionalidade, possa aquilatar a 

inconstitucionalidade da previsão abstrata do quantitativo da sanção penal, como pode se 

perceber no julgado a seguir transcrito: 

 
Recurso Extraordinário Criminal. Análise sobre o furto e o roubo. Concurso 
de pessoas. Proporcionalidade entre as respectivas penas. 
Sob o pretexto de ofensa ao artigo 5°, caput, da Constituição Federal 
(princípios da igualdade e da proporcionalidade), não pode o Judiciário 

 
271 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 116. 
272 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O princípio da proporcionalidade como instrumento de controle 
constitucional das normas penais. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 772, fev. 2000, p. 471. 
273 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 354.  
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exercer juízo de valor sobre o quantum da sanção penal estipulada no 
preceito secundário, sob pena de usurpação da atividade legiferante e, 
por via de conseqüência, incorrer em violação ao princípio da separação 
dos poderes. Ao Poder Legislativo cabe a adoção de política criminal, 
em que se estabelece a quantidade de pena em abstrato que recairá 
sobre o transgressor da norma penal. Recurso Extraordinário conhecido e 
desprovido274. (sem negrito no original) 

 
Se a nossa Corte proscreve que o juiz proceda ao cotejo constitucional do tipo em 

relação à cominação da sanção, é intuitivo que possua o mesmo entendimento em relação aos 

demais elementos integrantes da norma penal, o que se não impede, dificulta sobremaneira a 

aplicação da máxima da proporcionalidade de acordo com a concepção aqui desenvolvida. 

Grande dificuldade parece existir também se se reconhece, conforme ressalta 

Massimo Donini, que, dentre as normas-princípio de direito penal, existem aquelas que têm 

um caráter orientador ou argumentativo, pois necessitam do auxílio de outras normas 

constitucionais para serem aplicadas – categoria na qual parece se inserir o princípio da 

proporcionalidade, derivado que é, segundo a maioria dos autores, de outros princípios 

constitucionais275 – e aquelas que possuem força de lei, podendo ser utilizadas 

autonomamente por uma Corte Constitucional para anular uma lei, a exemplo da reserva 

legal, da irretroatividade e da culpabilidade276. 

Junte-se a isso a problemática de que, ao contrário desses últimos princípios, a 

proporcionalidade não possui um conteúdo substancial pré-determinado, sendo insuscetível 

de operar efetivamente, senão através da análise de cada caso concreto. Depara-se, assim, 

com a situação paradoxal de que, por um lado, trata-se de um princípio de conteúdo, atinente 

ao plano do objeto da tutela e, por outro, que este é privado de um conteúdo prescritivo 

realmente predeterminado ao juízo de constitucionalidade277.  

Outrossim, configura um juízo eminentemente relativo, considerando que o 

legislador penal não está obrigado a indicar uma única solução que seja conforme a 

 
274 BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 358315/MG. Segunda 
Turma. Relator: Min Ellen Gracie. Julgado em: 12/08/03. DJ de 19/09/2003, p. 32. Disponível 
em:http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp. 
275 Embora se defenda, no presente trabalho, que o princípio da proporcionalidade resulta da própria estrutura 
principiológica dos direitos fundamentais e que se apóia e se fortalece em alguns princípios constitucionais, não 
se pode ignorar que, no Brasil, a nossa Corte Constitucional, com o aval de grande parte da doutrina, posiciona-
se no sentido de que a proporcionalidade não é um princípio verdadeiramente autônomo, sendo extraído de 
dogmas como o Estado de Direito e o devido processo legal substancial. 
276 Cf. DONINI, Massimo. Un Derecho Penal fundado en la carta constitucional: razones y limites. La 
experiencia italiana. Revista Penal. Barcelona, n. 8, jul 2001, p. 29. 
277 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 353.  

http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/jurisp.asp
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Constituição ou que reflita a legitimidade dos meios em relação aos fins nela estampados, ou 

que demonstre a justa ponderação entre a carga coativa e o desvalor da conduta. 

Registre-se, ainda, a concepção daqueles para quem o uso constante do princípio 

da proporcionalidade compromete a tão almejada segurança jurídica, vez que redunda em 

“procedimentos marcados por decisionismos subjetivos dos juízes, afetando a própria idéia de 

justiça, a qual impõe uma certeza quanto à possibilidade de se contar com a aplicação das 

regras de direito”278. Essa sensação parece se aguçar quando se está diante de normas penais, 

cuja aprovação pelo parlamento – órgão que deve espelhar os anseios populares – tenha 

observado todos os trâmites formais necessários, notadamente o princípio da estrita 

legalidade. 

Por fim, parece conferir uma incerteza ainda maior ao princípio da 

proporcionalidade a possibilidade de o próprio legislador traçar e estabelecer os fins que 

repousam nos atos resultantes de sua atividade, muito embora a própria Constituição de um 

Estado de Direito forneça as diretrizes básicas para a construção do direito 

infraconstitucional279. 

A proporcionalidade encontra seu ponto crítico, pois, em todos os fatores acima 

narrados, que, isoladamente ou em conjunto, embaraçam sobremaneira a caminhada rumo à 

plena observância de suas diretrizes pelo Poder Legislativo, tornando também mais fluído o 

exercício do controle judicial de constitucionalidade à luz de seu conteúdo. 

 

7.4. Em busca de um juízo de proporcionalidade possível na órbita do direito 

penal 

 

A despeito de todos os percalços que se se interpõem na atuação concreta do 

princípio da proporcionalidade penal, mister que se proceda a uma análise do tema que se 

veja dissociada de aspectos meramente formais, buscando-se, sobretudo, uma justiça 

constitucional viva, capaz de atender às expectativas de um direito penal democrático e 

essencialmente justo. 

Nessa tarefa, é preciso redimensionar conceitos tradicionalmente consolidados 

para reinseri-los num ambiente em que o indivíduo seja o fim último de todo o agir humano, 
 

278 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 
leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 211. 
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sendo-lhe assegurado, como regra, o direito à dignidade, à autodeterminação e ao 

desenvolvimento de todas as suas potencialidades. 

Sob a legítima justificativa de proteger bens valiosos para o indivíduo e para a 

sociedade, o direito penal tem o poder de excepcionar esses direitos fundamentais da forma 

mais violenta que o Estado permite, mas, como suas normas não estão imunes ao 

cometimento de excessos, é imperioso que tal proceder seja cercado de mecanismos reais e 

efetivos de contenção. 

No plano material das incriminações, o recurso à máxima da proporcionalidade 

exsurge como critério de observância obrigatória, por fornecer, através da interação com os 

valores estampados na Constituição, os elementos necessários a uma adequada avaliação das 

variáveis fáticas e jurídicas constantes da norma penal. 

Intuitivo que, na qualidade de princípio de autêntico conteúdo constitucional, a 

proporcionalidade, se passou despercebida de antemão pelo legislador – seu primeiro e 

principal destinatário – há de ser necessariamente resgatada por quem tenha atribuição de 

dizer o direito. Tal não deve supor indébita ingerência do Poder Judiciário sobre o resultado 

do processo legislativo democrático, mas antes confirmação do atual significado que deve ser 

atribuído ao dogma da separação de poderes. 

Nesse sentido, a lição de Helenilson Cunha Pontes: 

 
[...] A apreciação judicial do ato estatal questionado, diante de cada aspecto 
do princípio da proporcionalidade, e a motivação racional deste juízo 
constituem um reforço do princípio do equilíbrio entre os Poderes e da 
presunção de constitucionalidade e legalidade dos atos legislativos e 
administrativos, respectivamente [...]280. 
 

Assim, longe de instaurar um conflito entre as instâncias democrática e de 

garantia, o controle do conteúdo material das leis penais incriminadoras exsurge muito mais 

como instrumento de salvaguarda – indireta ou sucessiva – dos próprios valores 

democráticos281. 

Nas palavras de Alberto Zacharias Toron: 

 

 
279 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 211-212. 
280 PONTES, Helenilson Cunha. O princípio da proporcionalidade e o direito tributário. São Paulo: 
Dialética, 2000. p. 99. 
281 Cf. PALAZZO, Francesco. Offensività e ragionevolezza nel controllo di constituzionalità sul contenuto delle 
leggi penali. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale. Milão, v. 41, 1998, p. 365.  
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[...] sem qualquer arranhão ao princípio da tripartição dos poderes e atento a 
que os juízes e, tampouco os Tribunais não são autômatos da subsunção, 
dando-se vida à garantia constitucional do devido processo legal na sua 
acepção material, é possível evitar-se e corrigir-se a injustiça [...]282. 
 

Com efeito, a linha de pensamento mais moderna repudia a doutrina pura da 

tripartição dos poderes tal como concebida originariamente por Montesquieu, reconhecendo o 

seu confinamento a contextos histórico, político, social e econômico próprios, afigurando-se 

mais conveniente referir-se à existência de uma interdependência ou mútua colaboração entre 

as funções ou atividades estatais.  

Nesse passo, o dogma da liberdade de conformação absoluta do legislador 

encontra-se praticamente superado, à vista da atual noção de Estado de Direito, que traz ínsita 

a necessidade de subordinação da atividade estatal ao império da Constituição e dos 

princípios dela decorrentes, notadamente quando estão em jogo direitos fundamentais dos 

cidadãos. 

A propósito, afirma J. J. Gomes Canotilho: 

 
[...] Por um lado, a liberdade de conformação política do legislador e o 
âmbito de previsão não são incompatíveis com uma vinculação jurídico-
constitucional, a apurar através de princípios constitucionais constitutivos 
(ex: princípio democrático) e de direitos fundamentais; por outro lado, se as 
previsões ou prognoses são atos políticos, também isso não significa que 
esses atos não possam ser medidos pela Constituição. O problema não reside 
aqui, em através do controle constitucional se fazer política, mas em apreciar 
a constitucionalidade da política. [...]283

 
A problemática quanto à necessidade de revisão do conteúdo da separação de 

poderes pode ser identificada também no âmbito dos direitos sociais, quando se discute a 

possibilidade de utilização da tutela judicial para efetivá-los, sem que se adentre de forma 

indevida na discricionariedade dos demais poderes estatais. Acerca do tema, assinala Andreas 

J. Krell: 

 
[...] Torna-se cada vez mais evidente que o vetusto princípio da Separação 
dos Poderes, idealizado por Montesquieu no século XVIII, está produzindo, 
com sua grande força simbólica, um efeito paralisante às reivindicações de 
cunho social e precisa ser submetido a uma nova leitura, para poder 

 
282 TORON, Alberto Zacharias. Razoabilidade punitiva e a garantia do devido processo legal. Revista dos 
Tribunais. São Paulo, v. 702, abr. 1994, p. 442-443.  
283 Cf. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo 
para a compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Ed., 1994. p. 275. 
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continuar servindo ao seu escopo original de garantir Direitos Fundamentais 
contra o arbítrio e, hoje também, a omissão estatal [...] 284. 

 
Vê-se, pois, que a revisão de conteúdo a que deve se submeter o princípio da 

separação dos poderes constitui exigência imprescindível para a proteção satisfatória dos 

direitos fundamentais, o que não pode ser diferente no âmbito de controle de 

constitucionalidade das normas penais. 

Nesse ponto, o inegável aspecto material da lei restritiva de direitos e seu claro 

propósito de harmonizar interesses em conflito deve permitir, como exigência do Estado de 

Direito, a possibilidade de controle de sua ratio essendi, através do princípio da 

proporcionalidade, averiguando-se se se mostra apta a conseguir um determinado objetivo, 

através de meios que não traduzam intromissões demasiadamente intensas no poder de espaço 

destinado ao livre desenvolvimento dos cidadãos. 

O ponto nevrálgico da questão, porém, parece residir no alcance do controle 

judicial realizado à luz da proporcionalidade, que comporta amplos espaços de valoração. 

Sobre esse aspecto, parece certo que ao juiz ou tribunal não é dado substituir o legislador na 

tarefa de selecionar as condutas a serem criminalizadas ou mesmo os fins a serem alcançados 

por essa criminalização. 

Em outras palavras, a atividade do legislador não pode ser simplesmente avocada 

pelo julgador quando este avalia se foram respeitados os lindes previstos na Constituição, sob 

pena de cercear-se e comprimir-se a ação do poder constitucionalmente legítimo para a 

elaboração das leis, criando-se inadvertidamente um “Estado de juízes”, como ressalta Paulo 

Bonavides285. Isso quer dizer que o órgão jurisdicional não deve findar por ser o responsável, 

em última instância, pela avaliação política das oportunidades outorgadas constitucionalmente 

ao legislador. 

Porém, quando não pairarem dúvidas acerca da vulneração dos princípios 

constitucionais penais – entre os quais figura com primazia o princípio da proporcionalidade – 

a instância apropriada não pode quedar-se inerte286. Portanto, quando se trata de preservar as 

diretrizes constitucionalmente traçadas contra os excessos das maiorias legislativas eventuais, 

não deve o juiz hesitar, até porque a última palavra poderá ser sempre do órgão legislativo 

 
284 KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os descaminhos de um 
direito constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 88. 
285 Cf. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 382. 
286 Cf. BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 101. 
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que, no exercício do poder constituinte derivado, pode emendar a norma constitucional, 

emprestando-lhe o sentido que desejar287. 

Muito embora se apresente bastante tênue a fronteira entre o judicialmente 

sindicável e o verdadeiro mérito pertencente à esfera do Legislativo, é preciso agir dentro de 

limites necessários ao não rompimento do equilíbrio que deve imperar entre os poderes 

constitucionais. Essa a única via mediante a qual é possível o emprego da proporcionalidade 

penal sem que reste abalado o equilíbrio entre Poder Legislativo e Poder Judiciário.  

Para atingir esse escopo, deve-se partir da premissa que o juízo de 

proporcionalidade não se manifesta na realização de opções acerca dos objetos de 

criminalização ou descriminalização, mas sim em um mínimo que deve ser observado quando 

se elege a tutela penal como a solução para coibir a prática de determinadas condutas 

contrárias ao direito. 

O que se deve ter em mente, também, é que o princípio da proporcionalidade não 

tem o condão de oferecer uma resposta única, consubstanciada na funcionalidade ótima da 

norma. Notabiliza-se, isto sim, por constituir um critério mínimo de legitimação, destinado a 

extrair a funcionalidade mínima da norma, considerando que sempre existirá uma gama 

indeterminada de possibilidades proporcionais. Daí dizer-se com acerto que a 

proporcionalidade é um “juízo de mínimos”, pois muitas serão as vertentes aceitáveis para 

que uma norma penal seja reputada proporcional288. 

Assim, deve o legislador empenhar-se fundamentalmente em balancear 

convenientemente as variáveis que incidirão na elaboração da norma penal, seguindo uma 

lógica constitucional, preocupando-se menos com o resultado dessa ponderação, que embora 

seja relevante, pode-se apresentar relativamente amplo, abarcando várias hipóteses que 

atendam aos ditames da proporcionalidade289. 

É verdade, como lembra Massimo Donini, que o controle que se exerce sobre a 

política criminal do legislador não passa apenas pela aplicação das normas constitucionais 

isoladamente, demandando também instrumentos de conhecimento empírico mais amplos290. 

Isso pode levar a crer que o juiz pode não estar capacitado ou aparelhado materialmente para 
 

287 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Disponível em: 
http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm. Acesso em: 09 abr. 2004. 
288 Cf. SÁNCHEZ, Juan Antonio Lascuraín. La proporcionalidad de la norma penal. Revista Ibero-Americana 
de Ciências Penais. ano 1, mai./ago 2000, p. 224-225.  
289 Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no Direito Penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 210. 

http://www.acta-diurna.com.br/biblioteca/doutrina/d19990628007.htm
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aquilatar a adequação de um intervento penal frente às possibilidades fáticas que lhe são 

postas. 

Como destaca Mauro Cappelletti, a dificuldade dos juízes em desenvolverem 

investigações dirigidas a uma obra criativa depara-se com a necessidade de não se 

restringirem a leis e precedentes, vez que estão em jogo complexos problemas e dados 

sociais, não havendo, muitas vezes, disponibilidade de recursos, inclusive financeiros291. 

Por outro lado, o Judiciário há de modernizar-se para começar a enfrentar 

questões que lhe são tradicionalmente estranhas, mas cujos custos se superam pela 

necessidade de sua intervenção, o que deve ensejar o seu aperfeiçoamento e a sua adaptação a 

esses novos e modernos desafios, que podem ser minimizados, até com a participação de 

expertos ou procedimentos análogos, como pondera Suzana de Toledo Barros292. 

Parece que todos esses percalços não são dotados de força suficiente para que se 

rejeite a intervenção do Poder Judiciário nessa área, principalmente levando-se em conta o 

acréscimo que sua atuação representa à democracia, em razão da probabilidade concreta de 

menor sujeição “às pressões da genérica demagogia eleitoral de caça aos votos”, as quais os 

políticos encontram-se, às vezes, inevitavelmente ligados293. 

Somente através da compreensão dessas premissas é que será possível falar-se em 

um verdadeiro controle de conteúdo da legislação penal à luz da proporcionalidade, o que, por 

sua vez, só poderá ser concretizado através do incremento construtivo do Poder Judiciário e 

de todos os aplicadores do Direito.  

 

 

 

 

 

 

 
290 Cf. DONINI, Masimo. Un Derecho Penal fundado en la carta constitucional: razones y límites. La 
experiencia italiana. Revista Penal. Barcelona, n. 8, jul 2001, p. 36. 
291 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 87. 
292 Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade 
das leis restritivas de direitos fundamentais. 3. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2003. p. 210. 
293 Cf. CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1993. p. 89. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Sendo a sanção criminal a forma mais incisiva de controle social posta à 

disposição do Estado, por impor sérias restrições aos direitos fundamentais dos seus 

destinatários, deve sua atuação ser condicionada necessariamente aos valores estampados na 

Constituição. Esta, como fonte por excelência do direito penal, deve informar a essência e os 

limites da pretensão penal, oferecendo parâmetros a serem necessariamente seguidos pelo 

legislador na seleção dos bens jurídicos e das condutas penalmente relevantes. 

A adoção do modelo de Estado Social Democrático de Direito pela Carta Magna 

significou o surgimento de novos objetivos a serem implementados pela ordem jurídica e 

também pelo direito penal, além de ter ensejado a positivação de garantias outorgadas aos 

cidadãos contra o exercício do próprio Poder Público, consubstanciadas fundamentalmente 

nos chamados princípios constitucionais, cuja função precípua passou a ser a de limitar o jus 

puniendi estatal. 
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Hodiernamente, diante das novas e complexas estruturas sociais, o direito penal 

vem passando por um estágio de hipertrofia, tanto em relação ao seu âmbito de incidência, 

como também no que tange à dosagem de suas sanções, levando o legislador, muitas vezes, a 

ignorar preceitos básicos que devem ser observados nas opções de criminalização de 

condutas. 

Nesse cenário, a proporcionalidade pode ser apontada como uma das mais 

importantes balizas constitucionais que vêm sendo desconsideradas na elaboração das normas 

penais incriminadoras.  

O princípio da proporcionalidade não encontra tratamento uniforme pela doutrina 

e pela jurisprudência, de modo que freqüentemente é confundido com a noção de 

razoabilidade, muito embora tenham diferentes significações jurídico-dogmáticas. Isso 

porque, mesmo que ambos se afirmem como critérios dirigidos a obstaculizar restrições 

excessivas aos direitos fundamentais, a razoabilidade o faz através de um juízo 

eminentemente subjetivo, derivado do senso de justiça que reside nos valores vigorantes em 

um determinado grupo social, enquanto a proporcionalidade se vale de elementos objetivos e 

com pretensões de cientificidade jurídica, quais sejam, a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Importante ainda compreender que o princípio da proporcionalidade não pode ser 

enquadrado naquela noção de princípios, desenvolvida por Robert Alexy e Ronald Dworkin, 

que se contrapõe às regras jurídicas. É que, no caso de conflito entre princípios, a 

proporcionalidade não cede para dar lugar a outro, tendo, ao revés, aplicação constante como 

critério de interpretação e aplicação do direito. Assim, só se pode chamar a proporcionalidade 

de princípio na acepção de disposição nuclear que informa um sistema, concepção adotada ao 

longo do presente trabalho. 

O caráter multidisciplinar com que se apresenta o princípio da proporcionalidade 

é evidente quando se constata a sua influência em vários ramos do direito (administrativo, 

constitucional, tributário e processo penal), destacando-se sua atuação no direito penal por ser 

este o meio através do qual se impõe a máxima ingerência nos direitos fundamentais dos 

indivíduos, em prol da tutela de bens essenciais à coletividade. 

Por objetivar a edição de normas que sejam materialmente justas, o princípio da 

proporcionalidade está também imbricado de forma aguda com o princípio do devido 
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processo legal no seu aspecto substancial, cuja essência transborda o controle do mero 

procedimento, incluindo, acima de tudo, a busca pela legitimidade do conteúdo dos atos 

estatais. 

No direito penal, encontram-se em conflito constante o direito fundamental à 

liberdade e o interesse público consubstanciado na exigência da tutela penal, sendo 

precisamente a proporcionalidade o critério de sopesamento a ser utilizado para apontar qual 

desses interesses prevalecerá numa hipótese determinada. 

Ainda que se leve em consideração apenas o âmbito do direito penal, o princípio 

da proporcionalidade possui várias acepções, razão pela qual, na presente abordagem, optou-

se por enfocá-lo apenas como critério de aferição da legitimidade, no plano abstrato, das 

normas penais incriminadoras e tão-somente sob a ótica da liberdade humana. 

O princípio da proporcionalidade não remonta aos dias atuais, tendo passado por 

diversos estágios até alcançar o patamar de critério fundamental para a elaboração das normas 

penais. Assim, desde a lei do talião, passando pela Carta Magna de 1215 até atingir seu 

significado mais atual no iluminismo, com as obras de Montesquieu e Beccaria, a 

proporcionalidade se desenvolveu até erigir-se como pressuposto fundamental do direito 

penal moderno. 

Em que pese não se encontrar expressamente consagrado na Constituição 

Brasileira, o princípio da proporcionalidade pode ser dela inferido implicitamente como 

decorrência da própria estrutura principiológica inerente aos direitos fundamentais, 

encontrando reforço, também, nos postulados do Estado de Direito, no devido processo legal, 

nos valores da justiça e na dignidade da pessoa humana. 

A proporcionalidade não se restringe à exigência de congruência entre a gravidade 

dos delitos e as penas a eles cominadas, podendo ser visualizada, segundo a maioria da 

doutrina, em três vertentes distintas: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto 

sensu. Apenas na hipótese de obediência a esses três subprincípios, a norma penal se ajustará 

ao cânone da proporcionalidade em sentido amplo. 

A adequação diz com a aptidão da norma penal incriminadora para fomentar os 

fins visados pelo direito penal, consistentes nas prevenções geral, especial e, também, na 

retribuição do mal gerado pelo delito. 
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Dado o caráter demasiadamente restritivo ínsito às normas penais, a necessidade 

da tutela penal, por sua vez, só estará presente quando não houver outro meio mais suave, 

capaz de alcançar os mesmos objetivos, com a mesma eficiência. 

Por fim, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito demanda que o ônus 

ocasionado pela criminalização esteja em razão de equilíbrio com a gravidade da conduta 

delituosa, evitando-se, com isso, penas demasiadamente severas, que, por si só, mostram-se 

inaptas à prevenção de ilícitos. 

Diante de todas essas características, a evidenciarem claramente a dignidade 

constitucional do princípio da proporcionalidade, impende seja ele aceito como parâmetro 

fundamental a nortear as opções de criminalização de condutas do legislador, que, embora 

detenha o monopólio nessa tarefa, não pode estar alheio às balizas estabelecidas pelo Texto 

Maior. 

Lamentavelmente, o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição 

brasileira, mostra-se refratário à utilização da máxima da proporcionalidade no controle do 

conteúdo material das normas penais, não havendo, ainda, evoluído em termos de critérios 

seguros para aplicação do princípio em foco. 

É certo que dificuldades de várias ordens se interpõem na utilização da 

proporcionalidade como mecanismo judicial de limitação do jus puniendi, tais como a 

relatividade de seu conteúdo, o princípio da separação dos poderes e a crença no 

comprometimento da segurança jurídica. 

A despeito de tudo isso, a proporcionalidade há de ser encarada como mecanismo 

de implementação de um direito penal democrático e essencialmente justo, o que impõe a 

revisão de conceitos tradicionais. Com isso, a proporcionalidade não se pretende absoluta, 

capaz de fornecer solução única para a legitimidade das normas penais, objetivando, acima de 

tudo, ser um juízo mínimo a ser observado pelo legislador no desenho da tutela penal. 
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