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RESUMO 

 

 
MELO, Ricardo José Borges Galvão de. O Princípio da Proporcionalidade como 
Limitação à Atividade Punitiva do Estado. 2005. 174 p. Dissertação de Mestrado – 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 

 
 
Focaliza o princípio da proporcionalidade como máxima delimitadora da atividade 
punitiva do Estado, entendendo-se esta nos seus três momentos ou fases (legislação, 
aplicação e execução da norma penal). A proporcionalidade assume a posição de 
parâmetro obrigatório à limitação do poder punitivo estatal, necessário à garantia de 
uma mais ampla liberdade dos cidadãos e à vedação de medidas arbitrárias por 
excessivas. Verificam-se, ainda, a sua natureza de princípio, sua origem e seu 
desenvolvimento histórico, bem como a função que desempenha na hermenêutica 
jurídica.  A relevância do estudo é ressaltada em razão de que a doutrina penal é, 
ainda, carente de contribuições aprofundadas sobre o tema, a despeito de ser o 
princípio oriundo de uma necessidade de controle do exercício do jus puniendi do 
Estado. Constata-se, diversamente, um significativo desenvolvimento do princípio em 
outros setores da ordem jurídica, como, por exemplo, no Direito Constitucional, onde 
foram estabelecidos, sobretudo com o trabalho da doutrina e da jurisprudência alemãs, 
os atuais contornos daquela máxima.  Face ao caráter teórico do tema e a partir do 
referencial teórico seguido, em confronto com decisões dos Tribunais Superiores 
brasileiros, é utilizado o método dedutivo de abordagem.  Espera constituir-se em 
valiosa contribuição para o desenvolvimento da principiologia no campo penal, já que 
procura melhor esclarecer os contornos de um dos mais importantes princípios 
tendentes à proteção dos direitos fundamentais do homem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave:  1. Princípios Jurídicos;  2. Atividade Punitiva;  3. Proporcionalidade. 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
MELO, Ricardo José Borges Galvão de. The Proporcionality Principle as Limitation to 
the State’s Punishment Activity . 2005. 174 p. Master Degree – Centro de Ciências 
Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 
Recife. 
 
 
 
This study focuses on the proportionality principle as a limitation to the State’s 
punishment activity, examining its three moments or phases (legislation, application and 
execution of the penal norm). This proportionality takes the position as an obligatory 
parameter to limit the State’s punitive power, which is necessary to guarantee wider 
citizens’ liberty and prohibition of arbitrary, excessive actions. It’s verified, also, its 
nature as a principle, its origin and its historical development, as well as the function 
that it represents in legal hermeneutics. The relevance of the study is emphasized by 
the reason that the criminal doctrine is still devoid of deepened contributions on the 
subject, despite being the principle derived from the necessity to control the State’s jus 
puniendi exercise. It is evidenced by, diversely, a significant development of the 
principle in other sectors of Law, as, for example, in the Constitutional Law, where the 
current contours of that principle had been established, especially by the work of the 
German doctrine and jurisprudence. Because of the subject’s theoretical character and 
from the theoretical reference that was followed, against the decisions of the Brazilian 
Court, the deductive method of the approach is used. It is expected that this study may 
provide a valuable contribution for the development of the principle study in criminal 
field, once it tries to clarify the contours of one of the most important principles 
pertaining to the protection of basic human rights. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  1. Law Principles;  2. Punishment Activity;  3. Proportionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sem olvidar o caráter constitucional e basilar do princípio da 

proporcionalidade, este estudo visará sua análise nos peculiares contornos com que 

informa o Direito Penal, notadamente face à necessidade de limitação da atividade 

punitiva do Estado em suas três esferas de atuação (legislação, aplicação e execução). 

De fato, a complexidade do mundo atual, aliada ao crescimento das 

desigualdades, tem sido o fator principal do acirramento de movimentos político-

criminais tendentes a gerar verdadeira hipertrofia no âmbito do Direito Penal (ilusão de 

uma segurança jurídica), fazendo-se necessária não apenas a clarificação dos 

objetivos desse ramo jurídico, como também o estabelecimento de seus limites, a fim 

de se evitar injustiças provenientes da tensão entre o jus puniendi e o jus libertatis: 

tema que reconduz, como tantos outros, especialmente no campo do Direito, à questão 

do equilíbrio entre os interesses da sociedade, vista como um todo, e os interesses 

individuais. 

Tal hipertrofia, além de contraproducente, uma vez que o Estado não possui 

aparelhamento suficiente para lidar com uma numerosa gama de infrações penais, é 

também violadora da própria função do Direito Penal, setor da ordem jurídica destinado 

apenas ao combate das condutas que agridem bens jurídicos1 considerados 

fundamentais2. 

O que a experiência tem demonstrado, também, é que se torna insuficiente o 

princípio da legalidade – ante a sua conotação essencialmente formal - quando há 

carência de definição dos limites impostos ao arbítrio, não só no que tange à eleição de 

condutas a serem erigidas à categoria de crime, mas, sobretudo, face à quantidade de 

suas respectivas sanções. Isso, obviamente, não apenas no plano puramente 

legislativo, mas também no contexto dos excessos cometidos nos momentos de 

                                                 
1 Definiremos bens jurídicos, aqui, como o faz, inclusive, o penalista alemão Claus Roxin, afirmando que 
são pressupostos imprescindíveis à existência social, concretizados em determinadas condições 
valiosas – vida, liberdade, integridade física, etc. - (ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito 
Penal. 2 ed. Lisboa, Vega, 1993, p. 27). 
2 Cf., neste sentido,  BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz do 
princípio da legalidade. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 03. 



 

 

aplicação e execução das sanções penais, em momentos de estrita política jurídica, 

atuação em tábula rasa, sem parâmetros legais pré-estabelecidos ou insuficientemente 

fixados. 

É de todo óbvio que será, aqui, evitado qualquer tipo de concepção vulgar 

do tema, o que, aliás, é típico, sobre aqueles institutos, dos modismos de momento. O 

princípio da proporcionalidade, aliás, como veremos, foge inteiramente a esse contexto 

de modismo, sendo antes uma peça fundamental ao ordenamento jurídico de um 

Estado que se pretende Democrático de Direito.  

Com efeito, saindo da linha de estudo desenvolvida pela doutrina de um 

modo geral, procurar-se-á estabelecer uma visão multifacial do princípio aqui em 

exame, analisando-o, como já anunciado, não apenas no plano da elaboração da 

norma, mas também nos momentos de sua aplicação e execução. Nessa linha, 

verificar-se-á o princípio não apenas como instrumento posto a serviço do Judiciário 

para o expurgo de regras injustas por irrazoáveis, mas como verdadeiro paradigma à 

eleição de condutas criminosas e de suas respectivas cominações penais pelo 

legislador. De outra par te, fundamental a sua observância pelas instituições 

encarregadas de aplicar e executar as sanções punitivas. 

Ver-se-á que, apesar de não ser descoberta recente, o ressurgimento do 

princípio da proporcionalidade tem sido, no campo do Direito Constitucional, 

significativamente considerado, afirmando alguns que tal instituto vem revolucionando 

esse ramo basilar tanto quanto a Tópica revolucionou, em meados do século XX, a 

Teoria Geral do Direito3. 

Apesar da íntima relação da origem desse princípio com o Direito Punitivo, a 

doutrina penal, aliás, diferentemente da elaborada em outros ramos como o 

Constitucional, Tributário e Administrativo, é carente de material relacionado ao tema 

da proporcionalidade, limitando-se raros penalistas à sua conceituação no rol de 

princípios vetores da ordem jurídico-penal. 

                                                 
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo, Malheiros, 
2000, p. 362. 



 

 

O estudo exigirá incursões em outras disciplinas jurídicas, imprescindíveis 

para a aquisição de uma visão global do instituto. 

No capítulo primeiro, serão feitas algumas análises pertinentes à 

problemática princ ipiológica, é dizer, uma investigação sobre a origem, fundamento e 

posição dos princípios na estrutura do ordenamento jurídico, procurando-se, inclusive, 

distingui-los dos valores e normas jurídicas. 

O capítulo segundo é destinado à conceituação e à procura da origem 

histórica do princípio da proporcionalidade, bem como suas eventuais distinções com a 

chamada razoabilidade, não sendo olvidada a forma com que o Direito norte-americano 

e o alemão o desenvolveram ao longo de suas significativas experiências jurídicas.  

Em um terceiro momento, vinculando a interpretação à idéia de 

compreensão, antes do que um mero estudo de técnicas necessárias a uma simples 

subsunção do caso à norma, procurar -se-á analisar a importância do princípio da 

proporcionalidade como elemento fundamental à hermenêutica jurídica, sobretudo no 

alcance de decisões justas, compatíveis com as peculiaridades do caso concreto. 

No capítulo quarto, se verá que, sendo certo que todo e qualquer ente social 

procura fixar pautas de condutas indispens áveis à garantia da estabilidade social, 

verifica-se a necessidade de um sistema de medidas tendente a adequar o grau de 

intervenção do organismo social ou estatal na esfera de liberdade dos indivíduos. Em 

tal capítulo, será feita um reflexão sobre tal relação (proporcionalidade) na transição do 

chamado Direito Penal do Terror, pré-liberal, para um Direito Penal dito, hoje, Moderno 

(liberal), sem olvidar, por oportuno, a análise da mudança da idéia de proporcionalidade 

trazida pela evolução na estrutura soc ial, política e econômica de tais períodos, 

enfocando, sempre, as formas de rechaço às condutas criminosas aí encontradas. 

No capítulo quinto serão analisadas, após breves considerações sobre a 

fundamentação do direito de punir (jus puniendi), titularizado pelo Estado, as diversas 

fases da atividade punitiva do ente estatal, iniciando-se com o momento de tipificação e 

cominação de sanções penais, passando-se pela fase de aplicação da norma e 

culminando com o momento de execução da sanção penal. Destacar-se-ão, ainda, por 

oportuno, as teorias existentes em relação às finalidades assumidas pela sanção penal, 



 

 

já que tal estudo é fundamental, de fato, à busca de uma legitimação da potestade 

punitiva do Estado. 

O sexto momento deste estudo será dedicado à análise geral sobre os 

princípios inerentes, especificamente, ao Direito Penal, com justificada ênfase aos 

contornos que recebe o princípio da proporcionalidade nesse campo do saber jurídico. 

É no capítulo sétimo, ápice desta pesquisa, que será feito um amplo estudo 

sobre a incidência do princípio da proporcionalidade no âmbito de cada uma das fases 

da atividade punitiva do Estado, o que parece representar um enfoque inovador no 

campo da análise do referido princípio dentro do contexto do Direito punitivo. 

Por fim, imprescindível ressaltar que face ao aspecto teórico e filosófico do 

tema e a partir do referencial teórico seguido no presente estudo, em confronto, 

inclusive, com as jurisprudências coletadas (necessárias à constatação da visão dos 

tribunais superiores brasileiros sobre o tema), será utilizado o método dedutivo de 

abordagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 – BREVES LINHAS SOBRE OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Princípio (do latim principium, principii) é, segundo os léxicos, o momento em 

que algo tem origem, a causa primária. Em ciência, os princípios são verdadeiras 

fórmulas diretoras, fundantes mesmo, de sua ordem. 

Como setor do conhecimento, não poderia o Direito deixar de apresentar, 

também, enunciados lógicos, fundantes, pertencentes à própria estrutura de seu 

sistema. 

Tais enunciados, caracterizados como princípios, são, dentro do contexto do 

pensamento ocidental atual, como bem salienta Nelson Saldanha, imprescindíveis à 

garantia de inteligibilidade do sistema, ou melhor dizendo, essenciais à articulação 

racional do pensamento científico4. 

Com efeito, pode-se afirmar que não há necessidade de que o jurista esteja 

autorizado legalmente ao uso dos princípios, notadamente porque privar uma 

determinada ciência dos mesmos é, em verdade, submetê-la a uma completa 

incoerência lógica, uma vez que o Direito não tem como alicerce normas jurídicas, mas 

sim, princípios 5.  

Não foi por outra razão que o Conselho de Estado francês, desde 1945, 

estabeleceu, de maneira expressa, que os princípios gerais deveriam ser aplicados 

mesmo ante a ausência de textos constitucionais ou legais 6. Mas deve-se lembrar que 

a quebra da onipotência do legislador, da idéia de que os Códigos possuíam todo o 

Direito, imperante ao longo do século XIX, não se deu, naquele país , senão de maneira 

lenta. O reconhecimento de que o juiz não seria mero autômato, é dizer, que sua 

                                                 
4 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito. Rio de Janeiro, Renovar, 1998, p. 218.  
5 Cf., nesse sentido, REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 8 ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 1978 (v. 
1), p. 56-58. 
6 BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito. Trad. Maria Ermanita Galvão. São Paulo, Martins 
Fontes, 2001, p. 106. 



 

 

atividade não seria meramente cognitiva, exigindo a utilização de elementos 

intelectuais mais amplos, deu-se, inicialmente, no campo civilístico, estendendo-se ao 

Direito Público apenas em um momento posterior7. 

Importante ressaltar, ainda nessas linhas introdutórias, que, atualmente, os 

princípios podem, ou não, estar positivamente incorporados, transformando-se em 

verdadeiras normas-princípio8, o que, de fato, não lhes modifica a substância, sendo 

antes, conforme Karl Larenz, apenas uma questão de importância no contexto geral da 

disciplina de condutas, ocupando eles (princípios com forma de proposição jurídica) 

uma posição intermediária entre os princípios abertos (evidentes e não positivados) e 

as normas jurídicas 9. 

Outrossim, deve-se salientar que a falta de harmonia nos argumentos dos 

estudiosos que se debruçam sobre o tema torna ainda mais estimulante a análise da 

matéria, sobretudo quando se verifica que, na prática, em vista da indeterminação 

quanto ao seu sentido e alcance, são os princípios utilizados, às vezes de forma 

arbitrária, como instrumento retórico ao fortalecimento dos diversos argumentos 

utilizados pelos juristas. 

Importante lembrar que a complexidade existente em relação aos princípios, 

bem como a dinâmica da matéria, não permitem estabelecer definições que tenham um 

caráter de perenidade, sendo toda e qualquer idéia, aqui desenvolvida, assumidamente 

problemática e passível de modificações. 

Aliás, quanto a essa dificuldade, Robert Alexy, tecendo algumas objeções ao 

conceito de princípios, afirma que a noção de tal elemento jurídico é tão ampla que a 

tentativa de sua definição chega a ser inútil, uma vez que abarcaria, necessariamente, 

todos os interesses (individuais e/ou coletivos) que pudessem ser tomados numa dada 

ponderação10. 

                                                 
7 Cf., neste mesmo sentido, SALDANHA, Nelson. Direito Constitucional Comporta Princípios Gerais? In: 
Velha e Nova Ciência do Direito¸ UFPE, Editora Universitária, Recife, 1974, p. 92-93. 
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra, 
Coimbra Editora, 1991, p. 49. 
9 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Trad. José Lamego. 3 ed. Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1997, p. 684. 
10 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 104; 109-111. 



 

 

1.2. FUNÇÕES DOS PRINCÍPIOS 

 

Não obstante o disposto no art. 4o. da Lei de Introdução ao Código Civil, os 

princípios jurídicos não se destinam unicamente a uma mera integração de lacunas. 

Pensar em sentido contrário seria, de fato, ter uma visão bastante restrita desse 

fenômeno. 

Os princípios jurídicos assumem uma dupla função de servirem de 

embasamento à elaboração das normas (“expressão da legitimidade da norma”11) e, 

mesmo, critério de interpretação e integração do Direito. 

Na linha de Jean-Louis Bergel, pode-se dizer que, em vista de suas funções, 

os princípios podem ser analisados sob duas perspectivas básicas: as funções 

fundamentais e as funções técnicas12. 

As funç ões fundamentais dos princípios pertinem ao fato de os mesmos 

constituírem o alicerce do sistema jurídico, não havendo, assim, margem para uma 

elaboração coerente de regras jurídicas na ausência de tais enunciados que permitem 

um certo grau de racionalidade na organização das normas (gênese das regras e 

garantia de inteligibilidade do sistema jurídico). No contexto de tal função, não se 

despreza o papel exegético desempenhado pelos princípios ao esclarecerem o sentido 

e alcance de regras jurídicas, dirimindo, assim, controvérsias. 

As funções técnicas, por outro lado, estão relacionadas à multiplicidade de 

princípios, cujas destinações podem ser de mero comando ou de correção de excessos 

ou anomalias jurídicas, apresentando-se sob duas vertentes: princípios diretores e 

princípios corretores, é dizer,  

 

pode-se constatar que em todas as matérias se encontram 
simultaneamente princípios que comandam a regra ou a solução 

                                                 
11 CRETELLA NETO, José. Fundamentos Principiológicos do Processo Civil. Rio de Janeiro, Forense, 
2002, p. 25. 
12 Cf. BERGEL, Jean-Louis. Teoria Geral do Direito, op. cit., p. 25. 



 

 

jurídica [diretores] e princípios destinados a corrigir os excessos ou as 
anomalias das soluções legais [corretores]13 – grifos nossos. 

 

Exemplos de princípios diretores são: princípio da isonomia, princípio da 

legalidade dos crimes e das penas, princípio da não-retroatividade legal. Têm-se como 

exemplos de princípios corretores, a seu turno, o princípio da boa-fé, o princípio de que 

ninguém pode alegar a própria torpeza, etc. 

Há, ainda, os princípios que são, ao mesmo tempo, diretores e corretores: 

princípio da proporcionalidade penal, princípio da preponderância do interesse público 

sobre o privado, etc. 

As duas funções básicas, conforme ensina Nelson Saldanha, notadamente 

quando procura o autor inserir os princípios no âmbito dos dados fundamentais 

provenientes da experiência jurídica, são: ordem (dimensão axiológica e positividade) 

e hermenêutica (inteligibilidade da ordem e compreensão de sua aplicabilidade). 

Dessa forma, haveria princípios conectados ao plano da ordem (princípios diretores) e 

outros ao plano da interpretação (princípios corretores)14. 

Nesse espeque, 

 

todos, porém, se reconhecem e se caracterizam dentro da dimensão 
hermenêutica da experiência jurídica. Na verdade a formação histórica 
da noção de princípio já encontra, dentro da realidade de cada sistema 
jurídico, a dualidade ordem-hermenêutica, que só pode, é evidente, ser 
questionada a partir do segundo elemento. A interpretação é algo 
interior ao que se chama de experiência jurídica; mas a positividade e 
os conceitos que a elucidam é obra da interpretação15. 

 

Há que se destacar, também, que os princípios, atualmente, vêm assumindo 

uma função argumentativa, destacada, inclusive, por Dworkin ao afirmar que tais 

standards  desempenham essencial papel nos argumentos que dão embasamento a 

                                                 
13 BERGEL, Jean -Louis. Teoria Geral do Direito, op. cit., p. 122.  
14 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito, op. cit., p. 212; 218. 
15 Idem, p. 218. 



 

 

determinados direitos e obrigações16. Isso não é, como se verá no capítulo terceiro 

deste estudo, mais do que uma alternativa de raciocínio jurídico, inserida, conforme se 

acredita, na própria função hermenêutica dos princípios. 

 

1.3. A PROBLEMÁTICA PRINCIPIOLÓGICA 

 

São incontáveis as controvérsias que envolvem o tema dos princípios 

jurídicos. De fato, como já visto ao se tentar estabelecer seu conceito, é impossível 

traçar uma fórmula definida para os mesmos, sobretudo porque, como deixa claro 

Wilson Engelmann, “nem sempre cabem dentro dos contornos definidos pelas 

palavras. Aí a sua propriedade fundamental”17. 

Limongi França, em monografia sobre os chamados Princípios Gerais do 

Direito18, alerta que nem a previsão normativa sobre a utilização dos princípios no 

preenchimento de lacunas (art. 4o da Lei de Introdução ao Código Civil) foi capaz de 

dirimir as inquietudes dos juristas e apaziguar todas as discussões que circundam o 

tema, o que obriga os juristas a procurarem delimitar o sentido e alcance dos 

princípios, sobretudo quando ainda pesa sobre a matéria forte dose de instabilidade. 

Tal instabilidade é agravada em vista de que, no Brasil, as discussões sobre 

a questão principiológica foram praticamente nulas no século XIX, havendo um 

florescimento dos debates apenas após a promulgação do Código Civil de 1916. 

Ao que parece, o intrigante em relação aos princípios jurídicos é o fato de 

não haver dúvidas quanto a sua existência, muito embora toda e qualquer tentativa de 

definição seja passível de refutações, notadamente porque obscuros a sua natureza e 

os seus fundamentos. 

                                                 
16 DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio. Trad. Marta Guastavino. Barcelona, Editorial Ariel, 2002, 
p. 80.  
17 ENGELMANN, Wilson. Crítica ao Positivismo Jurídico: princípios, regras e o conceito de direito. Porto 
Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 2001, p. 97.  
18 FRANÇA, R. Limongi. Princípios Gerais do Direi to. 2 ed. São Paulo, RT, p. 14-15. 



 

 

Um elemento comum, entretanto, a todas as concepções referentes aos 

princípios, além da racionalidade e organicidade que imprimem à ordem jurídica, é, 

sem sombra de dúvidas, a idéia de justiça. De fato, os princípios possibilitam que todo 

o sistema normativo observe o sentimento de justiça vigente na sociedade em um dado 

momento.  

Alguns autores, inclusive, procuram estabelecer um conteúdo diverso para 

os princípios, abstraindo-se dos maniqueísmos próprios da hermenêutica tradicional 

(binômio legal/ilegal), com base na tópica, resgatada por Theodor Viehweg na metade 

do último século. Para tais autores, os princípios seriam verdadeiros topoi 

hermenêutico, ou seja, apenas um dos pontos de partida a ser analisado 

conjuntamente com a totalidade do sistema jurídico19. 

Outra questão importante é a que diz respeito à sua hierarquia. Face aos 

objetivos da presente análise, dir-se-á, apenas, que princípios mais abrangentes, 

denominados gerais, têm preponderância sobre aqueles que se referem apenas a 

determinado setor da ordem jurídica (setoriais). A dificuldade do tema, entretanto, 

refere-se aos conflitos existentes entre princípios integrantes de um mesmo nível de 

abrangência. 

Não obstante tais problemáticas, muitas divergências ainda são encontradas 

em doutrina a respeito da distinção entre valores, princípios e normas, sendo 

necessárias algumas considerações a respeito do tema, uma vez que indispensáveis à 

sua correta compreensão, sobretudo porque, entende-se, são coisas inconfundíveis. 

Contudo, antes de se analisar tal questão, importante se discorrer sobre as origens e 

fundamentos dos princípios. 

 

 

 

 

                                                 
19 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do Direito. 3 ed. rev. e atual. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001, p. 104. 



 

 

1.4. ORIGEM E FUNDAMENTO DOS PRINCÍPIOS 

 

Que os princípios jurídicos tenham uma função de estabelecer racionalidade 

e organicidade ao ordenamento jurídico, expressando, sempre, um ideal de justiça, não 

restam dúvidas. Mas, em se tratando de suas origens e fundamentos, seria suficiente 

atribuir-lhes uma vinculação às idéias e crenças estabelecidas na mentalidade jurídica 

em determinado momento e espaço20 (princípios de Direito pátrio)? Em sua formação, 

teriam os princípios jurídicos vínculo com a estrutura social, havendo, por isso, 

semelhança entre os aplicáveis nas diversas nações (princípios de Direito 

Comparado)? Ou, por outro lado, encontrariam legitimidade na própria estrutura lógica 

e axiológica proveniente de um chamado Direito natural (princípios de Direito natural)? 

Delimitando-se o tema, verifica-se que o verdadeiro emaranhado de teorias 

que visam explicar as origens e os fundamentos dos princípios só recebe uma resposta 

aceitável quando abrangente não apenas de um desses aspectos referidos nos 

questionamentos formulados, mas senão de todos, conjuntamente, a serem verificados 

no momento da exegese. 

De fato, procurar estabelecer origem e fundamento dos princípios a partir de 

apenas uma dessas perspectivas é não apenas uma atitude arbitrária, mas, sobretudo, 

deficiente, devendo-se antes aceitar as diferenças argumentativas, porque só uma 

visão conjunta pode realmente trazer uma resposta adequada à questão, longe, assim, 

de uma busca incessante por uma ontologia definida. 

Falar, portanto, de princípios jurídicos é estabelecer uma hermenêutica que 

os consiga desvendar, tendo-se como supedâneo, para tal, as exigências sociais, o 

corpo de normas que integram um determinado ordenamento positivo, ou mesmo 

dados fi losóficos, morais e jurídicos. Isso é o que explica, conforme Bergel “a 

generalidade, a permanência e a transcendência dos princípios gerais do direito e que 

lhes define o conteúdo”21. Ressalte-se que tais características são estendidas também 

aos chamados princípios setoriais. 

                                                 
20 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito, op. cit., p. 217. 
21 BERGEL, Jean -Louis. Teoria Geral do Direito, op. cit., p. 109. 



 

 

Assim, de fato, os princípios podem ser vislumbrados tanto como modelos 

que orientam a ordem jurídica, situando-se anteriormente às regras de Direito, quanto 

como elementos extraídos dessas pautas de condutas através de uma operação 

exegética22, é dizer, induzidos a partir do próprio sistema jurídico. 

Mas é importante, ainda no presente ponto, que se procure analisar também 

o momento em que os princípios são considerados direito positivo. Tal preocupação é 

fundamental caso se queira inserir a problemática principiológica nos ditames da 

modernidade, notadamente porque é só a partir do Estado Moderno que a produção do 

Direito é assenhoreada pelo próprio Estado. Em tal contexto, é imprescindível, para a 

caracterização do que possa ser denominado “jurídico”, a incidência do fenômeno da 

institucionalização de atos por parte do ente estatal23. 

Josef Esser, assim, aduz que os princípios jurídicos só se tornam positivos 

desde que se encontrem institucionalizados, é dizer, constituídos por um ato do 

legislativo, da jurisprudência ou da vida jurídica24 (princípios já descobertos). Dessa 

forma, para o autor, não seriam princípios jurídicos aquelas máximas que 

expressassem verdades em potência, que ainda deverão ser descobertas ou 

valoradas, fora do campo, portanto, da institucionalização25. Como bem lembra o autor: 

 

En este sentido, el acto intencional y  creador de derecho de la actividad 
social com consecuencias juridicas, es fuente de derecho real; los 
principios non son en sí mismo fuentes del derecho, sino lo que 
convierte en fuentes a aquellos actos, por el hecho de orientarlos. Non 
son derecho positivo hasta que, por haber informado esta fuente de 
derecho, han dado lugar a un determinado resultado juridico.26 

 

 

 

                                                 
22 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito, op. cit., p. 200. 
23 Sobre as relações entre Modernidade e Direito, veja-se: ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica:  
para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo, Saraiva, 2002, p. 205-220. 
24 ESSER, Josef. Principio y Norma en la Elaboración Jurisprudencial del Derecho Privado. Barcelona, 
Bosch, 1961, p. 169-170. 
25 Idem, p. 172. 
26 Idem, p. 175-176. 



 

 

1.5. PRINCÍPIOS E VALORES 

 

Labora em erro qualquer afirmação no sentido de excluir os valores da 

realidade jurídica, sobretudo nos dias atuais, quando o sentido axiológico marca o 

espírito humano27. O valor é elemento que compõe, obrigatoriamente, o Direito. Isso 

porque, sendo o Direito uma ciência cultural, há uma obrigatória incidência de juízos 

axiológicos sobre os fatos concretos da vida, sempre com a finalidade de procurar a 

melhor maneira de se alcançar a justiça, a segurança, a liberdade, a ordem e a paz. 

Os valores são elementos intrínsecos à ordem jurídica e as próprias 

finalidades do Direito já expressam tal relação, não procedendo qualquer afirmativa no 

sentido contrário. E pode-se dizer mais: inserir valores no Direito não é sair das linhas 

da positividade que caracterizam o Estado Moderno. 

Lembra João Maurício Adeodato, inclusive, que o Direito, mesmo nos 

moldes positivistas, continua axiológico. A sua diferença, entretanto, com um 

jusnaturalismo, é a de que a sua carga valorativa não vem definida previamente por 

uma entidade superior ou mesmo pela idéia de “justiça” ou “razão” que alguém 

estabeleça. A contribuição ética do positivismo consiste na faculdade conferida aos 

juristas de poder dizer o Direito, sobretudo em vista de que não há justiça evidente em 

si mesma28. É, pois, a busca incessante pelo “algo mais” do que o meramente 

normativo na própria estrutura positiva. 

Mas, tecidas tais considerações, questiona-se: qual a relação dos princípios 

com os valores? Tal pergunta não pode ser respondida, entretanto, sem que antes seja 

lembrada a idéia que é esboçada a respeito dos princípios. 

Princípios, entende-se, são pautas que embasam, garantindo-lhe harmonia, 

a elaboração de todas as normas componentes do sistema jurídico, além de, como 

mencionado outrora, servirem de parâmetro ao processo de exegese dos demais 

                                                 
27 REALE, Miguel. “Invariantes Axiológicas”. Revista Brasileira de Filosofia, São Paulo, Ed. Instituto 
Brasileiro de Filosofia, XXXIX (167): 225-237, jul./ago./set., 1992.  
28 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica, op. cit., p. 220.  



 

 

elementos que integram a realidade jurídica. Não há, pois, que se confundir valores 

com princípios, muito embora os princípios tragam sempre uma carga axiológica.  

Assim, no dizer de Ivo Dantas, os princípios, “quando incorporados a um 

sistema jurídico-constitucional-positivo, refletem a própria estrutura ideológica do 

Estado, como tal representativa dos valores consagrados por determinada 

sociedade”29. 

Em outra perspectiva, se é verdade que os princípios visam, também, 

garantir coerência ao ordenamento jurídico, estariam relacionados com um valor 

específico, a saber, a certeza, correspondendo essa, conforme Nelson Saldanha, ao 

próprio sentido de coerência e previsibilidade apresentado pelo Direito30. 

Vê-se, pois, que é impossível haver uma dissociação dos valores com 

qualquer outro componente do Direito, sobretudo dos princípios, uma vez que, servindo 

esses de embasamento a todo o sistema, ou mesmo de elemento necessário à 

interpretação/integração de normas, trazem toda a carga axiológica necessária à 

legitimação da ordem jurídica. 

 

1.6. PRINCÍPIOS E NORMAS 

 

Foram expostas, no ponto anterior, as relações entre valores e princípios, 

sendo também lembrada a idéia que se faz de tais componentes da ordem jurídica. 

Neste momento, é de fundamental importância a análise das distinções entre 

normas e princípios, sobretudo porque tal problemática procura mesmo solucionar os, 

na expressão de Alexy, “problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais”31, 

aspectos conectados, diretamente, ao objeto do presente estudo. Aqui, como se haverá 

de notar, também não se pisa em terreno pacífico. 

                                                 
29 DANTAS, Ivo. Princípios Constitucionais e Interpretação Constitucional. Rio de Janeiro, Lumen Júris, 
1995, p. 59. Cf., nesse mesmo sentido, ENGELMANN, Wilson. Crítica ao Positivismo Jurídico: princípios, 
regras e o conceito de direito, op. cit., p. 96.  
30 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito, op. cit., p. 135. 
31 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 81. 



 

 

Norberto Bobbio não vê distinções entre normas e princípios. Ainda que 

confessando a controvérsia doutrinária, o autor define princípios como normas 

fundamentais ou generalíssimas do sistema. Entretanto, deve ser ressaltado que, na 

defesa de sua afirmação, o autor parte do pressuposto de que os princípios são 

derivações de normas (estabelecimento arbitrário e injustificado da origem dos 

princípios). Ademais, ressalta Bobbio que a função dos princípios é a mesma das 

normas, isto é, a resolução de casos concretos, o que evidenciaria, mais uma vez, seu 

caráter normativo32. Tal visão é própria do positivismo jurídico que não vislumbra direito 

anterior à legislação33, o que, entende-se, é incorreto por olvidar a existência de outros 

componentes da ordem jurídica que com as normas não se confundem, ou seja, 

elementos que, antes de meramente resolverem casos, servem de guias para a sua 

elaboração, interpretação e aplicação. 

 Referindo-se aos princípios como standards que não são normas jurídicas, 

Ronald Dworkin também tece críticas ao positivismo dizendo que ele é um modelo “de” 

e “para” um sistema normativo. Para esse autor, a idéia de uma única fonte de direito 

desprestigia a importância do papel desempenhado por todos os standards que não 

são efetivas normas 34. 

As críticas do autor à idéia positivista de identificar princípios com normas 

jurídicas são duras, afirmando que os adeptos de tal doutrina chegam a tratar os 

princípios como verdadeiras normas deficientes, mancas 35.   

No entanto, assim como Bobbio, também Robert Alexy procura abarcar os 

princípios, a par das regras jurídicas, como espécies do gênero normas, uma vez que 

possuiriam verdadeira natureza deôntica36. 

                                                 
32 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. 10 ed. Brasília, Editora Unb, 1999, p. 158-159.  
33 Em crítica ao positivismo, afirma Juan Fernández Carrasquilla: “El positivismo jurídico, con su 
pretendida ‘doble neutralidad’ científica (frente a los valores y a los procesos causales), no está en 
condiciones de hablar de valores ni de principios y para él no existe el problema de la justificación (moral 
y política) de las normas y decisiones jurídicas ” (CARRASQUILLA, Juan Fernández. Acerca de Los 
Principios del Derecho Penal: nociones generales. In.:RENGIFO, Carlos Simón Bello; ROSALES, Elsie. 
Libro Homenage a José Rafael Mendoza Troconis. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998 (t. 
I), p. 59-60). 
34 DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio, op. cit., p. 72. 
35 Idem, p. 93-94. 
36 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 83. 



 

 

Deve se discordar das opiniões que procuram identificar os princípios como 

normas jurídicas 37. Os princípios são juízos fundamentais, irredutíveis, que servem ora 

de supedâneo a todo o conjunto de juízos componentes do ordenamento jurídico38, ora 

de elemento necessário à interpretação e aplicação de tais juízos. Não se confundem 

com as normas jurídicas porque essas estabelecem verdadeiras ordens de conduta, 

verdadeiros comandos. Não à toa que Tércio Sampaio leciona pertencerem os 

princípios não ao repertório do ordenamento, mas à sua estrutura39. 

Não apenas a importância dos princípios difere da norma jurídica, mas, 

também, a sua natureza. Tanto é assim que o desaparecimento de uma mera norma 

não traz nenhuma conseqüência mais grave senão o surgimento de uma lacuna 

passível de integração por técnicas próprias de interpretação; a supressão de um 

princípio, no entanto, dá ensejo a uma situação caótica na ordem jurídica, desarticulada 

pela falta de um elemento que, como foi visto, confere-lhe inteligibilidade. 

As normas visam à disciplina de determinados fatos específicos. Os 

princípios, a seu turno, em vista de sua irredutibilidade e generalidade (não no sentido 

das normas porque não se aplicam “genericamente” a determinados fatos), visam a 

uma série indefinida de situações, sendo, pois, o supedâneo, e mesmo origem, de toda 

a estrutura jurídica. 

Nessa linha, imprescindível sejam anotadas as lições do professor Nelson 

Saldanha, para quem: 

 

a assimilação dos princípios às normas supõe um radical afastamento 
do sentido originário do termo “princípio”, que inclui a noção grega de 
archè (princípio, origem, fundamento), e sua confirmação na metafísica 
do racionalismo clássico (Descartes, Leibniz, Wolf). Supõe também a 
omissão do fato de que do “princípio” propriamente dito falta a 
positividade específica que, em todo ordenamento, cabe à norma como 
tal40. 

                                                 
37 Identificando os princípios como espécie do gênero “norma jurídica”, cf., também, CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição, op. cit., p. 49. 
38 REALE, Miguel. Filosofia do Direito, op. cit., p. 60. 
39 FERRAZ JÚNIOR, Tércio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação, op. cit., p. 
247. 
40 SALDANHA, Nelson. Filosofia do Direito, op. cit., p. 201. 



 

 

 

Se é verdade que alguns princípios se tornam normas expressas, isso não 

lhes retira o caráter de fonte normativa. Até porque, frise-se, não apresentam eles 

comandos, como acontece com as normas, mas tão-somente, parâmetros para a 

inteligibilidade do sistema. 

Segundo Dworkin, a distinção entre princípios e normas é lógica. Princípios 

seriam standards41 que possuiriam, em sua essência, uma exigência de justiça, de 

eqüidade ou, mesmo, do campo da moralidade.  Os efeitos dos princípios, 

diferentemente das normas, não seriam automáticos quando as condições por ele 

previstas ocorressem efetivamente. Sua observância é obrigatória como critério de 

decisão, embora nem sempre, num determinado caso, haja a sua prevalência, o que, 

aliás, ficará evidenciado na exposição do autor, tratada mais adiante, em relação à 

interferência (conflito) de princípios42. 

Para o autor, as normas são aplicadas de maneira disjuntiva, ou seja, no 

caso, excludente. Caso ocorra um fato nela previsto, ou a norma é válida, e aí os seus 

efeitos são observados, ou, então, não é válida, de forma que não influi em uma 

decisão43. 

Nem sempre, no entanto, é fácil perceber tal distinção. O próprio Dworkin 

reconhece tal complexidade, em alguns casos, ao afirmar: “En ocasiones, una norma y 

un principio pueden desempeñar papeles muy semejantes, y la diferencia entre ambos 

es casi exclusivamente cuestión de forma”44. 

Apesar de identificar os princípios como espécies de normas, com o que, 

como restou claro, não se concorda, Robert Alexy analisa profundamente os métodos 

utilizados para se efetuar distinção entre os princípios e as regras (para ele, ambos 

espécies do gênero norma), afirmando que o mais comum, sem dúvida, é o critério da 

                                                 
41 Ao tentar definir princípios, Dworkin traça uma distinção destes com as chamadas “diretrizes polít icas”, 
é dizer, standards, assim como os princípios, mas que se destinariam apenas a traçar uma meta 
(econômica, política, social) a ser alcançada. Assim, para o autor, princípios e “diretrizes” seriam 
realidades distintas (DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio, op. cit., p. 72). 
42 DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio, op. cit., p.74-77. 
43 Idem, p. 74-75. 
44 Idem, p. 79. 



 

 

generalidade, é dizer, princípios teriam um grau de generalidade relativamente alto e as 

regras, ao revés, nível relativamente baixo de generalidade45. Tal distinção se 

restringe, assim, ao grau de abstração ou concretude dos princípios e das normas, o 

que, aliás, é utilizado pelo próprio autor quando manifesta sua idéia. 

A análise de Robert Alexy é muito semelhante à de Ronald Dworkin. 

Estabelecendo importância mínima à distinção gradual, aquele entende possível 

diferenciar os dois fenômenos de maneira qualitativa. Assim, enquanto os princípios 

determinariam o âmbito das possibilidades jurídicas, ordenando que algo fosse 

realizado na maior medida possível (verdadeiros “mandatos de otimização”), podendo 

ser cumpridos em diversos graus, as regras seriam pautas que exigiram, ou não, seu 

cumprimento, contendo, por isso, determinações no âmbito do factual e juridicamente 

possíveis 46. Em suma, os princípios não seriam formulados em linhas específicas, 

enquanto as regras teriam um campo de atuação específico (mandatos definitivos 47). 

Referindo-se à distinção, salienta: 

 

Del hecho de que un principio valga para un caso no se infiere que lo 
que el principio exige para este caso valga como resultado definitivo. 
Los principios presentam razones que pueden ser desplazadas por 
otras razones opuestas. El principio no determina cómo ha de 
resolverse la relación entre una razón y su opuesta. Por ello, los 
principios carecen de contenido de determinación con respecto a los 
principios contrapuestos y las posibilidades fácticas. 

Totalmente distinto es el caso de las reglas. Como las reglas exigen que 
se haga exactamente lo que en ellas se ordena, contienen una 
determinación en el ámbito de las posibilidades jurídicas y fácticas. Esta 
determinación puede fracasar por imposibilidades jurídicas y fácticas, lo 
que puede conducir a su invalidez; pero, si tal no es el caso, vale 
entonces definitivamente lo que la regla dice48. 

 

Robert Alexy não deixa de aduzir, ainda, que a diferenciação se torna mais 

clara no contexto da colisão dos princípios e dos conflitos de regras 49, argumentando 

                                                 
45 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 83-84. 
46 Idem, p. 86-87. 
47 Idem, p. 99.  
48 Idem. 
49 Idem, p. 87. 



 

 

que enquanto os conflitos de regras se efetuam na dimensão da validade, a colisão dos 

princípios encontra campo na dimensão do peso50. 

Tal dimensão de peso (ou importância), própria dos princípios e ausente nas 

normas jurídicas, é, também, referida por Dworkin quando analisa os conflitos ora 

tratados. Para ele, caso haja interferência de princípios, o conflito se resolve com a 

observância do peso de cada um deles em situações particulares, sem que haja uma 

medida exata, previamente estipulada. As normas, por outro lado, por não possuírem 

tal dimensão, não teriam uma maior importância do que outra no sistema, sendo 

válidas ou não-válidas51. 

Tentando evitar questionamentos sobre a demonstração do peso dos 

princípios, ou pelo menos já os respondendo, Dworkin salienta: 

 

Un positivista podría afirmar que los principios no pueden considerarse 
como derecho porque su autoridad, y y mucho más su peso, son 
discutibles por naturaleza. Es verdad que generalmente no podemos 
demostrar la autoridad o el peso de un principio determinado como 
podemos a veces demostrar la validez de una norma, localizándola en 
un acta del Congreso o en la opinión de un tribunal autorizado. En 
cambio podemos defender un principio – y su peso – apelando a una 
amalgama de prácticas y de otros principios en la cual cuenten las 
implicaciones de la historia legislativa y judicial, junto con referencias a 
prácticas y sobreentendidos comunitarios. No hay un criterio válido que 
sirva como prueba de la solidez de un caso así; es una cuestión de 
juicio, y entre hombres razonables puede haber desacuerdos 52. 

 

Esses aspectos, e toda a profundidade que Alexy e Dworkin imprimem a 

eles em suas obras, são fundamentais à compreensão deste estudo, sobretudo em 

relação à aplicação do princípio da proporcionalidade nos vários momentos da 

chamada atividade punitiva estatal.  

 

 

                                                 
50 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 89. 
51 DWORKIN, Ronald. Los Derechos en Serio, op. cit., p. 77-78. 
52 Idem, p. 89-90. 



 

 

1.7. PRINCIPIOLOGIA E PROPORCIONALIDADE 

 

O estudo empreendido neste capítulo é, dessa forma, útil à compreensão e 

ao desenvolvimento do tema que se está a tratar e será, na mais larga medida, referido 

ao longo de abordagem posterior. 

De fato, a estruturação de uma conceituação de princípio, tal qual foi feita, é 

de fundamental importância ao estudo da proporcionalidade, não apenas porque tem 

sido essa reconhecida, claramente, como verdadeiro princípio, ou seja, pauta fundante 

de regras e necessária à racional aplicação do Direito, mas, sobretudo, em vista da 

íntima ligação dos princípios com os direitos fundamentais que, conforme se verá, 

origina, da sua própria essência, a máxima da proporcionalidade53. 

Essa conexão, verdadeiramente estreita, entre princípios e 

proporcionalidade, foi sentida por Robert Alexy ao afirmar que o caráter de princípio 

implica a proporcionalidade, sendo também a recíproca verdadeira54.  Como diz o 

autor, em caso de colisão de princípios, é imprescindível a ponderação55.  

Ademais, vale sempre lembrar que destacar a questão principiológica é, sem 

sombra de dúvidas, esclarecer o sentido material do Direito, análise fundamental já que 

o pensamento jurídico se encontra tão apegado, como se sabe, a perspectivas formais, 

às vezes limitado às frias fórmulas da matemática, juízos lógicos que, em ciências 

humanas, reduzem a complexidade, atrasam e provocam injustiças. 

Tudo isso pode ser trazido ao campo do Direito Penal, podendo-se notar que 

o princípio da proporcionalidade, aqui, assume contornos especiais, sobretudo porque 

sua origem, como verdadeiro princípio, remonta ao séc. XVIII, quando da elaboração 

de uma obra que se tornou um verdadeiro marco para o Direito Punitivo (Dos Delitos e 

das Penas, de Cesare Beccaria), iniciando o homem uma tentativa de, cada vez mais, 

estabelecer limites à potestade punitiva do Estado.  

                                                 
53 Neste sentido, Cf. ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales , op. cit., p. 112. 
54 Idem, p. 111-112. 
55 Idem, p. 112. 
 



 

 

Tais abordagens, relativas à tensão decorrente do exercício do poder de 

punir, de um lado, e a liberdade humana, de outro, foram fundamentais para o 

desenvolvimento da idéia de proporcionalidade. Embora ela tenha assumido destaque 

maior em outros setores da ordem jurídica, sobretudo nos Direitos Administrativo e 

Constitucional, é no Direito Penal que surge como efetivo princípio, chegando aos dias 

atuais como essencial paradigma ao justo exercício da potestade punitiva. 

Neste momento em que o Direito Penal vem se libertando de um 

engessamento oriundo da aplicação cega de uma lógica-formal que o bitolou por muito 

tempo, abrindo suas perspectivas a novos valores e princípios, a uma nova forma de se 

elaborar e aplicar suas normas, o tema se apresenta como interessante e digno, 

realmente, de destaque pela sua importância ao alcance de uma efetiva justiça penal. 

Apresenta-se fundamental, portanto, uma abordagem geral acerca do 

princípio em foco, como pressuposto à compreensão do estudo que ora se desenvolve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 – O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: ASPECTOS GERAIS 

  

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Proporcionalidade traduz idéia de conformação, de harmonia. Diz -se, ainda, 

que algo é “proporcional” quando estabelece uma simetria, equiparação, uma justa 

medida, fundamentalmente, dos meios que se utilizam para o alcance de dada 

finalidade. 

Embora se tenha estabelecido essa nomenclatura ao princípio, a verdade é 

que não há, de fato, pacificidade quanto ao uso de termo adequado para referência a 

ele, sendo encontradas, às vezes num mesmo sentido, as expressões: 

proporcionalidade, razoabilidade, proibição de excesso, etc. 

A proporcionalidade assume importante papel na análise de normas 

viciadas, por inconstitucionais, em casos que, apesar de o poder legislativo atuar 

dentro de formas estabelecidas pela própria Constituição, às vezes  até seguindo 

finalidades por ela amparadas, exorbitam seus limites ao estabelecerem restrições 

excessivas a direitos, implicando, assim, prejuízos à própria efetividade destes 56. 

A luta da proporcionalidade é, principalmente, contra normas arbitrárias e 

que, não obstante formalmente perfeitas, são ofensivas a direitos dos indivíduos por se 

apresentarem como excessivas, apesar de visarem à satisfação de outro e 

determinado interesse.  De fato, “a aplicação do princípio da proporcionalidade 

pressupõe a tensão latente ou efectiva de bem protegido através de uma medida, e um 

bem prejudicado pela prática dessa medida”57. 

Para melhor compreensão do princípio, convém verificar-se as palavras de 

Paulo Bonavides quando trata o autor de determinadas limitações à atividade do 

                                                 
56 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 2 ed. Brasília, Brasília Jurídica, 2000, p. 25. 
57 CANAS, Vitalino. Proporcionalidade (princípio da). In: Dicionário Jurídico da Administração Pública. 
Separata do VI Volume. [Lisboa]: 1994, p. 22. 



 

 

legislador na busca de certos fins políticos, dentre tais limitações a idéia de 

proporcionalidade, presentes na segunda metade do século XX:  

 

Fica assim erigido em barreira ao arbítrio, em freio à liberdade de que, à 
primeira vista, se poderia supor investido o titular da função legislativa 
para estabelecer e concretizar fins políticos. Em rigor, não podem tais 
fins contrariar valores e princípios constitucionais; um destes princípios 
vem a ser precisamente o da proporcionalidade, princípio não escrito, 
cuja observância independe de explicitação em texto constitucional, 
porquanto pertence à natureza e essência mesma do Estado de 
Direito58. 

 

Assim, se é verdade que cabe ao Estado procurar atender aos anseios 

sociais, desenvolvendo uma atividade disciplinada por normas, deve reconhecer a 

existência de princípio regulativo (proporcionalidade) que sirva de parâmetro à 

ponderação de interesses para não permitir, assim, que se ultrapasse determinado 

limite ofensivo ao “mínimo necessário a uma existência humana digna de ser chamada 

assim”59.  

De fato, alguns autores têm vinculado o princípio da proporcionalidade à 

proteção desse chamado “núcleo essencial” dos direitos fundamentais, entendendo-se 

esse, conforme Suzana de Toledo Barros, como  

 

o conteúdo mínimo de um direito, insuscetível de ser violado, sob pena 
de aniquilar-se o próprio direito. O legislador, então, ao restringir 
direitos, estaria limitado pelo núcleo essencial do direito a ser 
restringido60. 

 

Se é verdade que o princípio da proporcionalidade implica o não-ferimento 

do que se tem chamado de “núcleo essencial” dos direitos, com conteúdo fixo ou 

                                                 
58 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 364.  
59 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Direitos Fundamentais, Processo e Princípio da Proporcionalidade. 
In.: GUERRA FILHO, Willis Santiago (org.). Dos Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre, Livraria do Advogado, 1997, p. 27. 
60 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, op. cit., p. 100. 



 

 

mutável, conforme se queira, não se acredita que a idéia de proporção esteja ligada, 

unicamente, à destruição do próprio direito, mas sim, a qualquer excessiva invasão, 

ainda que não destruidora dele. No caso do Direito Penal, por exemplo, não é 

desproporcional apenas a norma que destrua por completo o jus libertatis do indivíduo, 

mas poderia se apresentar como tal qualquer regra que invada sua esfera 

desnecessariamente, ainda que de forma mínima. 

Por outro lado, não há que se perder de vista, também, que a 

proporcionalidade, apesar de ser quase sempre entendida como uma proibição de 

excesso, e é isso, basicamente, o que se está a propor no presente labor, não se pode 

deixar de considerar que implica, também, uma proibição de insuficiência, seja por 

conta de ausência de tutela de determinado interesse, seja por conta de sua 

insatisfatória proteção. 

Referindo-se à escassez de estudos em relação ao tema da proibição de 

insuficiência, Ingo Wolfgang Sarlet alerta para a necessidade de se estudar o princípio 

da proporcionalidade sempre a partir dessa dupla dimensão: proibição de excesso e 

insuficiência. A análise de ambas as perspectivas, segundo o mesmo autor, face à 

conexão que possuem, é uma garantia de necessidade e equilíbrio61, o que, na 

verdade, como se verá no próximo ponto, já era observado por Aristóteles, ainda na 

Grécia antiga. 

Embora seja certo que o princípio existe no ordenamento brasileiro, cabe 

analisar o valor ou os valores que lhe dão vida efetiva, embora essa existência não se 

confunda com uma simples previsão expressa pelo ordenamento. Sua fundamentação 

é, pois, uma problemática que não se pode deixar de levar em consideração, já que ora 

se está tentando traçar os contornos gerais da proporcionalidade enquanto princípio.  

Vale lembrar, no entanto que, na verdade, nem na Alemanha, onde o 

princípio foi maturado, há harmonia quanto à definição da sede materiae da 

proporcionalidade62. 

                                                 
61 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais 
entre proibição de excesso e de insuficiência. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, n° 
47, p. 60-122, mar.-abr. 2000, p. 103; 122. 
62 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 365.  



 

 

Nessa linha, o princípio da proporcionalidade, no dizer de Vitalino Canas 63,  

 

reivindica reconhecimento como princípio geral do direito cuja força 
poderá radicar, isolada ou simultaneamente (de acordo com a doutrina 
portuguesa): (i) numa firme relação com a idéia de dignidade e 
autonomia da pessoa humana; (ii) no princípio do Estado de Direito; (iii) 
na essência e estrutura dos direitos fundamentais; (iv) na proibição 
geral do arbítrio; (v) dimensão material do direito/idéia de justiça. 

 

A questão não segue linha harmoniosa, mas acredita-se que não haveria 

como fundar a proporcionalidade a partir, unicamente, de uma dessas perspectivas 

estabelecidas por Vitalino Canas.  Sem dúvida, a proporcionalidade procura 

estabelecer um conteúdo material ao Direito, respaldando a dignidade do ser humano e 

garantindo, na máxima medida, efetividade aos direitos fundamentais.  E, pelo fato de 

que é a partir do advento do chamado Estado de Direito que se começa a exigir 

limitações jurídicas às atividades estatais, é nele que a proporcionalidade ganha status  

especial.  

Apesar dos contornos aí apresentados, o princípio da proporcionalidade, tal 

como é compreendido nos dias atuais, sobretudo com a contribuição tedesca, é algo 

recentíssimo na história do homem. É ele, na verdade, fruto de uma lenta evolução de 

idéias que remontam à própria Antigüidade e se desenvolvem a passos lentos para 

chegar a uma fase de maturação, sendo, agora, largamente aplicado 

jurisprudencialmente e, inclusive, previsto expressamente em legislações de 

determinados países. 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: ORIGEM DA PROPORCIONALIDADE 

 

Não é raro se encontrarem, na literatura jurídica, obras que vinculem a 

origem da proporcionalidade à idéia do jus talionis, aplicação de pena comum na 

                                                 
63 CANAS, Vitalino. Proporcionalidade (princípio da), op. cit., p. 06.  



 

 

Antigüidade e cujo fundamento reside na necessidade de se estabelecer limites à 

aplicação de sanções penais num Direito ainda de base primitiva.  

O interessante em tais abordagens é a vinculação do princípio ao Direito 

Penal, embora, de fato, ainda não se possa falar, nessa época, na formação de uma 

efetiva noção de princípio da proporcionalidade, tendo em vista os contornos típicos 

dos princípios abordados no capítulo anterior. 

É de se perceber que, embora recente a constatação da existência de um 

princípio da proporcionalidade, bem como a descoberta de sua importância, sempre 

houve preocupação em relação aos excessos de limites normativos do Estado, estando 

tal repúdio conectado, como lembra Suzana de Toledo Barros, à exigência de 

moralidade ou justiça64. 

Longe de se querer, ou talvez se conseguir, aqui, estabelecer um conceito 

de justiça, a verdade é que a proporcionalidade com ela diretamente se relaciona. Não 

à toa que o pensamento grego, na figura de Aristóteles, especificamente no Livro V do 

seu Ética a Nicômaco, já evidenciava, ainda que em caráter embrionário, tal correlação: 

“No que diz respeito à justiça e à injustiça devemos indagar com que espécie de ações 

se relacionam elas, que espécie de meio-termo é a justiça e entre que extremos o ato 

justo é o meio termo”65. 

Aristóteles equiparava a justiç a a uma virtude especial, ou seja, uma forma 

de virtude que se contrapõe apenas a um vício, a injustiça. Na verdade, justiça seria o 

meio-termo entre a injustiça por carência e a injustiça por excesso (base para o estudo 

da proporcionalidade numa dupla dimensão: excesso e insuficiência). Aliás, a esse 

respeito, como afirmam Eduardo Bittar e Guilherme Almeida, o “justo meio na relação 

entre dois pólos é a equilibrada situação dos envolvidos numa posição mediana, ou 

seja, de igualdade, seja ela proporcional, seja ela absoluta” 66. 

                                                 
64 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, op. cit., p. 30. 
65 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Pietro Nassetti. São Paulo, Martin Claret, 2004, p. 103. 
66 BITTAR, C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. São Paulo, Atlas, 2001, 
p. 88.  



 

 

Ao tratar de uma específica acepção do termo justiça, a justiça distributiva, o 

estagirita une a idéia de igualdade à de proporcionalidade, afirmando que a sua fixação 

é feita a partir da análise dos sujeitos analisados, residindo o justo no meio, vez que 

representativo do igual67 (“proporcionalidade na repartição do que a cada qual é 

devido”68). 

Essa idéia de proporcionalidade se contrapõe àquela que geralmente se tem 

caracterizado como a origem remota, ou, talvez, o próprio gérmen , da 

proporcionalidade, a pena de Talião. De fato, como lembram Eduardo Bittar e 

Guilherme Almeida, os pitagóricos entendiam como equivalentes os conceitos de justo 

e recíproco, ou seja, a reciprocidade seria um sinônimo de proporcionalidade, idéia que 

norteava a Lei de Talião, prevista na lei mosaica (“olho por olho, dente por dente”), no 

Código de Hamurábi e nas Leis das XII Tábuas (“quod aliquis tale quid patitur, quale 

fecit ”). Por outro lado, já Sócrates contestava essa idéia de retribuição absoluta por 

não se poder, com sua aplicação, perpetuar um conflito. Aristóteles deu nova 

roupagem à crítica socrática, introduzindo a idéia de retribuição proporcional69. 

Nas palavras de Bittar e Almeida: 

 

O Estagirita consagrou uma nova abordagem do tema, introduzindo 
outro tipo de retribuição, a proporcional, e destronando o velho conceito 
de retribuição em igual medida. Essa nova reciprocidade, fundada na 
proporção, é elemento basilar das trocas sociais efetuadas entre bens 
de naturezas diversas 70. 

 

De fato, a idéia de proporcionalidade, ainda que difusa, surge aliada à 

concepção de justiça e se aperfeiçoa até ser visualizada, como efetivo princípio, na 

segunda metade do século XVIII, quando do advento do movimento revolucionário-

burguês, em especial com a obra de Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas , de 

1764. 

                                                 
67 BITTAR, C. B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito, op. cit., p. 94. 
68 Idem, p. 95. 
69 Idem, p. 97. 
70 Idem. 



 

 

Nessa época, ganham força as teses jusnaturalistas que, sob a certeza da 

existência de direitos inatos, anteriores mesmo ao direito posto, visavam à proteção da 

liberdade do homem em face do poder punitivo do Estado, sobretudo porque a falta de 

limitação à potestade estatal, fonte de tanto desconforto e insegurança entre os 

cidadãos, exigia um controle efetivo dos meios de que o Estado se utilizava para o 

alcance de seus fins. 

Como corolário da reação iluminista e dos ideais pregados por Beccaria, e 

tantos outros pensadores humanistas de sua época, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, insere, em seu texto, especificamente no 

item VIII, disposição, mesmo que ainda frágil, relativa à proporcionalidade no campo do 

Direito Penal, ao afirmar que “a lei só deve estabelecer penas estrita e evidentemente 

necessárias e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida e 

promulgada anteriormente ao delito e legalmente aplicada”. 

Serão vistos, com maior profundidade, no quarto capítulo deste estudo, os 

motivos que levaram à mudança de mentalidade na transição do Ancien Régime para 

um novo modelo, de base liberal, mais humanista e propiciador, inclusive, de 

importantes reformas legislativas. No entanto, importante ressaltar a primazia da idéia 

de legalidade conferida por tais reformas, idéia essa que, apesar de essencial, não 

manifesta um limite específico à atividade do legislador e, a princípio, não permitiria 

uma análise mais detida sobre o conteúdo da norma pelo aplicador.    

Essa deficiência deu ensejo a críticas e, conseqüentemente, a uma nova 

mentalidade na aplicação do Direito. O homem passa, então, a perceber que a 

estruturação de um princípio da legalidade meramente formal é insuficiente para a 

aplicação justa de soluções a casos concretos, devendo-se, agora, buscar mecanismos 

que lutem contra os abusos da própria lei.  

Essa nova postura, entretanto, não surgiu repentinamente, até porque, em 

períodos posteriores à Revolução Francesa, o Direito, por razões que serão expostas 

mais adiante, apegou-se à letra fria da norma, limitando a hermenêutica apenas à fria 

subsunção da situação fática à regra, como se bastasse isso para a solução dos 

conflitos de forma justa. 



 

 

De toda forma, no decorrer desse processo, se é certo que a idéia de 

proporção ligava-se às penas cominadas aos delitos, ao menos na sua origem, foi ela 

consagrada no Direito Administrativo através do desenvolvimento do princípio da 

legalidade71, notando-se, assim, claramente, uma verdadeira “transposição das idéias 

surgidas no âmbito da problematização do Direito Penal para o estudo do poder de 

polícia”72 . Para tal, assumiu posição de destaque o Conselho de Estado francês73, 

órgão responsável pelo controle dos atos administrativos naquele país. 

Um dos momentos mais importantes na história da proporcionalidade, 

entretanto, foram, sem sombra de dúvidas, os anos que sucederam a II Guerra 

Mundial. Ali, em face da experiência do Tribunal Constitucional Federal alemão, foram 

traçados os contornos atuais do princípio, sendo trazido, para o âmbito do Direito 

Constitucional, algo que se encontrava enraizado no Direito Administrativo. Conforme 

Suzana de Toledo Barros, tais aplicações reconheciam que o legislador não possuiria 

atribuições para se exceder na sua atividade de conformação dos direitos 

fundamentais74. 

A ditadura do nacional -socialismo alemão, com as atrocidades que a 

caracterizaram, mostrou ao mundo, mais uma vez, a dor de uma falta de limites à 

atividade estatal. Ademais, foi colocada em evidência não apenas a insuficiência de 

uma idéia única de legalidade, mas, também, que a mera catalogação de direitos não é 

suficiente à proteção dos mesmos. 

Em face disso, a mentalidade jurídica mundial inicia um processo de 

adaptação à nova realidade, havendo, no dizer de Gustavo Ferreira, “uma certa volta 

                                                 
71 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade 
das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, op. cit. p. 36-37. 
72 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro, Editora Lumen Júris, 2004, p. 119. 
73 Suzana de Toledo Barros, afirmando que o chamado Conséil D’État  visava mesmo ao controle do 
arbítrio do poder público, alerta para o curioso fato de que tal órgão controlava atos do Poder Executivo, 
pertencendo, na idéia de separação de poderes, a ele mesmo. Uma verdadeira contradição teórica que 
tem fundamento no sentimento de desconfiança dos franceses, fruto da sua experiência ao longo do 
regime absolutista, em relação aos juízes da época (BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da 
Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, op. 
cit., p. 40).  
74 Idem, p. 45. 



 

 

ao jusnaturalismo” 75, o que, no contexto da mesma crise, alia-se, conforme será tratado 

no próximo capítulo, a uma mudança na hermenêutica. 

Na Alemanha do pós-guerra, a Constituição de Bonn (1949), sensível à 

infeliz experiência daquela nação, passa a estabelecer proteção efetiva ao núcleo 

essencial de determinados direitos, limitando a sua restrição apenas quando de lei 

necessária, geral e não ofensiva a tal núcleo, sempre com possibilidade de invocação 

da tutela jurisdicional do Estado quando presentes violações 76. 

A partir de então, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, vinculado à 

noção de Estado de Direito, passa a, em análise de casos concretos, desenvolver a 

idéia de princípio da proporcionalidade, ou proibição de excesso, a partir de várias 

perspectivas (elementos), ou seja, a necessidade, a adequação e a 

proporcionalidade em sentido estrito, elementos de que se tratará no próximo ponto. 

Vitalino Canas traz uma interpretação interessante a respeito desse 

processo de amadurecimento do princípio na Alemanha, dizendo que é a partir da 

década de 50 que surge uma “tripla clarificação” dele, ou seja, seria uma época de 

transição sobre determinadas perspectivas: “(i) quanto aos desdobramentos internos 

do princípio da proibição do excesso ou da proporcionalidade; (ii) quanto à 

terminologia; (iii) quanto ao âmbito de aplicação”77. 

É o próprio autor, ainda, quem atribui o alcance atual do princípio da 

proporcionalidade a um conjunto de forças: os contornos próprios do Estado pós-

liberal, a racionalidade weberiana, bem como o jusnaturalismo resgatado após o 

segundo grande conflito mundial. Esse, aliás, tendo procurado materializar 

instrumentos hábeis à tradução da idéia de justiça para sua aplicação efetiva nos casos 

concretos 78. 

                                                 
75 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: limites e possibilidades, op. cit., p. 119. 
76 Cf.. BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de 
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, op. cit. p. 46. 
77 CANAS, Vitalino. O Princípio da Proibição do Excesso na Constituição: arqueologia e aplicações. In: 
MIRANDA, Jorge (org.). Perspectivas Constitucionais nos 20 Anos da Constituição de 1976. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1997 (v. II), p. 330; 333. 
78 Idem, p. 326-327. 



 

 

Na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora alguns julgados já 

trouxessem uma idéia de proporcionalidade, desde 195179, com decisão sobre os 

limites ao poder de taxar, ou mesmo em 196780, com a polêmica discussão sobre os 

limites ao arbítrio do legislador em caso que tratava do abuso na nomeação de cargos 

públicos pelo Congresso Nacional, só no ano de 199381 é que aquela corte suprema 

reconhece a aplicação do princípio no ordenamento jurídico pátrio, utilizando-se, 

expressamente, da nomenclatura “princípio da proporcionalidade”, em caso que 

discutia a possibilidade, ou não, de lei estadual obrigar a pesagem de botijões com gás 

liquefeito de petróleo à vista do consumidor82. 

Fruto dessa evolução, verifica-se, hoje, que o princípio da proporcionalidade 

tem sido objeto de análise, sobretudo, pelo Direito Constitucional, muito embora sua 

origem, ou, pelo menos, sua descoberta não se encontre nesse setor da ordem 

jurídica. 

É de se ressaltar que esse especial desenvolvimento do princípio na esfera 

do Direito Constitucional não retira a importância que possui no campo punitivo. Isso 

não pelo fato de que o princípio surge aqui, mas, fundamentalmente, pela relação 

existente entre ambos os setores da ordem jurídica, afinal, é óbvia a necessidade de 

harmonia entre as normas presentes no Direito Penal e os valores consagrados 

constitucionalmente. 

 

2.3. ESTRUTURA DA PROPORCIONALIDADE 

 

Embora ainda não expresso no Direito pátrio, o que, como visto no capítulo 

anterior, é irrelevante para a sua existência, os constitucionalistas pátrios têm dado 

                                                 
79 RE 18.331, Min. Orozimbo Nonato, 2ª. T., DJ 18/08/1953, p. 02356.  
80 RMS 16.912/SP, Min. Djaci Falcão, Tribunal Pleno, DJ 28/06/1968, p. 02440.  
81 ADI 855/PR, Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 01/10/1993, p. 20212. 
82 Para maiores informações sobre o desenvolvimento do princípio da proporcionalidade na 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Cf. BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da 
Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais, op. 
cit. p. 102-128; SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal: limites e possibilidades, op. cit., p.155-185.  



 

 

extrema importância ao princípio da proporcionalidade, sobretudo porque é uma pauta 

que procura, a todo custo, evitar o arbítrio do poder contra os direitos fundamentais do 

cidadão83. 

Deve-se afirmar, com efeito, que não basta a observância do princípio da 

legalidade, isto é, não basta que determinadas restrições a direitos encontrem 

consonância com a norma legal, é indispensável que tais limitações não colidam com o 

princípio da proporcionalidade. Nessa mesma linha, leciona Gilmar Ferreira Mendes: 

 

a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de 
imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não 
apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição 
eventualmente fixada (reserva legal), mas também sobre a 
compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da 
proporcionalidade84. 

 

É necessário que se saliente não existir lesão mais grave em Direito do que 

aquela que ofende a um princípio jurídico, notadamente porque expressa o fundamento 

de toda a ordem jurídica85. 

Por ser freqüentemente utilizado o termo “proporcional” na vida cotidiana, 

verifica-se que é vital a distinção de seu significado com aquele atribuído ao princípio. 

Assim, estudar o princípio da proporcionalidade a partir dessa fragmentação, é dizer, 

de seus elementos ou subprincípios, ajuda no processo de diferenciação dos sentidos. 

Isso não caracteriza mais do que a indeterminação própria do princípio em 

estudo, o que tem dado ensejo a várias críticas por seu subjetivismo e indeterminação 

semântica86. A fragmentação do princípio interessa, assim, ao jurista porque visa 

                                                 
83 A título de ilustração, o art. 18, n.º 2, da Constituição portuguesa assim dispõe: “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 os outros direitos ou interesses constitucionalmente 
protegidos”. 
84 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de 
direito constitucional. 2 ed. rev. e ampl. São Paulo, Celso Bastos Editor, 1999, p. 72. 
85 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 396.  
86 SERRANO, Nicolas González -Cuellar. Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el Proceso 
Penal. Madrid, Colex, 1990, p. 153. 



 

 

clarificar o seu conteúdo, com vistas ao alcance de uma maior segurança em sua 

análise e aplicação. 

Dessa forma, o princípio da proporcionalidade, como uma das pautas 

fundantes do sistema jurídico, pode ser caracterizado, a partir das contribuições da 

jurisprudência e doutrina alemãs, como a necessidade de que, em Direito, sejam 

apropriados e indispensáveis os meios destinados à realização de determinados fins, 

estando presentes os seguintes elementos: a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. 

Alguns desses elementos, como lembra Vitalino Canas, já eram analisados, 

desde o final do séc. XVIII, ainda que de forma autônoma, sendo apenas reunidos 

numa única idéia a partir da segunda metade do século passado87. 

Referindo-se, ainda, aos desdobramentos do princípio, afirma Vitalino 

Canas: 

 

Esta consciência dos vários desdobramentos do princípio da proibição 
do excesso ou da proporcionalidade (na configuração actual) provoca 
inevitavelmente uma ruptura ao nível terminológico. O conceito de 
Verhältnismäβigkeit deixa de referenciar apenas a necessidade (e, 
implicitamente, a adequação), passando a ser usado quer como macro-
conceito, englobante de três subprincípios (necessidade, adequação, 
proporcionalidade em sentido estrito), quer como micro-conceito, no 
sentido proporcionalidade em sentido estrito. 

 

A pertinência, ou adequação, é o primeiro elemento que a doutrina tem 

atribuído ao princípio da proporcionalidade, caracterizando-se pela capacidade da 

medida atingir os seus objetivos. Logo, se o meio utilizado pelo legislador ou aplicador 

do Direito não era suscetível de atingir o fim, então não há que se falar em adequação 

e, conseqüentemente, proporcionalidade. Trata-se, como se tem afirmado, de uma 

verificação da idoneidade do meio para o alcance de determinado fim. 

                                                 
87 CANAS, Vitalino. O Princípio da Proibição do Excesso na Constituição: arqueologia e aplicações, op. 
cit., p. 329-330. 



 

 

Falar, pois, de adequação, é constatar a presença de um nexo de 

causalidade entre o meio utilizado e o fim que se pretende atingir88. O meio é 

adequado quando se caracteriza como uma verdadeira condição que, como tal, 

contribui de alguma maneira para o advento do resultado (fim colimado). 

Percebe-se que o exame da adequação é basicamente empírico, ou seja, 

não há qualquer tipo de valoração sobre os meios que visam ao alcance de 

determinado fim. É, dessa forma, uma mera análise objetiva de causa e efeito entre 

meio e fim, de modo a tornar possível o alcance deste pela aplicação daquele. 

Cumpre destacar, ainda, conforme Teresa Aguado Correa, que o meio não é 

idôneo apenas quando alcança por completo o fim, podendo-se falar que adequado é 

também aquele capaz de realizar parte desse fim colimado89. 

Nesse mesmo sentido, lembra Vitalino Canas: 

 

Na RFA [República Federal da Alemanha] considerou-se que a 
idoneidade não exige uma amplitude completa do acto para atingir o fim 
a que se propõe. Na formulação positiva, mais moderna, uma medida, 
já é idónea se com a sua prática o objectivo se torna mais próximo 
(ainda que não se atinja em pleno) e não é idónea se o objectivo se 
dificulta, ou se se verifica uma relação de indiferença, isto é, se não há 
qualquer resultado favorável ou desfavorável. A idéia parece congruente 
com a intenção do princípio da proporcionalidade: procura-se evitar o 
excesso e não garantir resultados óptimos90. 

 

Embora seja certo, até mesmo essencial, que a medida tenha intensidade 

suficiente para o alcance do fim almejado, não há no juízo de adequação maiores 

preocupações com os aspectos quantitativos da medida, sendo relevante a intensidade 

dela apenas quando tenha o condão de torná-la inoperante. De fato, falar de aspectos 

                                                 
88 A idéia de causalidade é uma problemática própria da filosofia (Cf., neste sentido, BRANDÃO, Cláudio. 
Teoria Jurídica do Crime. Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 40-41). Vitalino Canas lembra que uma 
digressão mais profunda sobre tal idéia exorbitaria a problemática da proporcionalidade, pouco 
contribuindo sua dogmática para a chamada “teoria geral da causalidade” (CANAS, Vitalino. 
Proporcionalidade (princípio da), op. cit., p. 34). 
89 CORREA, Teresa Aguado. El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal. Madrid, Edersa, 1999, 
p. 67.  
90 CANAS, Vitalino. Proporcionalidade (princ ípio da), op. cit., p. 34. 



 

 

quantitativos, ou seja, dos efeitos oriundos da medida utilizada é já um outro juízo, o 

juízo de necessidade91. 

Dessa forma, como segundo elemento da proporcionalidade em sentido 

amplo, a necessidade , ou princípio da alternativa menos gravosa92, traz, por outro 

lado, uma idéia de indispensabilidade, ou seja, ser a medida adotada exigível, não 

sendo possível a utilização de outro meio que traga um prejuízo menor ao direito 

restringido (menor restrição). Ademais, dentre os meios idôneos, a necessidade obriga 

que seja escolhido aquele que se apresente com um maior grau de adequação (meio 

mais idôneo), devendo o meio empregado ser o menos nocivo aos direitos dos 

cidadãos (meio mais suave). 

Enquanto na adequação há uma análise sobre a pertinência da medida para 

o alcance do fim, dentro de uma idéia de nexo causal, verifica-se, nesse elemento, uma 

análise meramente comparativa, é dizer, sua operação central reside numa 

comparação entre todas as medidas idôneas a fim de se constatar qual, dentre elas, 

traz uma menor restrição a direitos 93. 

Condensando a idéia de necessidade, após constatar que é já neste 

elemento que se inicia um processo de ponderação valorativa, afirma Vitalino Canas: 

“medida necessária é a medida idônea a atingir certo fim que se revele menos lesiva do 

que as que com ela competem. Medida desnecessária é a que não resiste à 

comparação com outras, revelando-se mais lesiva"94. 

Ambas as idéias expostas, seja a de adequação, seja a de necessidade são 

enfatizadas pelo Estado de Direito que absolutiza o princípio da legalidade. Na 

verdade, é só com um Estado de Direito, democrático e social, que a doutrina Alemã 

descobre uma chamada proporcionalidade em sentido estrito e faz diminuir o 

quinhão de importância das outras duas máximas, tornando-as meros instrumentos à 

identificação de uma decisão axiologicamente justificada95. 

                                                 
91 CANAS, Vitalino. Proporcionalidade (princípio da), op. cit., p. 35. 
92 CORREA, Teresa Aguado. El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal, op. cit., p. 68. 
93 CANAS, Vitalino. Proporcionalidade (princípio da), op. cit., p. 36. 
94 Idem, p. 38. 
95 Idem, p. 09-10. 



 

 

Assim, verifica-se que não bastam as idéias de adequação e necessidade 

para se chegar a uma clara idéia de proporcionalidade, como se está fazendo. Faz-se 

necessário, ainda, verificar se a medida adequada e necessária, na situação fática, não 

traz uma excessiva restrição aos direitos afetados ou atende de modo insuficiente à 

plenipotência do direito a prestigiar. Exige-se, como diz Luís Roberto Barroso, uma 

verdadeira “relação custo-benefício da medida”96, isto é, uma ponderação entre o meio 

e o fim, entre o ônus que acarretará e o bônus que poderá advir. 

Vê-se, dessa forma, que tanto a adequação quanto a necessidade são 

elementos que se restringem à dualidade meio/fim, e, tendo-se em vista que essa 

dualidade não é suficiente para a correta identificação do princípio da 

proporcionalidade num amplo sentido, incluiu a doutrina um novo elemento em seu 

contexto, ou seja, a situação de fato97. 

Dessa forma, complementando as duas idéias anteriores (adequação e 

necessidade), desenvolve-se a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a 

análise concreta da razoabilidade entre meio e fim. Verifica-se, aqui, se há, pelas 

circunstâncias concretas, plausibilidade no sacrifício ou, mesmo, no grau de 

insuficiência. 

Já que proporcionalidade, no sentido amplo do princípio, envolve a idéia de 

valoração, numa dada situação, da preponderância de um determinado direito sobre 

outro(s), determinada pelo emprego de meios para o alcance de determinados fins 

específicos, talvez não se deva, em virtude dessa axiologia que lhe é inerente, 

questionar apenas se a medida é, realmente, proporcional, mas também se ainda é e 

até quando será.  Eis, pois, o que se pode chamar de relatividade espaço-temporal do 

princípio.  

 

 

 

                                                 
96 BARROSO, Luís Roberto. Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade no Direito 
Constitucional. Boletim de Direito Administrativo, n.º 03, Ano XXIII, p. 156-166, mar. 1997, p. 161.  
97 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 357.  



 

 

2.4. OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE 

 

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não surgiram de uma 

norma constitucional ou infraconstitucional, sendo antes uma problemática própria da 

legitimidade. 

Por isso ressalta Eduardo Slerca que os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade traduzem, ambos, uma preocupação em relação à defesa dos direitos 

fundamentais contra excessivas, descabidas ou desnecessárias restrições 98. São, pois, 

eficazes instrumentos na luta contra os arbítrios que restringem os direitos 

fundamentais dos cidadãos. 

A diferença entre razoabilidade e proporcionalidade só pode ser feita através 

de um critério territorial. Isso porque os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade têm origens distintas. Aquele no Direito alemão, este no Direito 

americano. Os tribunais brasileiros, e aí incluído o Pretório Excelso, vêm utilizando 

indistintamente os termos. 

A Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu art. 2o., caput, 

utilizou-se de ambas as terminologias como se princípios distintos fossem. 

Alguns doutrinadores têm dito que a razoabilidade distingue-se da 

proporcionalidade até pelo sentido vocabular da expressão, exprimindo a razoabilidade 

uma idéia mais ampla do que a de proporcionalidade.  

Não se deve olvidar, entretanto, que mesmo na Alemanha há uma certa 

instabilidade quanto ao uso da terminologia para se referir à necessidade de proporção 

nos atos que possam restringir direitos, ora empregando-se o termo 

“proporcionalidade”, ora “proibição de excesso”.  

                                                 
98 SLERCA, Eduardo. Os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Rio de Janeiro, Lumen 
Júris, 2002, p. 91. 



 

 

Evidenciada a instabilidade, no Brasil e alhures, a distinção que se virá a 

estabelecer entre o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, ao longo deste 

estudo, dirá respeito apenas a um caráter territorial. 

 

2.5. ORIGEM GERMÂNICA E AMERICANA 

 

De forma tímida, o princípio da proporcionalidade ganha maior publicidade e 

difunde-se na Europa pós-revolução francesa como forma, inicialmente, de se controlar 

judicialmente os atos administrativos, isso, ressalte-se, mais de meio século após o seu 

surgimento nos Estados Unidos99. 

Embora a Alemanha não tenha sido a precursora na previsão constitucional 

do princípio da proporcionalidade, foi nessa nação onde o referido “deitou raízes mais 

profundas”, no dizer de Paulo Bonavides, notadamente porque as posições doutrinárias 

nem de longe eram carentes de originalidade e renovação100. 

Como foi visto, é no período posterior à Segunda Guerra Mundial que o 

princípio da proporcionalidade adquire uma larga aplicação constitucional na 

Alemanha, com embasamento na idéia de Estado de Direito. 

O princípio da proporcionalidade foi, assim, aperfeiçoado pelo Direito 

germânico e irradiado para grande parte do mundo do civil law como princípio implícito 

no ordenamento jurídico e com sede constitucional. A conceituação técnico-jurídica do 

princípio é, pois, fruto do labor diuturno da doutrina e jurisprudência alemãs. 

No direito americano, o princípio da razoabilidade teve sua origem vinculada 

ao caráter normativo atribuído à cláusula do due process (substantive due process) 

como instrumento necessário à defesa dos direitos individuais. 

                                                 
99 SLERCA, Eduardo. Os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,  op. cit., p. 81.  
100 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, op. cit., p. 370. 



 

 

Aliás, no dizer de Carlos Roberto Castro, é por meio da noção substantiva 

do due process que se permite a realização de exames de razoabilidade e 

racionalidade em normas jurídicas e atos próprios do poder público101. 

Mas o controle judicial, operado com a consolidação dessa conotação 

substantiva ao devido processo, não se deu sem a oposição dos demais poderes. De 

fato, a história da razoabilidade no direito americano é a história de uma luta árdua 

travada entre o poder judiciário e os demais poderes que não viam interesse na 

intervenção judicial no mérito das valorações administrativas e legislativas. 

Esses contornos gerais servem para uma melhor compreensão do princípio 

que ora está sendo analisado, sobretudo porque esclarece a respeito de sua 

terminologia, já que as diversas formas de se referir a ele podem dar margem a 

confusões. 

 

2.6. SUJEITOS APLICADORES DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

Deve ter ficado claro que se evitou vincular a idéia de princípio da 

proporcionalidade unicamente em relação ao ato do legislador. Na verdade, o exame 

da presença dos elementos inerentes ao princípio não é feito apenas ao longo da 

atividade legislativa do Estado, no instante em que há o estabelecimento de medidas 

restritivas a direitos do cidadão, mas também se encontra tal análise em outros 

momentos da atividade estatal, e acredita-se, tal apreciação deve se repetir sempre 

que possível, pois o que inequivocamente pode ser tido como proporcional, hoje, 

amanhã poderá deixar de se apresentar como tal (atualização permanente da 

proporcionalidade).  

Discutindo a problemática dos destinatários do princípio da 

proporcionalidade, ou seja, sobre a quem se dirige o princípio, Vitalino Canas salienta 

que, contemporaneamente, pode-se encontrar uma tendência no sentido de que o 

                                                 
101 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis. 2 ed. Rio 
de Janeiro, Forense, 1989, p. 03.  



 

 

princípio limita a atividade de todos os poderes, inclusive os privados, destacando-se, 

inclusive, dentre os poderes estatais, o poder de revisão constitucional e as funções de 

controle de outras funções102. 

Limitando-se à atividade estatal, verifica-se, então, que todos os sujeitos 

com capacidade para a produção e/ou execução do Direito, a partir da análise de 

situações concretas, devem, obrigatoriamente, sopesando os efeitos oriundos de tal 

atividade, observar a idéia de proporcionalidade se quiserem atribuir o qualificativo de 

legítimo ao ato. 

Falando sobre tal legitimidade da atividade dos destinatários do princípio, 

Vitalino Canas salienta que o respeito à forma do ato e, sobretudo, à sua substância 

são requisitos imprescindíveis à garantia de legitimidade, já que  visam ao respeito dos 

chamados núcleos essenciais dos direitos fundamentais, destacando: “A legitimidade 

das decisões passa pela precompreensão destes núcleos e pelo seu respeito em todos 

os níveis de produção/realização do direito”103. 

Vê-se, assim, que o autor referido demonstra preocupação maior não com 

os sujeitos que devem observar a proporcionalidade, até porque parte de um sentido 

bem amplo deles, como foi visto, mas, sim, em relação ao seu modus procedendi, ou 

seja, ao processo utilizado para se aplicar o princípio. Como diz Canas: 

 

Sendo assim, a legitimidade de uma decisão sobre um critério valorativo 
que é convocado para em certos casos definir a necessidade e sempre 
a proporcionalidade e.s.e. de uma medida, não tem forçosamente de 
depender de quem toma a decisão e de como foi escolhido, podendo 
antes depender de que processo é utilizado para descobrir o critério de 
valores aplicável. Este recentramento da legitimação será tanto mais 
compreensível e defensável quanto mais próximo se estiver de uma 
situação concreta. Ou noutra perspectiva, quanto mais focalizada num 
problema concreto, com sujeitos e situações concretas, estiver a 
decisão104. 

 

                                                 
102 CANAS, Vitalino. Proporcionalidade (princípio da), op. cit., p. 48-49. 
103 Idem, p. 51. 
104 Idem, p. 52. 



 

 

O conceito amplo dos destinatários do princípio é, assim, fundamental ao 

desenvolvimento do presente estudo, sobretudo porque se está, na presente 

Dissertação, tentando justificar a aplicação da proporcionalidade em três setores da 

atividade punitiva do Estado: legislação, aplicação e execução. 

Dessa forma, a proporcionalidade não apenas deve ser uma idéia de 

obrigatória observância pelo legislador penal, no momento de elaboração de normas 

jurídicas, mas, também por todos os órgãos aplicadores e responsáveis pela execução 

da sanção mais grave que o Direito possui: a pena. 

 

2.7. PROPORCIONALIDADE E HERMENÊUTICA 

 

Robert Alexy salienta que o grau de restrição a determinado direito deve ser 

tão maior quanto for a satisfação a outro, a fim de justificar aquela medida105. Formula, 

assim, o autor, uma chamada lei de ponderação que, por sua vez, não é detentora de 

critérios seguros para sua aplicação em casos concretos, o que exige, dessa forma, 

sua vinculação a uma argumentação racional 106. 

Isso pode mostrar, realmente, em face de um tal sistema proporcional, ou de 

ponderação, a insuficiência de um modelo lógico-formal de interpretação do Direito e a 

necessidade, conseqüentemente, de uma teoria da argumentação na aplicação 

jurídica. 

Nessa mesma linha, dir-se-ia, em coerência com o referido no primeiro 

capítulo, que deve ser verificado não apenas que a extração da idéia de 

proporcionalidade exige um labor hermenêutico, necessário à identificação do princípio 

no interior da ordem jurídica – primeira perspectiva do princípio -, mas, também, 

desenvolve uma função essencial à interpretação das normas de Direito, na medida em 

que, dentro da margem ampla de atuação do intérprete, deverá esse analisar se os 

meios utilizados pela regra foram, ou não, adequados e necessários ao fim precípuo do 

                                                 
105 ALEXY, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit., p. 161.  
106 Idem, p. 167.  



 

 

Direito: a justiça. Em não o sendo, por desacordo com valores que encampam o 

ordenamento, e incompatível a solução trazida normativamente à situação de fato, 

dever-se-á proceder a um labor intelectual necessário à procura de harmonia da 

decisão com tal idéia de proporcionalidade – segunda perspectiva. Uma atividade, 

como se é de notar, eminentemente hermenêutica. 

Isso constitui uma complexa problemática que circunda tal princípio, e que, 

inclusive, é também aquela referente à idéia de razoável, desenvolvida por filósofos 

modernos, notadamente porque em ambos os casos, conforme se verá, encontra-se 

presente um plexo axiológico que dificulta a busca de uma essência absoluta e 

imutável. 

Dessa forma, a função hermenêutica do princípio da proporcionalidade será 

objeto de análise mais profunda no próximo capítulo, fundamental à compreensão e 

desenvolvimento das idéias presentes nesta Dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 - A FUNÇÃO HERMENÊUTICA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE: 

SUPERAÇÃO DE UMA PERSPECTIVA LÓGICO-FORMAL 

 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Costuma-se analisar a hermenêutica jurídica a partir de um conjunto de 

métodos tidos como necessários à descoberta do sentido e alcance de determinada 

regra, é dizer, instrumentos imprescindíveis à compreensão da formulação preceptiva 

da regra107 de Direito. 

Tal técnica, entretanto, deita raízes no movimento reformista liberal-burguês 

do século XVIII, que, com suas pretensões de limitação do poder estatal, sobretudo em 

face dos arbítrios característicos do antigo regime, trouxe a idéia de que ao juiz, no 

proceder exegético, estava vedada a tarefa de interpretar – como se isso fosse 

realmente possível! – as leis elaboradas por um poder autônomo. Um fetichismo legal 

que evidenciava o culto à norma através do literalismo extremado. 

Adicione-se a isso o advento de uma forma de racionalidade (de cunho 

positivista) em que a necessidade de se quantificar, de pautar as investigações em 

modelos mecânicos da ciência natural, era fundamental para o alcance de resultados 

respeitáveis. Essas exigências epistemológicas terminavam por efetivar uma 

verdadeira redução da complexidade das coisas, acreditando-se, inclusive, na 

existência de um nexo de causalidade absoluto entre os meios empregados (como 

causa) e os fins obtidos (como resultado). 

Em vista de tais circunstâncias, a idéia de que a hermenêutica se constituiria 

numa arte, técnica, às vezes ciência, destinada à mera análise dos métodos de 

interpretação, teve, assim, longa vida histórica, podendo-se afirmar que, ainda hoje, 

são sentidos os efeitos de tal entendimento. 

                                                 
107 A clássica obra de Carlos Maximiliano, por exemplo, define hermenêutica como a teoria científica, a 
arte de interpretar, tendo como “objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para 
determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito” (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e 
Aplicação do Direito. 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 1996, p. 01). 



 

 

Procurar-se-á demonstrar, ao longo do presente capítulo, que todo e 

qualquer processo interpretativo exige, antes de tudo, compreensão, e a arma utilizada 

para tal é, sem dúvida, o argumento. Afinal, analisar condutas humanas – e assim 

também as pautas que procuram discipliná-las – é um labor que não se dissocia da 

questão axiológica. 

Toda e qualquer ciência do mundo contemporâneo deve procurar abrir os 

seus horizontes e evitar tais perspectivas reducionistas, sobretudo para compreender a 

realidade complexa do homem. Isso só parece possível através de uma atividade de 

assunção e controle da insegurança, é dizer, através de uma prática prudente que já os 

romanos conheciam. 

Não é diferente com o Direito Penal, sobretudo quando a limitação ao direito 

de liberdade do indivíduo deve estar vinculada à idéia de uma finalidade útil, conforme 

se verá, sempre dentro de parâmetros razoáveis que não atinjam de maneira violenta 

os ideais basilares  da dignidade humana. 

Para além de um estudo restrito, tacanho mesmo, que se apegue apenas à 

fórmula do texto legal, vai-se, assim, em “busca da prudência perdida”108, procurando 

demonstrar a superação do arcaico modelo lógico-formal a partir de uma idéia de 

interpretação enquanto compreensão e aplicação efetiva do Direito, salientando, dessa 

forma, a função hermenêutica desempenhada pelo chamado princípio da 

proporcionalidade em tal contexto. 

Tal análise será, pois, importante para o desenvolvimento dos próximos 

capítulos desta Dissertação. 

 

 

 

 

                                                 
108 A expressão é cunhada pelo sociólogo português Boaventura de Souza Santos, quando o mesmo 
salienta a redescoberta, pelo Direito, dos mundos filosófico e sociológico, olvidado pela secura 
dogmática (SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as Ciências. 12 ed. Porto, Edições 
Afrontamento, 2001, p. 46). 



 

 

3.2. A IDÉIA DO RAZOÁVEL E SUA CONEXÃO COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

Razoável e proporcional têm, sem sombra de dúvidas, ligações históricas 

com a idéia de justiça, de eqüidade109. Falar de razoabilidade, de proporcionalidade, é, 

então, expressar uma idéia de raciocínio, de uma busca de meios para o alcance de 

determinado fim (justo), através de um labor intelectual, de forma que se tenha uma 

solução compatível com os valores da dignidade da pessoa humana, igualdade, 

liberdade, etc. 

Todo texto se constitui de uma estrutura lingüística que envolve, 

fundamentalmente, o raciocínio. Atento à importância do elemento lógico na 

interpretação dos elementos componentes do Direito, procurou-se superar uma postura 

lógico-formal, matemática mesmo, de interpretação jurídica através de uma nova 

racionalidade que ficou conhecida como “lógica do razoável”. 

A idéia de lógica do razoável é desenvolvida logo após a Segunda Grande 

Guerra Mundial em face do dogmatismo exacerbado do positivismo normativo, cuja 

lógica formal afastava qualquer idéia de valoração no campo da hermenêutica jurídica. 

A hermenêutica ganha, assim, um apoio filosófico em busca de uma forma adequada 

de interpretação. 

Não se deixa de perceber, com isso, como ressalta Margarida Maria 

Lacombe Camargo, uma tensão entre os ideais de certeza e segurança, de um lado; e 

a proposta de interpretação e aplicação do Direito conforme a própria complexidade 

social – e com vistas à necessidade natural de ordem e estabilidade110 –, do outro. 

De fato, a lógica comumente utilizada no Direito, inclusive pelo positivismo 

jurídico-normativo, era a lógico-formal, ou lógica das inferências, não sendo 

instrumento eficaz no trato de problemas humanos. Era importante, pois, o 

desenvolvimento de uma lógica própria à análise de tais questões, uma lógica que 

                                                 
109 Cf. CRETON, Ricardo Aziz. Os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade e sua Aplicação 
no Direito Tributário. Rio de Janeiro, Lumen Júris, 2001, p. 15. 
110 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo 
do direito. 2 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 167. 
 



 

 

procurasse compreender e entender os fenômenos, antes de meramente explicar 

conexões de idéias, para melhor resolver problemas. 

O razoável de Recaséns Siches não se contenta com o mero juízo de 

verdade ou falsidade sobre as regras jurídicas, devendo as mesmas serem analisadas 

sob outras perspectivas, isto é, sob juízos axiológicos (justiça, dignidade do ser 

humano, etc.) 111. Trata-se de uma forma coerente de raciocínio que se embasa na idéia 

de interpretar para aplicar com justiça. 

Dessa forma, vale repetir que as limitações de uma interpretação apegada 

tão-somente aos elementos internos da lei são evidentemente incompatíveis com a 

solução de problemas humanos (objeto do Direito). Sua utilização absoluta no Direito 

traz soluções destoantes da realidade social, não conseguindo, como conseqüência, a 

solução das controvérsias de forma adequada.  

Sobre isso, Juan Fernández Carrasquilla avisa que transplantar as regras 

técnicas, elaboradas com base na experiência e nas ciências naturais, para o 

comportamento social, para o mundo normativo da moral ou, mesmo, para o Direito, 

culmina em “efeitismo” pragmático que “coisifica” o homem ao invés de encará-lo como 

pessoa112. 

Constata-se, hoje, a falência de um modelo silogístico de interpretação que o 

Positivismo Jurídico não foi capaz de superar. Conforme Marcelo Campos Galuppo, 

“nenhum paradigma mostrou-se tão pouco adequado a um determinado ramo do 

conhecimento quanto o Positivismo em relação ao Direito”113.  

Verifica-se, dessa forma, que o método lógico-formal não consegue, de 

maneira eficaz, estabelecer uma decisão compromissada com o valor da justiça, 

sobretudo porque nenhuma conclusão pode, em matéria jurídica, ser atingida apenas 

com um processo silogístico puro de raciocínio. 

                                                 
111 Cf., neste sentido, FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica. São Paulo, Malheiros, 2000, p. 181.  
112 CARRASQUILLA, Juan Fernández. Acerca de Los Principios del Derecho Penal: nociones generales, 
op. cit., p. 80.  
113 GALLUPO, Marcelo Campos. A Epistemologia Jurídica entre o Positivismo e o Pós-Positivismo. In: 
BRANDÃO, Cláudio; ADEODATO, João Maurício (orgs.). Direito ao Extremo. Rio de Janeiro, Forense,  
2005, p. 202. 
 



 

 

Se essa nova visão pode indicar uma perda da idéia de segurança, antes se 

deve afirmar que a busca do critério de justiça é que a indica de fato ou, pelo menos, 

evidencia uma probabilidade maior em sua consecução. O apego irrestrito à letra da 

regra é que pode sim, nos casos concretos, trazer interpretações e soluções injustas 

por anacrônicas ou totalmente incompatíveis com as finalidades sociais. Tratando o 

Direito de condutas humanas, e sendo essas essencialmente complexas, é de se 

assum ir a insegurança a fim de controlá-la. Isso só pode ser feito, entende-se, através 

de uma interpretação razoável, proporcional, vinculada à prática e compatível com a 

natureza da conduta do homem. 

O Direito vincula-se à hermenêutica de tal forma que só possui significado, 

ao menos de um ponto de vista dinâmico – sem excluir sua perspectiva estática114 –, 

quando devidamente concretizado através de sua compreensão e de sua aplicação. De 

fato, não se há de encontrar sentido ao Direito sem a sua aplicação, isto é, sem 

observância de seus elementos à realidade fática. Como diz Margarida Maria Lacombe:  

 

No estudo em exame, é dada significativa ênfase à questão da 
concretização do direito. As obras humanas não existem na sua 
virtualidade; é-lhes intrínseca uma finalidade de caráter concreto. 
Possuem, portanto, um sentido que deve ser compreendido por quem 
delas venha a fazer uso. 

 

Em tal processo de conjugar os componentes jurídicos, com toda a sua 

carga valorativa, à realidade fática, é imprescindível uma interpretação que conduza à 

necessidade de se compreender, de fato, a problemática dessa mesma realidade. Tal 

compreensão não se pode efetivar através de uma relação de causalidade absoluta, 

como, aliás, pretendiam os adeptos da vetusta hermenêutica de cunho lógico-formal, 

mas sim, através de uma argumentação que ocasione a abertura de várias 

possibilidades das quais se deve escolher a mais razoável, proporcional, compatível 

                                                 
114 As perspectivas estática e dinâmica são, em verdade, faces da mesma moeda, de tal forma que não 
se poderia falar em ordem jurídica se não houvesse a possibilidade de compreender e interpretar suas 
regras em direção de uma aplicação efetiva (Cf., neste sentido, SALDANHA, Nelson. Ordem e 
Hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o pensamento interpretativo, 
principalmente no direito. Rio de Janeiro, Renovar, 1992, p. 244). 



 

 

com os sentimentos de justiça, de dignidade da pessoa humana, de igualdade e de 

liberdade. 

Dessarte, verifica-se que a interpretação, e conseqüente concretização da 

norma, não se deve efetivar através de um mero processo lógico-dedutivo de 

incidência da norma ao caso concreto, mas, sobretudo, observando-se valores, o 

pluralismo inerente às questões humanas, a intersubjetividade e a experiência 

histórica. Compreende-se o Direito, antes de meramente explicá-lo numa relação de 

causa e efeito própria das ciências naturais. 

Como visto, a idéia de adequação e necessidade de um determinado 

mecanismo à obtenção do fim maior do Direito, ou seja, a justiça no caso concreto é, 

sem dúvida, o cerne do princípio da proporcionalidade. De plano, fica evidente a 

relação desse tão importante princípio com a idéia de se aplicar uma racionalidade 

razoável na interpretação do Direito, sobretudo porque tal princípio procura sempre 

ultrapassar a letra fria da lei, incidindo sempre sobre questões como a legitimidade, 

nível de invasão na esfera de liberdade, ferimento à dignidade da pessoa humana. O 

princípio da proporcionalidade é fruto, aliás, de tal racionalidade. Há, por parte dele, 

também um compromisso com o equilíbrio entre segurança e justiça. 

Dir-se-ia, inclusive, que é esse princípio a própria identificação do imperativo 

da ordem jurídica tendente a vedar, de maneira veemente, a interpretação e aplicação 

das regras jurídicas de forma meramente matemática, exigindo-se antes uma 

razoabilidade da interpretação e da aplicação a fim de se garantir uma maior 

probabilidade nessa incessante tentativa de se galgar justiça. 

Sendo o princípio da proporcionalidade, dessa forma, um instrumento 

indispensável ao desenvolvimento do raciocínio razoável, limita, decerto, os efeitos das 

regras jurídicas. Contudo, sua carga valorativa impede o estabelecimento de uma 

essência imutável, uma vez que variável, realmente, no tempo e no espaço. Mas uma 

característica, entretanto, não se perde, o compromisso efetivo com a aplicação justa 

do Direito. Uma aplicação, diríamos, verdadeiramente prudente. 



 

 

Em tal contexto, é interessante ressaltar-se, assim como o faz Raimundo 

Bezerra Falcão115, que dentre toda a gama de valores a serem observados como forma 

de se trazer uma coerência e justiça à interpretação e aplicação do Direito, está o valor 

da prudência, que, dentre outros sentidos, assume a adequação da interpretação à 

natureza do problema. Sobre esse valor, tratar-se-á no próximo tópico. 

 

3.3. A DERROCADA DE UMA PERSPECTIVA LÓGICO-FORMALISTA NA HERMENÊUTICA 

JURÍDICA: RETORNO À PRUDÊNCIA PERDIDA 

 

O Direito em Roma antiga significava mesmo uma atividade ética, 

comprometida com o equilíbrio e a ponderação na solução dos casos (prudência)116. 

Os romanos desenvolvem, assim, um pensamento dito “prudencial”, ou seja, um 

raciocínio jurídico voltado eminentemente à aplicação prática a fim de resolver os 

conflitos então existentes. 

As regras jurídicas, à época da República e da Monarquia, eram verdadeiras 

orientações que deveriam ser submetidas a uma aplicação prática, havendo o seu 

preenchimento, através da adição de elementos outros, por parte dos pretores. 

Esse método de análise de casos e tomada de decisões ficou conhecido 

como jurisprudência entre os romanos, havendo, de fato, uma ligação sua com a 

fronesis da filosofia grega que, no dizer de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, era “uma 

espécie de sabedoria e capacidade de julgar, na verdade consistia numa virtude 

desenvolvida pelo homem prudente, capaz, então, de sopesar soluções, apreciar 

situações e tomar decisões”. O instrumento, para tal, era a dialética, a argumentação. 

A prudência romana constituía-se, assim, em uma técnica tolerante, na 

medida em que admitia os argumentos através de suas devidas fundamentações, era 

uma técnica voltada para a diferenciação, para a complexidade das questões humanas. 

Seria o caso de se retornar a esse pensamento prudencial na interpretação do Direito? 

                                                 
115 FALCÃO, Raimundo Bezerra. Hermenêutica, op. cit., p. 183. 
116 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação, op. 
cit., p. 56. 



 

 

A regra jurídica, apesar de sua importância para o Direito moderno, vista de 

uma forma isolada, não possui o condão de estabelecer todo o significado, 

necessitando-se, assim, de elementos compatíveis com a natureza concreta da própria 

existência social. É por isso que a idéia de interpretação vincula-se à compreensão e 

aplicação prática do Direito. 

Uma racionalidade lógico-formal na interpretação só se justifica, ou pelo 

menos o tenta, através de um determinismo ou decisionismo metodológico, o que torna 

inviável sua aceitação numa sociedade plural e complexa como a atual, até porque 

“justificar uma decisão, num caso difícil, significa algo mais que efetuar uma operação 

dedutiva que consiste em extrair uma conclusão a partir de premissas normativas e 

fáticas”117. 

A postura lógico-formal, além de arbitrária, não deixa de se constituir em um 

modelo irracional de “racionalidade”, notadamente em vista de acreditar numa solução 

segura e justa sempre que dada regra venha a colorir determinado fato concreto. 

O dogmatismo exacerbado e uma metodologia de interpretação que se 

atenha apenas ao contexto lógico-formal da regra são fatores que contribuem para a 

estagnação do Direito, além de, na prática, trazer sérias injustiças. Suas idéias, aliás, 

de que a norma jurídica poderia trazer todas as soluções – por si só –, nada mais 

significam do que um reducionismo tendente a fixar conteúdos imutáveis para o Direito 

(busca de uma ontologia). E, ao que parece, toda e qualquer tentativa de se buscar, em 

Direito, uma ontologia definida, não deixa de se apresentar como arbitrariedade. Uma 

arbitrariedade que termina, conforme Alexandre da Maia, cometendo os mesmos erros 

do positivismo exegético e do jusnaturalismo, é dizer, “a fixação de dogmas 

inquestionáveis como sendo o conteúdo do direito em si”118. 

Percebe-se, assim, uma relação íntima entre a problemática ontológica e a 

questão da perspectiva lógico-formal na hermenêutica jurídica, tratada no presente 

ponto. Isso porque um tal método de interpretação, que se fixa na estrutura interna da 

                                                 
117 ATIENZA, Manuel. As Razões do Direito: teoria da argumentação jurídica. Trad. Maria Cristina 
Guimarães Cupertino. São Paulo, Landy, 2000, p. 25.  
118 MAIA, Alexandre da. Ontologia Jurídica: o problema de sua fixação teórica com relação ao garantismo 
jurídico. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, p. 110. 



 

 

norma, não consegue, apesar de acreditar nisso, caracterizar o Direito enquanto 

verdadeira compreensão e aplicação de seus elementos. Pensa-se, na verdade, que 

todo o conteúdo jurídico é retirado exclusivamente da regra de Direito. 

Uma abordagem mais profunda em relação a tal problemática ontológica, e 

aí também da interpretação, é fundamental para o que se acredita ser a linha a ser 

seguida pela hermenêutica jurídica contemporânea. 

O ato legislativo, assim como todo e qualquer ato gnoseológico, procura 

realizar generalizações. Ademais, sendo tais generalizações lingüísticas, como as 

regras de Direito, é de se perceber, de imediato, as limitações que existem na própria 

estrutura normativa, o que também se apresenta como uma problemática de extrema 

importância para a teoria do conhecimento119.  Alguns entendem, assim, que a 

linguagem é um meio hábil à demonstração de uma realidade – direção ontológica –; 

enquanto outros não percebem fundamento na linguagem além de si mesma, sendo-

lhe impossível expressar elementos externos – direção retórica –120, inclusive valores. 

É de todo óbvio que a linguagem é limitada. Sendo limitada, também a 

norma o seria, e isso deixa patente a necessidade de interpretá-la a fim de suprir tais 

deficiências. Além de limitada em face dos signos que possui, não consegue expressar 

todo o conteúdo axiológico necessário à compreensão e aplicação num caso concreto. 

Não que a norma jurídica não seja importante, é, antes disso, fundamental ao Direito 

moderno, mas ela se constitui, de fato, como o ponto de partida de uma argumentação. 

É, afinal, apenas um dos elementos possíveis dentro do discurso, verdadeiro 

instrumento de interpretação. 

O que se pretende com a inserção da argumentação, do método prudencial, 

na interpretação do Direito, não é estabelecer um ceticismo absoluto, nem mesmo uma 

ontologia definida/descritiva. Pretende-se, na realidade, desenvolver uma forma mais 

justa, tolerante, de interpretação, uma interpretação que admita a complexidade da vida 

social e que não se atenha somente à regra jurídica de forma exacerbada. Mas isso 

                                                 
119 Cf., neste sentido, ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade na ética e 
na ciência (através de um exame da ontologia de Nicolai Hartmann). São Paulo, Saraiva, 1996, p. 195.  
120 Idem. 
 



 

 

não seria fugir de um conteúdo ontológico, até porque isso seria impossível – 

logicamente inevitável121 –, e sim desenvolver uma chamada “essência mutável, a 

partir de um referencial normativo”122. 

Procura-se desenvolver algo que Adeodato chama de “ética tolerante, 

democrática”123, isto é, sem se perder de vista os pontos de partida, dogmáticos, 

procura-se fixar o conteúdo axiológico do Direito em face da necessidade de se 

alcançar a justiça. 

Quando se afirma, dessa forma, que não existe, em Direito, uma ontologia 

absoluta, nega-se, via de conseqüência, toda e qualquer idéia de interpretação do 

Direito apenas enquanto norma, acreditando-se em sua segurança e justiça. Essa é, 

como já foi repetido, uma perspectiva, ressalte-se, reducionista e incompatível com a 

necessidade de interpretação do Direito com vistas ao alcance da justiça. 

A ética da tolerância, idéia de interpretação como compreensão e aplicação, 

efetivada através da argumentação e com vistas ao alcance da justiça, constituem, 

entende-se, o verdadeiro paradigma a ser seguido na hermenêutica atual. Para além 

de uma exegese apegada ao texto normativo (ou aos textos normativos), propugna-se 

por uma interpretação razoável, proporcional, sem se dissociar da prática e valendo-se 

da argumentação para se alcançar fins justos nesta sociedade plural. 

É, de certa forma, um retorno à prudência romana, já que o Direito fica, aqui, 

vinculado à sua aplicação prática e ao compromisso com a efetivação de justiça, de 

razoabilidade, enfim, de adequação do Direito à natureza e às condições do problema 

em foco. Como, aliás, já disse Boaventura: “...o direito, que reduziu a complexidade da 

vida jurídica à secura dogmática, redescobre o mundo filosófico e sociológico em busca 

da prudência perdida”124. 

                                                 
121 ADEODATO, João Maurício. Filosofia do Direito: uma crítica à verdade na ética e na ciência (através 
de um exame da ontologia de Nicolai Hartmann), op. cit., p. 208.  
122 MAIA, Alexandre da. Ontologia Jurídica: o problema de sua fixação teórica com relação ao garantismo 
jurídico, op. cit., p. 111. 
123 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica, op. cit., p. 220. 
124 SANTOS, Boaventura de Souza. Um Discurso sobre as Ciências, op. cit., p. 46. 
 



 

 

Embebidos numa finalidade essencialmente prática, a idéia do razoável, e 

assim também o princípio da proporcionalidade que é uma sua decorrência, assume 

papel de destaque nessa nova realidade hermenêutica. O compromisso com o 

sentimento de justo, as pautas axiológicas a que sempre se propuseram, suas relações 

com a argumentação em face das finalidades práticas tornam, enfim, indispensável a 

aplicação da proporcionalidade no contexto da interpretação do Direito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 - A IDÉIA DE PROPORCIONALIDADE PENAL NA TRANSIÇÃO PARA O ESTADO 

LIBERAL-BURGUÊS 

 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Não raro se tem afirmado que o Direito Penal, inobstante se apresentar 

como um importante instrumento de controle social, é sinônimo de violência125. Isso 

porque se encontra, em tal setor da ordem jurídica, uma ofensa, de um lado, a 

determinados bens jurídicos por parte do infrator, a par, por outro lado, da eliminação, 

privação ou restrição de direitos deste por parte do ente estatal, o que, de fato, também 

traduziria uma agressão. 

Essa mesma idéia é, inclusive, desenvolvida por Luigi Ferrajoli, chegando a 

ponderar , inclusive, que a violência da pena, ao longo de sua história, sempre se 

apresentou como mais grave do que a violência decorrente do crime, não apenas 

porque mais cruéis, mas, sobretudo, por ser uma violência “sempre programada, 

consciente, organizada por muitos contra um”126. 

Ambas as formas de violência não são problemas unicamente de ordem 

jurídica, mas, sobretudo, social. Conforme Francisco Muñoz Conde, a tentativa de sua 

compreensão, portanto, deve-se dar a partir da análise do contexto social em que 

surge127. 

Abstraindo-se a violência fruto do crime, já que tal seria objeto de análise de 

uma Criminologia preocupada com fatores da delinqüência (o que fugiria do objetivo 

                                                 
125 Cf., neste sentido, MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social. 2 ed. Santa Fe de 
Bogota, Editorial Temis, 1999, p. 04. Assevera, também, Franceso C. Palazzo: “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” (PALAZZO, Francesco C. 
Valores Constitucionais e Direito Penal. Trad. Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre, Sérgio Antônio 
Fabris, 1989, p. 16-17). 
126 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. Trads. Ana Paula Zomer, Juarez 
Tavares, Fauzi Hassan Choukr, Luiz Flávio Gomes. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 
310. 
127 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social, op. cit., p. 05. 



 

 

deste texto), verifica-se, de fato, que todas as fases da história da humanidade são 

marcadas pela tentativa de o corpo social, representado ou não por um ente imparcial 

às partes conflitantes, fixar uma estabilidade em seu interior, utilizando-se, para tal, de 

formas graves de rechaço a determinadas condutas tidas como mais ofensivas à 

convivência, por atingirem interesses importantes à sua manutenção (pelo menos 

numa função declarada). 

Um dos problemas verificados no sistema punitivo, desde a sua origem, 

refere-se ao fato de que o mesmo, sob o pretexto de se garantir a estabilidade social, 

protegendo os valores mais importantes à sua preservação, utiliza-se de meios quase 

sempre inadequados (desproporcional, dir-se-ia) para tal fim. Isso pode ser mais bem 

explicado quando se constata que tal finalidade (declarada) esconde, em verdade, fins 

outros (latentes) que só se compreendem através de uma meticulosa análise dos 

interesses daqueles que detêm, ou mesmo aspiram, poder numa sociedade 

organizada, é dizer, de uma estrutura social, e também econômica, encoberta por uma 

chamada superestrutura punitiva128. Isso fica bem evidente quando se passa a analisar 

o sistema punitivo antes e depois das revoluções liberais que aconteceram na Europa 

continental a partir da metade do séc. XVIII.  

A questão se torna mais curiosa, realmente, quando se verifica que o 

conteúdo limitador do poder estatal pós-revolução liberal não se deu meramente em 

face de uma necessidade de restrição do arbítrio, dos privilégios e atrocidades 

(discurso dos reformadores iluministas) imperantes à época, mas sob a égide do poder 

econômico e dos interesses de uma classe social em contínua ascensão (a burguesia 

capitalista), em que se pôde notar, como conseqüência, a transferência das sanções 

penais do corpo para a alma do condenado129. 

Procurando-se, assim, fugir dos “lugares -comuns”, cabe, aqui, analisar as 

razões que levaram a uma significativa limitação do sistema punitivo após as 

                                                 
128 MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal y Control Social, op. cit., p. 36. 
129 Tal abordagem também é feita por Michel Foucault, procurando o autor estabelecer não apenas uma 
análise do sistema punitivo a partir da “armadura jurídica”, mas sobretudo do sistema punitivo enquanto 
fenômeno social (FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão. 18 ed. Petrópolis, 
Vozes, 1998, p. 18; 23-24).  
 



 

 

revoluções liberais da Europa continental, culminando com o momento em que o 

homem passa a admitir como “mais humana”, e talvez proporcional, a privação de 

liberdade como efetiva sanção, consolidando-se, nos dias atuais, como a principal pena 

nas legislações mundiais de um modo geral. Não se fará isso sem antes se 

demonstrar, entretanto, que um sistema de medidas (idéia de proporcionalidade) é 

fundamental à estabilidade social. 

Esses contornos bastariam para se demonstrar o porquê de se destacar tal 

período no estudo da proporcionalidade penal. Entretanto, deve ser acrescentado a 

isso o fato de que é com o movimento liberal que se criam os pilares para o Direito 

Penal Moderno, estruturado em princípios que garantem os indivíduos contra o arbítrio 

estatal com primazia ao direito de liberdade dos cidadãos. 

 

4.2. SISTEMA DE MEDIDAS E ESTABILIDADE SOCIAL 

 

Não se pode falar em sociedade sem a existência de um sistema de controle 

das condutas dos indivíduos que a compõem. De fato, não haveria condições de 

convivência sem um sistema de regras de condutas de observância obrigatória por 

parte de seus membros. São, pois, mecanismos de limitação da liberdade humana 

imprescindíveis à manutenção da ordem no corpo social. 

A experiência social constata, entretanto, que mecanismos não-

institucionalizados não são aptos a, de maneira limitada, racional e eficaz, fazer com 

que os indivíduos pautem suas condutas de acordo com regras sociais estabelecidas, o 

que exigiu, ao longo da história do homem, a formação da ordem jurídica, titularizada 

pelo Estado. 

Não que não existisse Direito antes disso. Pontes de Miranda, nessa linha 

imanentista, afirmava que em todo corpo social há mecanismos de organização que se 



 

 

identificam com o Direito. Sobre a origem do Direito, lecionava: “Não poderia ser, 

cremo-lo bem, pura criação do Estado. Se algum deles criou o outro, foi o Direito” 130. 

Dentre todas as formas de controle de condutas humanas que visam à 

satisfação de interesses coletivos, destaca-se a ordem jurídica. É ela um mecanismo, 

deve-se salientar, que se utiliza de meios mais severos (idéia de sanção jurídica) e 

tendentes a fazer cumprir o escopo máximo da estabilização social. 

No entanto, sejam as formas de controle jurídicas, ou não, é imperiosa a 

necessidade de um sistema de medidas – entendido aqui como a presença apenas de 

meios adequados e necessários para o alcance da estabilidade social – que se refira 

ao grau de intervenção do organismo social ou estatal na esfera de liberdade dos 

cidadãos, não somente na definição de condutas proibidas, mas, também, que limite a 

própria reação a eventuais ofensas das normas impostas por tais mecanismos de 

controle. 

A inobservância de um tal sistema de medidas, necessário à ponderação 

dos meios utilizados para o alcance da harmonia social, foi a grande responsável não 

apenas pelas atrocidades conhecidas das guerras e dos genocídios, mas também dos 

exageros do sistema punitivo ao longo de toda a história da humanidade. 

A mínima intervenção na esfera de liberdade dos cidadãos é uma condição 

fundamental à defesa da dignidade do homem e ao desenvolvimento da individualidade 

de cada um. Se há uma necessidade de intervenção em tal esfera, necessário se faz 

que seus meios sejam adequados e necessários ao alcance dos fins pretendidos, 

estando estes, assim, superposicionados àqueles.  

Não se quer dizer com isso que o sistema punitivo não pretendia – ou 

mesmo que não pretende – a estabilização social. Muito pelo contrário, esse é, afinal, o 

discurso oficial de todo e qualquer sistema penal que pretenda garantir a legitimação 

de seus mecanismos: garantia da paz social através da defesa dos valores mais 

importantes para a coletividade. Mas não se pode ocultar, e isso ficou transparente 

                                                 
130 MIRANDA, Pontes de. Sistema de Ciência Positiva do Direito. 2 ed. Rio de Janeiro, Editor Borsoi, 
1972 (t. I), p. 75.  



 

 

com o labeling aproach no campo da Criminologia131, que o sistema punitivo visa, em 

determinada medida, à segregação da parcela menos favorecida no corpo social 

(processo de seleção e etiquetamento). É, de fato, um sistema reprodutor das 

desigualdades. 

Entretanto, é importante se salientar que um dos motivos de sua histórica 

ineficácia se deve justamente aos exageros de sua atuação, seja porque incriminava 

condutas que não ofendiam verdadeiros bens jurídicos ou mesmo em face da aplicação 

de sanções extremamente graves, não condizentes com a ofensa praticada. 

A compreensão desses exageros, no campo punitivo, é o que será analisado 

a partir da mudança de uma concepção de Estado intervencionista, típico das 

monarquias absolutistas européias da Idade Moderna, para o chamado Estado liberal-

burguês, cuja significativa importância constitui o marco inicial da chamada Idade 

Contemporânea. 

 

4.3. O SISTEMA PUNITIVO PRÉ-ILUMINISTA 

 

A Idade Moderna inaugura-se com a tomada de Constantinopla pelos turcos 

otomanos em 1453, coincidindo tal momento com a decadência do regime feudal e a 

ascensão do sistema mercantilista. 

Com o início da ascensão da burguesia, os monarcas receberam dessa 

classe emergente todo o apoio necessário à centralização do poder. Afinal, o incentivo 

de uma classe economicamente forte e não mais interessada num sistema arcaico e 

contrário aos ideais mercantilistas, como a burguesia, foi fundamental ao surgimento de 

uma nova concepção política, os Estados-Nações, com a unificação do poder, ou dos 

poderes132, em um único centro. 

                                                 
131  Cf., neste sentido, a obra de BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito 
Penal: introdução à sociologia do Direito Penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 2 ed. Rio de 
Janeiro, Freitas Bastos Editora, 1999.  
132 Na verdade, o fortalecimento do poder monárquico no absolutismo abarcava, além do poder de julgar 
e punir, também os poderes militares e de tributação (Cf., neste sentido, FREITAS, Ricardo de Brito A. 
P .  Razão e Sensibilidade: fundamentos do direito penal moderno. São Paulo, Juarez de Oli veira, 
2001, p. 26).  



 

 

Apesar da nova concepção de Estado, centralizado, não houve grandes 

mudanças na forma de se aplicar as sanções penais em relação à fase anterior. As 

práticas atrozes, desumanas, verdadeiramente cruéis continuavam sendo uma 

constante em matéria de sanção penal. Isso, entretanto, não leva à conclusão de que 

houve apenas um prolongamento do direito punitivo medieval, pois  

 

se a natureza das sanções penais permaneceu basicamente a 
mesma com pequenas variações no tempo e no espaço, é certo que 
alterou-se profundamente o sentido das relações de poder que 
interferiam no seu surgimento e modo de aplicação133 . 

 

Ao longo de todo o período absolutista, eram comuns as práticas dos 

suplícios, realizadas em verdadeiros rituais ou cerimônias públicas, mesmo 

quando as penas efetivamente aplicadas não fossem a sanção capital, mas outras 

como a multa e o banimento, para se ter uma idéia da freqüência desses 

tormentos. 

Tais crueldades visavam reproduzir, no corpo do condenado134, o mal do 

crime135 e, talvez, como conseqüência, também estabelecer um caráter de 

intimidação ou ameaça à população que se aglomerava em torno do patíbulo. 

Outrossim, procuravam exercer uma curiosa função jurídico-política, é dizer, 

tentavam resguardar o poder do soberano (restauração da soberania), sobretudo 

porque as violações das ordens do monarca constituíam gravíssima ofensa à sua 

própria pessoa.  

As sanções não eram, assim, tidas apenas como um mero castigo, 

justamente porque a isso se adicionava, e daí haver um considerável incremento 

em sua severidade, o resguardo do poder do soberano, ofendido com o ato 

delituoso que atentava contra as suas regras. 

                                                 
133 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e Sensibilidade: fundamentos do direito penal 
moderno, op. cit., p. 35.  
134 Cf. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 41.  
135 Não havia, ainda, a garantia de um princípio da legalidade à época, de forma que a conduta criminosa 
seria aquela que o soberano entendesse como tal. 
 



 

 

A ideologia absolutista conservava, enfim, o terror como medida de 

política criminal necessária à manutenção do poder centralizado por parte do ente 

estatal. Era uma necessidade fundamental para que tal forma de Estado 

conservasse o poder e expandisse o novel sistema econômico, repelindo qualquer 

forma de conduta que afrontasse a estrutura imposta como uma verdade revelada. 

Não foi sem razão que esse período ficou conhecido na história do 

direito punitivo como período do terror. Os delitos, em geral, eram tidos não 

apenas como uma forma grave de conduta, extremamente prejudicial à 

convivência pacífica dos indivíduos em sociedade, mas primordialmente como uma 

nítida ofensa aos interesses do soberano.  

Não se quer afirmar que, em tal período, era inexistente uma idéia de 

gradação da pena, mas essa tinha, de fato, a característica de ser 

desproporcional, superior mesmo à infração praticada. A cerimônia da pena, afinal, 

como visto, consistia também na reafirmação do poder do soberano, ofendido com 

a prática do crime. Segundo Foucault, seria, para além de uma simples 

demonstração de um sentimento de superioridade da ordem jurídica, também uma 

superioridade física do soberano em face de seus súditos. 

É de todo óbvio que um tal sistema não tinha como principal meta uma 

estabilidade social, um estabelecimento de justiça, mas sim verdadeira reativação 

do poder soberano ofendido, maximizando-se tal interesse ao ponto de legitimar 

verdadeiras atrocidades contra o ser humano. Nesse mesmo contexto, falando dos 

suplícios àquela época, dizia Foucault:  

 

No século XVII, e ainda no começo do XVIII, ele não era, com todo o 
seu teatro de terror, o resíduo ainda não extinto de uma outra época. 
Suas crueldades, sua ostentação, a violência corporal, o jogo 
desmesurado de forças, o cerimonial cuidadoso, enfim todo o seu 
aparato se engrenava no funcionamento político da penalidade136. 

 

                                                 
136  FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 43.  
 



 

 

4.4. O MOVIMENTO DE REAÇÃO LIBERAL 

 

A política criminal atroz, própria do absolutismo, vai encontrar resistência 

forte com o desenvolvimento da doutrina liberal, na Europa continental, ao longo do 

século XVIII. Para se entender melhor tal reação, entretanto, urge sejam verificadas 

algumas questões históricas. 

Embora, no início da Idade Moderna, tivesse a burguesia apoiado a 

centralização do poder nas mãos do monarca, porque lhe era interessante a 

estrutura de Estado com um poder central fortalecido, o desenvolvimento do novel 

sistema econômico capitalista tornou-se incompatível com essa centralização de 

poder da monarquia absolutista, levando a classe burguesa a se rebelar contra tal 

regime.  Surge, paulatinamente, uma nova concepção de Estado, um Estado 

embasado na ideologia liberal. Ideologia que preconizava a mínima intervenção 

estatal na vida dos cidadãos. 

Em contraposição, pois, ao Estado absoluto, ostensivamente desigual e 

mantenedor de privilégios, percebe-se o surgimento do Estado liberal que, na 

verdade, apesar de seu discurso inovador, preconizador da igualdade e da 

liberdade, visava apenas garantir a ascensão da classe burguesa, detentora do 

poderio econômico.  

De fato, o movimento liberal evidenciou a considerável capacidade de a 

burguesia imprimir mudanças necessárias à satisfação de seus interesses, 

principalmente no que dizia respeito ao desenvolvimento do sistema econômico e 

à defesa da propriedade e dos meios de produção, sendo importante a lembrança 

de que a ideologia liberal não se limitou à área econômica, promovendo 

significativas mudanças no próprio conteúdo jurídico. A necessidade de mínima 

interferência estatal dizia respeito, também, às leis, inclusive às penais. 

Assim, no Estado liberal se pretendia utilizar o Direito como instrumento 

necessário à garantia das liberdades individuais e da igualdade dos indivíduos, 

ainda que isso ocorresse mais por motivos político-econômicos do que 

propriamente humanitários. 



 

 

Como bem salienta Ricardo de Brito, no plano ideológico, todas as 

demais classes se sentiam integradas na formação de um novo modelo de Estado. 

A burguesia procurava não se destacar como classe privilegiada, embora todo o 

arcabouço teórico humanista e limitador tenha sido utilizado por ela como meio à 

consecução de seus objetivos político-econômicos137. Eis, aí, o surgimento de uma 

igualdade formal a par de uma desigualdade material. 

O grande marco, no Direito Penal, da reação liberal contra o regime 

absolutista foi o movimento do Iluminismo138 e, sobretudo, a publicação do livro 

“Dei Delitti e Delle Pene”, de Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, ainda em 

1764. 

Beccaria, imbuído das idéias de Rousseau e Montesquieu, entre outros, 

procurou condensar, na verdade, todo o pensamento da reação liberal em matéria 

punitiva, justificando a necessidade de um Direito Penal limitado, inclusive com 

sanções proporcionais. Mas, embora sua obra tenha se constituído em uma 

grandiosa referência no Direito Penal, dando-se início ao que muitos chamam de 

período humanitário, não se deve perder de vista que todo o seu discurso estava 

longe de se constituir em algo novo na história do sistema punitivo. Afirmar o 

contrário é, conforme Ruy da Costa Antunes, simplificar excessivamente os termos 

da questão139. 

Constata-se, historicamente, que as limitações ao direito de punir, clamadas 

por Beccaria, já eram sentidas há muito na Europa, sobretudo em relação à 

necessidade de se abolirem as práticas de tortura e as sanções capitais. Em vista de 

não terem tido tais clamores muita significação na história deve-se afirmar, ainda 

conforme Ruy Antunes: 

 

                                                 
137 Cf. FREITAS, Ricardo de Brito A. P. Razão e Sensibilidade: fundament os do direito penal 
moderno, op. cit., p. 58.  
138 O Iluminismo foi, sem sombra de dúvidas, o movimento que construiu todo o alicerce ideológico 
necessário à defesa do discurso burguês contra o Ancien Régime. Uma de suas metas era 
“racionalizar” a forma de aplicação das sanções penais, extremamente cruéis. 
139 ANTUNES, Ruy da Costa. Problemática da Pena (Tese de Cátedra). Recife, Edição do Autor, 
1958, p. 179.  



 

 

que não basta chegar ao coração dos homens e fazer vibrar as suas 
cordas sensíveis para lograr a modificação das instituições: o projeto 
reformista melhor elaborado, a argumentação mais inteligente, as 
concepções teóricas mais arrojadas, nada passará ao plano da 
realidade cotidiana enquanto não deixar raízes no solo da necessidade 
historicamente condicionada140. 

 

O fato é que a obra beccariana, apesar de não original – embora 

autônoma e corajosa –, encontrou o momento propício para ganhar a publicidade 

almejada e, também, as modificações esperadas – não obstante, como se verá, 

ainda de maneira limitada -, notadamente porque eram suas idéias, de um modo 

geral, interessantes ao novo modelo de Estado que se pretendia estabelecer. 

Em que pese o jogo de interesses mencionado, a reforma penal era 

consideravelmente exigida na Europa ao longo do século XVIII. Propugnava-se, 

dessa forma, pela redução da atividade punitiva do Estado através da implantação 

de simples idéias como as de igualdade, legalidade, proporcionalidade e 

presunção da inocência. Ademais, reivindicava-se a abolição das práticas de 

tortura, dos suplícios e das sanções capitais. Expoente dessas propostas 

reformistas foi, sem dúvida, Beccaria. 

Além de clamar pelo princípio da legalidade, Beccaria fez digressões 

também sobre a necessidade de se estabelecer um caráter de proporcionalidade no 

Direito Penal, não apenas como corolário do próprio princípio da reserva legal, mas, 

sobretudo, entende-se, em face do utilitarismo que vislumbrava em sua sanção. 

De fato, esse autor, em sua obra, tornou-se o paradigma das idéias 

oriundas da reação liberal, procurando sistem atizar os princípios aplicáveis no âmbito 

do Direito Penal, sempre com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana141, 

valor tão clamado nos dias atuais e, mais ainda, em épocas de despotismo absoluto. 

Afirmava Beccaria:  

 

                                                 
140 ANTUNES, Ruy da Costa. Problemática da Pena (Tese de Cátedra), op. cit., p. 227. 
141 Cf., neste sentido, BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz do 
princípio da legalidade, op. cit., p. 31.  



 

 

Da simples consideração das verdades até aqui expostas, resulta 
evidente que o fim das penas não é atormentar e afligir um ser sensível, 
nem desfazer um delito já cometido. (...) O fim, pois, é apenas impedir 
que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os 
outros de fazer o mesmo142. 

 

Ora, esse caráter utilitário, isto é, o estabelecimento de uma finalidade 

específica para a pena, vai ser um ponto fulcral da idéia de proporcionalidade em 

Beccaria. Os meios utilizados pelo Direito Punitivo (penas) só seriam proporcionais na 

medida em que necessários para o alcance da segurança, respeitando-se, sempre, um 

elevado grau de liberdade aos cidadãos. Tanto que afirmava: “todo ato de autoridade 

de homem para homem que não derive da necessidade absoluta é tirânico”143.  

O excesso nos castigos era ineficaz para Beccaria, levando-o a dizer que as 

nações aplicadoras de atrozes sanções penais sempre foram as mais cruéis e 

violadoras da dignidade do homem, sendo tal constatação evidenciada não apenas 

pelos atos criminosos, mas, também, pela violenta reação do Estado 144. 

A obra beccariana, portanto, condensava os ideais do reformismo, 

inclusive em relação à idéia de proporcionalidade das sanções penais. Os 

fundamentos de seus objetivos eram, pois, bastante simples: limitar o poder do 

Estado em prol da humanização das sanções e da garantia da liberdade dos 

indivíduos. 

Michel Foucault, ressaltando a importância dos grandes “reformadores” 

do séc. XVIII, salienta que a necessidade de se limitar o poder de punir tinha como 

ponto central a eliminação da confrontação física entre o soberano e o 

condenado145. Ademais, ressalta outros aspectos que os historiadores do Direito 

costumam olvidar, por exemplo: que a redução do rigor na punição não se deu 

                                                 
142 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos Delitos e das Penas . Trad. Lúcia Guildicini, Alessandro Berti 
Contessa. São Paulo, Martins Fontes, 1997, p. 62. 
143 Idem, p. 42. 
144 Idem, p. 92. 
145 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 63.  



 

 

isoladamente, mas senão acompanhada também da mitigação da violência das 

próprias infrações penais146. 

Contudo, não foi com o movimento iluminista, nem mesmo após a 

Revolução Francesa, que se percebeu uma abrupta redução da severidade das 

sanções penais, uma vez que tal só se deu através de um lento processo de 

modificações legislativas ao longo das legislações penais mundiais. O porquê 

disso será visto no próximo tópico deste capítulo, mas, não obstante todos esses 

contornos humanistas e limitadores, próprios da reação liberal, um problema ainda 

se fazia sentir: embora a derrocada do absolutismo, acompanhada da limitação do 

poder do Estado, tenha sido importante para a poderosa classe burguesa, as 

“massas de miseráveis”, como bem observaram Zaffaroni e Pierangeli147, 

continuavam sendo uma grave ameaça à riqueza acumulada. O que, então, fazer 

com elas?  

O importante, contudo, desde já, é perceber que não foi apenas uma 

mentalidade humanista que levou o Estado a proceder penalmente de uma forma 

mais limitada, menos desumana, após o séc. XVIII.  

 

4.5. SISTEMA PUNITIVO E ESTADO LIBERAL-BURGUÊS  

 

A reação liberal foi, sem dúvida, a mola mestra da nova concepção de poder 

punitivo. Entretanto, não se pode esquecer que vários outros fatores contribuíram para 

a eclosão dessa nova perspectiva, para além de uma mera necessidade – humanista – 

de economia da punição que era tão propugnada pelo reformismo. 

Viu-se que o desenvolvimento do capitalismo e o conseqüente acúmulo de 

bens exigiram uma intervenção mínima do ente estatal. Mas era imperativo, de outra 

parte, que fosse definitivamente estabelecida uma racionalização da justiça, e também 

da justiça punitiva, a fim de se defenderem esses valores tão importantes para o 

                                                 
146 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 64. 
147 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte 
geral.  4 ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 277-278. 



 

 

desenvolvimento do sistema econômico, não sendo de causar estranheza que, mesmo 

após as revoluções liberais, fosse encontrado um sistema penal ainda bastante severo, 

sobretudo no que dizia respeito às infrações patrimoniais.  

O sistema punitivo do Estado liberal-burguês estava assentado, pois, na 

simples idéia de se buscar a sua máxima eficiência da forma mais econômica possível, 

é dizer, abrandar as sanções penais e transmitir a toda a sociedade a idéia de 

eficiência do sistema148. Muda-se, assim, a técnica do poder de punir.  As razões disso 

são de todo óbvias, sobretudo em face do que já foi exposto, aqui, em relação aos 

interesses da burguesia. 

O discurso reformista em relação à proporcionalidade das sanções face aos 

crimes cometidos era bastante inflamado.  Propugnava-se, através de uma retórica que 

evidenciava a desconformidade com o sistema punitivo, pela humanização das  

sanções. Falando sobre isso, salientou Foucault:  

 

Entre o princípio contratual que rejeita o criminoso para fora da 
sociedade e a imagem do monstro ‘vomitado’ pela natureza, onde 
encontrar um limite, senão na natureza humana que manifesta – não no 
rigor da lei, não na ferocidade do delinqüente – mas na sensibilidade do 
homem razoável que faz a lei e não comete crimes149. 

 

O mesmo autor deixa bem claro que tal discurso limitador não se deu 

apenas em face de um sentimento de humanismo, mas, sobretudo, numa mudança de 

técnica da punição tendente a uma estabilização social por meio da intimidação ou 

ameaça (monopólio da idéia de prevenção geral negativa):  

 

Se a lei agora deve tratar ‘humanamente’ aquele que está ‘fora da 
natureza’ (enquanto que a justiça de antigamente tratava de maneira 
desumana o ‘fora da lei’), a razão não se encontra numa humanidade 
profunda que o criminoso esconda em si, mas no controle necessário 
dos efeitos de poder. Essa racionalidade ‘econômica’ é que deve medir 

                                                 
148 Cf., neste sentido, FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 70.  
149 Idem,  p. 77. 



 

 

a pena e prescrever as técnicas ajustadas. ‘Humanidade’ é o nome 
respeitoso dado a essa economia e a seus cálculos minuciosos150. 

 

Tal mudança de técnica traz consigo, assim, uma alteração da aplicação das 

sanções penais, agora não mais dirigidas ao corpo do condenado (aplicação de 

açoites, mutilações, suplícios, etc.), mas à sua “alma”151.  

Poder-se-ia perguntar em que se diferenciaria a prevenção geral, aqui 

utilizada como forma de ação sobre a alma do condenado, daquelas intimidações e 

ameaças próprias da monarquia absolutista, nas quais se encontrava uma ação sobre 

o corpo. Conforme Foucault152, isso se dá, justamente, em vista da observância, pelo 

novo sistema penal, de determinado conjunto de regras: diminuição do arbítrio estatal; 

tentativas de se proporcionar um contra-estímulo à prática do crime, enfatizando-se o 

desprazer de seus efeitos sobre as benesses que o crime poderia trazer; limitação 

temporal das sanções; ênfase à idéia de intimidação da coletividade; assunção do 

caráter educativo da sanção em detrimento de sua atroz publicidade 

Enquanto a Europa continental vivenciava tal transição na técnica de 

punição, países como a Inglaterra e os Estados Unidos consolidavam a privação de 

liberdade como principal pena. 

Isso foi um fator importante para que surgisse uma nova idéia de mitigação 

das sanções penais no início do século XIX, com a proliferação de instituições 

carcerárias tendentes ao cumprimento das penas por parte dos condenados. Eis, aqui, 

uma nova forma de se entender a técnica punitiva. 

Com origem no medievo, notadamente em face da adoção do sistema 

clerical de aplicação de penitências (reclusão em celas), as prisões não surgem como 

efetivas penas, mas antes como um instrumento de coerção-processual, é dizer, eram 

meros depósitos de indivíduos que esperavam o julgamento ou mesmo a execução de 

sua condenação (capital, quase sempre). Esses contornos, entretanto, se modificam ao 

                                                 
150 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 77.  
151 Idem, p. 84-85. 
152 Idem,  p. 87-94. 



 

 

ponto de, no mundo contemporâneo, conhecer-se a privação de liberdade como a 

principal modalidade de pena. 

Apesar dos reformadores não vislumbrarem eficácia nas prisões, como 

efetivas penas, essas adquirem o status  de sanção penal na Europa continental nas 

primeiras décadas do século XIX, numa implantação, como lembra Foucault, quase 

que instantânea153. Os argumentos contrários eram inúmeros, desde o fato de as 

mesmas serem incompatíveis com a idéia preponderante de intimidação/ameaça, até à 

declaração de sua onerosidade ou mera inutilidade. 

É com o advento das prisões, e conseqüente consolidação ao longo da 

Idade Contemporânea, que se fixa a idéia de prevenção especial da sanção penal 

(idéia de ressocialização do condenado). Substitui-se, assim, a aplicação da sanção 

pública pela sua execução em recinto fechado, não apenas com vistas à correção do 

condenado, mas também à sua reinserção no corpo social (mercado?), reutilizando-o 

economicamente. 

Sobre o surgimento das prisões como sanções penais, embora numa 

abordagem menos profunda do que a de Foucault, mas não por isso menos importante 

para a idéia aqui em desenvolvimento, Danilo Zolo esclarece: 

 

O paradigma penal e penitenciário da defesa social propõe-se como 
uma inovação radical com relação à irracionalidade do sistema penal 
pré-moderno: pretende humanizar as penas, “suavizá-las”, finalizá-las à 
recuperação do criminoso além de eliminar delas a sumariedade e a 
exemplaridade simbólica que, durante séculos, haviam feito do 
“suplício” a pena por antonomásia.  A penologia iluminista empenha-se 
cientificamente a elaborar o duplo registro dos delitos e das penas: a 
uma taxonomia rigorosa dos casos criminosos vai corresponder uma 
detalhada determinação quantitativa das penas. Assim, a pena 
carcerária torna-se rapidamente a pena por excelência, por ser 
considerada pena “racional” também por excelência: não somente 
porque é julgada mais suave e mais respeitosa na integridade física e 
psíquica dos sujeitos, mas também por se prestar a ser comensurada à 
gravidade dos crimes e à periculosidade social dos criminosos através 
da simples variação da sua duração. Mas ela é também flexível do 
ponto de vista da aflição proporcionada (ao lado das formas mais duras 

                                                 
153 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 96.  



 

 

de aprisionamento podem existir várias formas de custódia atenuada), 
além de relativamente reversível154. 

 

Nesse contexto de proporcionalidade penal, e aí enfatizando a sua 

presença, ou não, no âmbito de sua técnica de punição, verifica-se a passagem de 

uma concepção eminentemente retributiva da sanção penal (monarquia absolutista), 

passando-se por uma idéia de limitação das mesmas com vistas a uma prevenção 

geral (idéia reformista), até culminar na concepção – quase sempre ilusória, entende-se 

– de que a privação de liberdade, como meio adequado à ressocialização, seria a 

verdadeira pena humana e proporcional. Como bem salienta Foucault, “são 

modalidades de acordo com as quais se exerce o poder de punir. Três tecnologias de 

poder”155. 

É importante ressaltar, ainda, que o aumento populacional ocorrido entre os 

séculos XVIII e XIX, originado, sobretudo, dos movimentos migratórios para os centros 

urbanos, vem a ocasionar um grave problema para a burguesia. É que a miséria, 

decorrente da impossibilidade daquela mão-de-obra desqualificada produzir, veio a se 

tornar uma grande ameaça à riqueza acumulada. A saída necessária ao controle 

social, portanto, seria ou incentivar os movimentos de emigração para as Américas, o 

que de fato também ocorreu, ou proceder a um amplo programa de treinamento de tais 

classes: beneficência, para os não-delinquentes; e institucionalização forçada para os 

infratores. 

É curioso que, como salientam Zaffaroni e Pierangeli,  

 

a ideologia do contrato havia proporcionado apenas uma limitação 
frente à ameaça que para os capitalistas incipientes representava a 
nobreza, mas não os protegia suficientemente diante das massas de 
miseráveis, e não devemos esquecer que o capitalismo incipiente se 
debatia entre as ameaças provenientes de ambos os setores156.  

                                                 
154 ZOLO, Danilo. Filosofia das Penas e Instituições Penitenciárias. In: BRANDÃO, Cláudio; ADEODATO, 
João Maur ício (orgs.). Direito ao Extremo. Rio de Janeiro, Forense, 2005, p. 125-138, p. 130. 
155 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir:  nascimento da prisão, op. cit., p. 108. 
156 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: parte 
geral, op. cit., p. 278. 



 

 

 

A extensão do tema impede de se proceder a um estudo mais profundo 

sobre as penas de prisão, além de fugir dos objetivos que, aqui, seriam apenas 

desvendar – no contexto da idéia de proporcionalidade penal – as causas de sua 

afirmação e abrangência nas legislações penais, sobretudo quando da implantação do 

Estado liberal -burguês. Mas deve-se anotar que não vem a mesma, hoje, alcançando a 

almejada reforma do delinqüente, seja porque não há uma efetiva preocupação da 

sociedade e dos entes governamentais para com os problemas inerentes ao cárcere, 

ou mesmo porque ainda se apresenta como um mecanismo inadequado e irracional à 

ressocialização de todos os tipos de delinqüentes, justificando-se apenas nos casos de 

criminosos de alta periculosidade, por absoluta falta de outras opções. 

Abstraindo-se o jogo de interesses – analisado no presente estudo –, 

embora o homem tenha recentemente progredido em sua mentalidade referente à 

forma de aplicar sanções, refletindo com mais acuidade sobre suas finalidades e 

atribuindo, inclusive, garantias necessárias a se evitar o arbítrio e o terror, das quais 

são exemplos os princípios da legalidade e da proporcionalidade, não se conseguiu 

ainda, funcionalmente (com alusão à idéia de “irrac ionalidade funcional do sistema 

penitenciário”, trazida por Danilo Zolo157), fixar para as penas um conteúdo racional e 

humano que lograsse expressivo êxito em sua finalidade reformadora, com exceção 

dos pensamentos e legislações de ponta que têm estabelecido algumas medidas 

alternativas à restrição de liberdade, fugindo, assim, do sistema clássico de 

encarceramento. Embora ainda incipiente, parece que tais alternativas são aptas a 

cumprir, de forma mais ampla, a missão de recuperação, embora, como visto acima, 

não seja sempre possível a sua aplicação. 
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4.6. PROPORCIONALIDADE E ATIVIDADE PUNITIVA DO ESTADO 

 

A análise das mudanças na maneira de se aplicar sanções penais na 

transição do Estado absolutista para o Estado liberal, vinculando tal análise à 

proporcionalidade – idéia necessária ao legítimo exercício da atividade punitiva estatal 

– suscita, ainda, os seguintes questionamentos: qual o fundamento dessa atividade? 

Que pressupostos a tornam legítima? Só a partir do detalhamento desses pontos, 

preliminares e básicos, portanto, se poderá saber a verdadeira finalidade do sistema 

punitivo, para melhor se construir um conhecimento racional sobre a idéia de 

proporcionalidade penal. 

A busca do fundamento e da legitimidade da atividade punitiva do Estado é 

necessária à justificação da aplicação das sanções penais, caracterizadas pelo seu 

extremo rigor, bem como ao dever dos infratores de suportarem os efeitos delas. É 

uma abordagem que extrapola o campo penal, sendo, também, objeto típico de um 

discurso filosófico e que, a fim de cumprir os objetivos do presente estudo, será 

efetivada de forma sucinta, sem maior aprofundamento, portanto, das inúmeras idéias 

surgidas ao longo dos tempos sobre o tema. 

Assim, será verificado que a justificação do direito, ou poder, de punir estatal 

passa, obrigatoriamente, pelo exame das finalidades das sanções penais. Uma análise, 

aliás, que deve ser feita no âmbito dos três momentos dessa atividade punitiva: 

legislação, aplicação e execução da norma penal. Tal idéia deve ser vinculada, 

conforme se verá, necessariamente, à proporcionalidade penal, nas lições de Artur 

Wollfers, citado por Paulo Bonavides: 

 

É doutrina imperante que o princípio seja respeitado em todas as 
esferas materiais de intervenção do Estado nos direitos dos cidadãos. 
Não importa em absoluto que a correspondente atividade do Estado se 
exercite debaixo da forma de administração, jurisdição ou legislação158. 
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A partir dessa fragmentação, se terá condições de identificar quando a 

intervenção penal, na medida em que estabelece condutas como criminosas, encontra-

se legitimada e, ademais, em que medida dever-se-á, num caso concreto, aplicar e 

executar tal sanção a um infrator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 5 – A ATIVIDADE PUNITIVA DO ESTADO: CAMINHOS PARA A SUA LEGITIMAÇÃO 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A evolução social e a conseqüente necessidade de se conter a reação cega, 

desmedida e vingativa de seus membros contra determinadas práticas por todos 

repudiadas frutificou numa verdadeira “centralização da produção e imposição de 

normas sancionadoras” 159. 

Os particulares, num primeiro momento da história do homem no mundo, 

não apenas titularizavam o poder de reação aqui em foco, mas todas as atividades que 

hoje são atribuídas ao ente estatal, ainda que em termos mais simplórios, de modo que 

a transposição de poderes para o Estado não se efetivou somente no campo específico 

da atividade punitiva. 

Na verdade, toda e qualquer atividade estatal tem origem numa necessidade 

coletiva de organização, através do estabelecimento de pautas de agir para o alcance 

de uma finalidade por todos desejada, com a necessária previsão e aplicação de 

determinadas conseqüências para o caso de descumprimento do exigido por tais 

regras. 

É, assim, nesse contexto, que se insere a atividade punitiva do Estado, 

também chamada, simplesmente, de jus puniendi estatal, num sentido abstrato ou 

concreto. 

Tal atividade é, por sua vez, entendida como o conjunto de ações praticadas 

por tal ente, incriminando e punindo condutas humanas com aplicação da sanção mais 

severa de toda a ordem jurídica: a pena. Essa atividade, nos dias atuais, está 

reservada ao monopólio do Estado, consistente no poder-dever do mesmo 

desempenhar essa peculiar forma de intervenção na esfera de liberdade dos 

indivíduos.  
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Em análise sobre a atual natureza pública do chamado jus puniendi, García-

Pablos de Molina salienta: 

 

El “ius puniendi” es la manifestación más significativa de la soberanía 
estatal, como la historia demuestra. Sólo el Estado puede ejercitar este 
poder indelegable. Precisamente el Estado se autoafirma como 
organización política soberana frente a los otros poderes sociales 
intermedios cuando les arrebató el “ius puniendi” que compartían y lo 
monopolizó. Desde entonces sólo el Estado define ciertas conductas 
como “delito” y asigna a las mismas determinadas consecuencias a 
través del único sector del ordenamiento jurídico legitimado para 
hacerlo: el Derecho Penal 160. 

  

Tratando-se, contudo, de intervenção no âmbito do direito de liberdade dos 

indivíduos, o que se traduz numa forma de violência, é de se perceber que o 

desenvolvimento dessa atividade deve ser feito com a observância de determinados 

limites, formais e materiais, necessários ao controle de possíveis abusos, algo inerente 

a todo e qualquer exercício de poder. Essa observação, aliás, é fundamental ao 

estabelecimento de um caráter legítimo a tal intervenção, ao delineamento dos 

contornos da atividade punitiva a partir das várias garantias que restringem o campo de 

seu agir. 

Neste momento, importante fazer uma distinção, nem sempre clara em 

doutrina, entre fundamentos e legitimidade da atividade punitiva estatal. De fato, pode-

se falar, de um lado, das razões da transposição do poder de reação dos particulares 

para um ente central, é dizer, os fundamentos que levaram à permissão de criação e 

cumprimento de normas pelo Estado, num contexto de prevalência de sua vontade no 

plano interno (expressão da soberania). De outra parte, é importante a atribuição de um 

qualificativo a esse poder, ou expressão, do Estado, salientando que sua intervenção é, 

de fato, legítima quando os meios e os fins de sua atuação se encontram amparados 

                                                 
160 MOLINA, Antonio García-Pablos de. Sobre la naturaleza publica del “jus puniendi” y las actuales 
tendências privatizadoras – del sistema penal. Disponível em <http://www.ibccrim.com.br>. Acesso em: 
25 ago. 2004. 



 

 

por critérios racionais e garantidores, ao máximo, dos direitos básicos do ser 

humano161. 

 

5.2. FUNDAMENTOS DA ATIVIDADE PUNITIVA ESTATAL 

 

Na marcha de sua sofisticada evolução, a sociedade gerou, em sua 

estrutura, o Estado, que se apresenta como uma unidade, pessoa, dotada de 

soberania, isto é, independente no concerto de iguais estruturas, e prevalecente no 

plano interno. 

Na superação do caráter aleatório e precário da realização da justiça sob o 

regime da vingança privada, constitui passo decisivo na evolução do Estado, por sua 

vez, a absorção monopolizadora de duas funções jurídicas básicas, quais sejam, a 

legislação e a jurisdição. 

Vinculado ao escopo da pacificação social, o Estado traz para si a tarefa de 

traçar, no campo criminal – que ora interessa –, o rol de condutas gravemente 

reprováveis, com as respectivas conseqüências jurídicas (edição de normas penais), 

bem assim aplicar essas sanções a cada caso concreto de violação (aplicação da 

norma por meio do processo) e efetivar as medidas materiais individuadas contra o 

agente violador dos valores protegidos (execução da pena concretizada). 

São essas, portanto, funções incorporadas ao poder do Estado que, visando 

à pacificação social, tem o dever de prever as sanções e o modo de fazê-las atuar, o 

que marca uma indisponibilidade/irrenunciabilidade daquele poder (um poder-dever, 

portanto), limitado, todavia, pelos direitos do cidadão, especialmente garantidos pela 

legalidade e pelo devido processo em diversos momentos de sua atuação (linhas de 

um Direito Penal garantista). 

                                                 
161 Esse entendimento de legitimidade é utilizado em todo o presente estudo, devendo-se assumir, como 
João Maurício Adeodato, a problematicidade do tema, visto que há inúmeros entendimentos 
discrepantes e antagônicos de tal fenômeno. (ADEODATO, João Maurício. O Problema da Legitimidade:  
no rastro do pensamento de Hannah Arendt.Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1989, p. 19).  



 

 

Sobre o tema, Beccaria afirmava: “Eis, então, sobre o que se funda o direito 

do soberano de punir os delitos: sobre a necessidade de defender o depósito do bem 

comum das usurpações particulares” 162. 

Sem desvincular tal análise do conceito de justiça, ainda que tal já se 

apresente como uma idéia de legitimidade, como será verificado no próximo ponto, 

continuava o Marquês: “e tanto mais justas são as penas quanto mais sagrada e 

inviolável é a segurança e maior a liberdade que o soberano garante aos súditos”163.  

Verifica-se, assim, que, na idéia de legitimidade, o sentimento de justiça – núcleo 

substancial do Direito – está presente, no seu sentido mais geral e profundo, na 

consideração dos limites do poder de punir. 

 

5.3. LEGITIMAÇÃO DA ATIVIDADE PUNITIVA ESTATAL 

 

Procurou-se traçar as razões que levaram o Estado a monopolizar o que 

se tem chamado de atividade punitiva. Tal atividade, organizada e desenvolvida 

por órgãos específicos do Estado, foi referida por Zaffaroni quando denominou o 

processo de seleção de condutas criminosas e sua efetiva aplicação de “seleção 

penalizante”, ou, simplesmente, “criminalização”:  

 

Todas as sociedades contemporâneas que institucionalizam ou 
formalizam o poder (estado) selecionam um reduzido número de 
pessoas que submetem à sua coação com o fim de impor-lhes uma 
pena. Esta seleção penalizante se chama criminalização e não se leva 
a cabo por acaso, mas como resultado da gestão de um conjunto de 
agências que formam o chamado sistema penal164. 

 

                                                 
162 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos Delitos e das Penas , op cit., p. 42. 
163 Idem. 
164 ZAFFARONI, Eugênio Raúl et al. Direito Penal Brasileiro. Rio de Janeiro, Revan, 2003 (v.I), p. 43.  
 



 

 

Resta esclarecer, entretanto, os pressupostos que legitimam essa atividade 

estatal, ou seja, quando essa forma de violência, exercida pelo próprio Estado, estaria 

acobertada pelo manto da legitimidade. A questão é controversa e bastante antiga. 

Em que pese às profundas discussões sobre tal questão, legitimidade pode 

ser entendida, no dizer de Guillermo J. Yacobucci, como aquilo que se conforma com 

determinados pontos de partida, com um critério geral de racionalidade, ou seja, torna-

se legítimo aquilo que se tem como inteligível, compreensivo, aceitável 165. Entretanto, 

apesar do acerto de tal afirmativa, deve-se acrescentar a idéia de garantia da dignidade 

da pessoa humana, já que nada pode ser tido como legítimo se vem a ofender 

irrazoavelmente tal valor fundamental à pessoa humana. Tal observação é 

fundamental, sobretudo no contexto de uma legitimidade penal. 

Danilo Zolo, Professor da Universidade de Florença, lembra que a filosofia 

ocidental construiu duas teorias sobre a legitimidade do direito de punir do Estado: o 

“paradigma nomológico da ordem cósmica” e o paradigma “utilitarista da defesa social 

e da ressocialização (ou ‘reeducação’) do culpado”: o primeiro paradigma justifica o 

direito de punir do Estado a partir da idéia de ordem, de harmonia universal ou 

“ressarcimento cósmico” (necessidade de purgar a alma do criminoso; retribuir o mal 

praticado com aplicação de outro mal; etc.); o segundo paradigma, que se inicia com o 

utilitarismo (séc. XVIII), justifica a atividade punitiva estatal, por não acreditar numa 

idéia de retribuição, a partir das idéias de defesa social, prevenção e ressocialização166. 

Percebe-se a vinculação da busca pela legitimidade da atividade punitiva do 

Estado com a idéia de finalidade do meio que emprega para a proteção dos valores 

mais importantes à existência da coletividade. É, assim, impossível a análise da 

legitimidade de um tal poder-dever de punir sem o estudo das finalidades assumidas 

pela sanção de cunho penal e, daí, a importância de tal abordagem para o 

entendimento da proporcionalidade nesse setor da ordem jurídica. 

                                                 
165 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de Los Principios Penales: su naturaleza y funciones en la 
argumentación penal. Buenos Aires, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 2002, p. 53.  
166 ZOLO, Danilo. Filosofia das Penas e Instituições Penitenciárias, op. cit., p. 127-131. (Cf., a respeito 
desse estudo, o trabalho de RABENHORST, Eduardo R.  A “Ultima Ratio” do Direito de Punir. A 
Propósito de um Texto de Danilo Zolo. In: Verba Júris: anuário da pós-graduação em Direito. João 
Pessoa, ano 1, n° 1, p. 39-49, jan.-dez. 2002, p. 42-44.). 



 

 

Nesse sentido, leciona Bernd Schünemann, Catedrático de Direito Penal da 

Universidade de Munique: “la centenaria cuestión sobre el sentido y fin de la pena ha 

dejado de ser un mero ejercicio filosófico carente de valor, para pasar a ser un 

problema central que afecta a legitimación misma del Estado moderno”167.  

Dessa forma, por se apresentar como fundamental à descoberta da 

legitimação do direito de punir do Estado, procurar-se-á analisar as diversas teorias 

relacionadas às penas, é dizer, teorias sobre os diversos mecanismos utilizados pelo 

homem, desde os primórdios, para rechaçar, de forma grave, as condutas proibidas e 

tidas como verdadeiros obstáculos ao convívio social. 

A pena não se destaca apenas por ser a característica mais marcante do 

Direito Penal e o que, aliás, o distingue dos demais ramos jurídicos, mas, 

fundamentalmente, porque desempenha importante função para a existência da 

sociedade, não obstante, como visto, ser comprovada a violência, quase sempre 

ineficaz e injustificável, de que se utiliza para a proteção dos bens jurídicos 

considerados relevantes. 

A verificação das idéias que se desenvolveram a respeito do tema ao longo 

da vivência humana, sempre com vista a legitimar sua aplicação, é fundamental para a 

verdadeira compreensão do papel que desempenha, evidenciando, também, o grau de 

desenvolvimento de uma dada civilização. 

Confundindo-se sua evolução com a própria história do homem enquanto ser 

social, verifica-se que a pena efetivamente traduz o caráter violento do Direito Penal, 

sendo demonstrado que, apesar do alto grau de evolução teórica a que chegou a 

humanidade, a sanção de cunho penal ainda possui resquícios dos tão atacados 

requintes da crueldade e irracionalidade primitivas 168, o que faz se questionar se a 

denominada “racionalidade” do sistema penal liberal atual, embasada no princípio da 

                                                 
167 SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la Crítica a la Teoria de la Prevención General Positiva. In: SÁNCHEZ, 
Jesús -Maria Silva (ed.). Política Criminal y Nuevo Derecho Penal : libro homenaje a Claus Roxin. 
Barcelona, José Maria Bosch Editor, 1997, p. 89.  
168 Aníbal Bruno fala em “resíduos” de períodos anteriores vivenciados pelo Direito Penal (BRUNO, 
Aníbal. Direito Penal: parte geral. 3 ed. Rio de Janeiro, Forense, 1967 (t. I), p. 53). 
 



 

 

legalidade, constitui, realmente, o desenvolvimento e razão desejados, havendo uma 

real necessidade de proporção em seu exercício. 

Tentar-se-á, assim, traçar o perfil das principais teorias que, ao longo da 

História, preocuparam-se com a legitimação do direito de punir do Estado, isto é, com a 

busca dos pressupostos que fundamentam a intervenção do ente estatal na esfera de 

liberdade dos cidadãos.  

As discussões em torno das funções desempenhadas pela sanção penal 

não são, como talvez possam parecer, meramente acadêmicas, encontrando na prática 

a sua razão de ser. A idéia que se faz da pena pode dar um embasamento liberal ou 

autoritário ao Direito Penal, correndo-se o risco, inclusive, de ser utilizada como 

fundamento para a prática de inenarráveis atrocidades. 

Entretanto, propugnar-se-á, aqui, por uma aplicação liberal do Direito Penal, 

tentando, inclusive, encontrar uma teoria que realmente legitime o direito de punir 

estatal, atento à advertência de Cláudio Brandão: “Porque a pena é a sanção mais 

violenta que o Estado pode impor, ela deve ser a menos aplicada”169. 

 

5.4. PENAS: CONCEITO E FINS  

 

O conceito de pena não pode, definitivamente, ser confundido com a função 

ou funções desempenhadas pela mesma170. Pena é a conseqüência jurídica que 

decorre da prática de um fato típico, antijurídico e culpável. Por outro lado, analisar a 

função dela é, sobretudo, averiguar a finalidade que possui, ou seja, sua utilidade para 

o Direito e, conseqüentemente, para a sociedade. 

Assim, traçar um conceito de pena, bem como desvendar suas funções, não 

é tão simples quanto possa parecer. Tal dificuldade já era, inc lusive, vislumbrada por 

Francesco Carrara, ainda no século XIX, quando mencionava ser difícil abarcar, na 

                                                 
169 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz do princípio da 
legalidade. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 152. 
170 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e alternativas. 2 ed. São Paulo, 
Saraiva, 2001, p. 104.  



 

 

definição das penas, as suas causas e seus fins, sendo, nessa linha, imprescindível 

buscar o conteúdo ontológico das mesmas que, para o autor, seria o mal imposto pela 

autoridade pública a um culpado que praticava determinada ação delituosa171. 

Hans Welzel, por exemplo, vislumbrava o conceito de pena sob dois 

aspectos (pessoal e estatal)172. Sob uma perspectiva pessoal, desvendar -se-ia não 

apenas a essência da sanção penal do ponto de vista do sujeito que a ela se submete 

(sentido da pena), mas, também, a percepção que as pessoas têm da mesma quando 

ela incide sobre determinado cidadão (impressão da pena). Sob a ótica estatal, seria 

analisada a pena como um instrumento de manutenção da ordem social173. 

Sob outra perspectiva, dizer, simplesmente, como fazem muitos, que as 

penas possuem determinadas funções específicas, úteis ao Direito e à sociedade, é 

ainda de significativa limitação, uma vez que, quando se fixa o seu real alcance, 

procura-se legitimar, como visto, a própria atividade punitiva do Estado, respondendo 

àquela pergunta dantes formulada por Claus Roxin: “com base em que pressupostos 

se justifica que o grupo de homens associados no Estado prive de liberdade algum dos 

seus membros ou intervenha de outro modo, conformando a sua vida?” 174.  

Ademais, se a função atribuída à pena explica a sua relação com a forma de 

Estado implantada, não há que se desprezar a sua necessidade também para a idéia 

de culpabilidade175, entendendo-se essa como o juízo normativo que se estabelece 

sobre um autor em virtude da prática de um fato típico e antijurídico. Isso em virtude do 

óbvio fato de que o conceito de culpabilidade exige, como anuncia Cezar Roberto 

Bitencourt, “uma justificativa mais clara possível do porquê e para quê da pena”176.  

                                                 
171 CARRARA, Francesco. Programa do Curso de Direito Criminal. Trad. Ricardo Rodrigues Gama. 
Campinas, LZN Editora, 2002 (v. II), p. 44. 
172 Franceso Carrara, a seu turno, mencionava três sentidos para as penas: dor ou mal que a ocasione; 
mal que sofremos em vista de um fato perverso (sentido especial); e um mal infligido pela autoridade 
pública a um culpado pela prática de determinado fato (Idem , p. 43). 
173 Hans Welzel. Derecho Penal Alemán. Santiago: Editorial Juridica del Chile. 11 ed., 1997, p. 281 apud 
BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz do princípio da 
legalidade, op. cit., p. 154-155.  
174 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 15.  
175 “Estado, pena e culpabilidade formam conceitos dinâmicos, inter-relacionados. Com efeito, é evidente 
a relação entre uma teoria determinada de Estado com uma teoria da pena, e entre a função e  
finalidade desta com o conceito de culpabilidade adotado” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da 
Pena de Prisão: causas e alternativas, op. cit., p. 103). 
176 Idem, p. 103-104. 



 

 

Apesar de serem encontradas incipientes reflexões sobre a finalidade das 

sanções penais já na Antigüidade Ocidental, principalmente com os legados de Platão 

e Aristóteles177, é apenas com o advento da Idade Contemporânea, especificamente no 

século XIX, que se iniciam verdadeiras batalhas teóricas sobre o tema, tendo as 

Escolas Penais contribuído significativamente para o enriquecimento da discussão.   

É de se anotar, por exemplo, que, enquanto a Escola Clássica, de um modo 

geral, vislumbrava a pena como simples mal, como uma necessidade à satisfação da 

exigência social de justiça, destituída de qualquer conteúdo finalístico, a Escola 

Positiva, a seu turno, excluía toda essa exigência para inserir a idéia de prevenção 

geral e especial da pena.  

Nessa época, o jurista alemão Franz von Liszt, com o seu Programa de 

Marburgo (1882), já lecionava que a concepção retributiva dominou a opinião dos 

juristas durante várias décadas, desprezando qualquer teoria da pena que tivesse 

como ponto de partida a idéia de fim, tendo sido atacada, em virtude disso, por todas 

aquelas correntes que atribuíam um conteúdo finalístico à sanção penal, sobretudo 

após o advento da obra de Rudolf von Ihering, “O Fim no Direito”, de 1877. 

Urge, pois, a necessidade de se analisar todas as principais teorias que se 

debruçaram sobre o instituto das penas, e que procuravam fixar-lhe o seu verdadeiro 

significado. 

 

5.5. AS TEORIAS ABSOLUTAS (RETRIBUCIONISTAS) 

 

As teorias absolutas, ou retribucionistas, que tiveram em Kant e Hegel seus 

maiores expoentes, atribuem à pena um caráter de vingança, de sofrimento, de mera 

retribuição, suprimindo-lhe qualquer conteúdo finalístico. Seriam as penas, assim, um 

fim em si mesmas, aplicáveis por uma questão de justiça. O Estado puniria meramente 

por se ter cometido uma infração penal (quia peccatum est). 

                                                 
177 Todos os pensadores clássicos, entretanto, possuíam uma preocupação com o sentimento de justo, 
procurando, a toda prova, legitimar os atos humanos sob o critério da racionalidade. 



 

 

Embora uma concepção retribucionista se encontre arraigada no senso 

comum, o que é alimentado pelos resíduos do sentimento de vingança primitivo, 

verifica-se que, atualmente178, são raros os penalistas que a defendem, sendo 

inúmeras as suas deficiências, principalmente porque acarreta, invariavelmente, uma 

despreocupação com o caráter teleológico da mesma. 

De fato, como bem lecionava Franz von Liszt, se nos primórdios da 

civilização humana não se tinha, ainda, uma idéia de finalidade específica da sanção 

penal, sendo ela apenas uma mera reação cega, isto é, reação de motivação instintiva, 

o desenvolvimento da civilização, sobretudo após a objetivação na aplicação das penas 

(aplicação das sanções penais por um órgão imparcial aos conflitantes), atribuiu-lhe um 

caráter utilitário, qual seja, a proteção de bens jurídicos, entendidos esses, pelo autor, 

como o interesse tutelado pela norma179. Essa realidade, demonstrada por Liszt, que 

só em uma visão evolutivo-histórica se pode constatar, é completamente ignorada 

pelas teorias retribucionistas, uma vez que adstritas a uma concepção ideal do Direito: 

“Mientras permanezcan ocultos los móviles de toda la evolución del derecho penal, no 

será posible comprender su historia, ni apreciar el derecho vigente, ni señalar el rumbo 

que habrá de seguir su desarrollo”180. 

Kant, como defensor veemente da teoria retribucionista, vislumbrava a lei 

penal como um imperativo categórico181, com o uma ação em si mesma. Argumentava, 

ainda, que a aplicação da pena se dava por uma necessidade moral (fundamentação 

de ordem ética), defendendo o seu caráter talional: 

 

Mas que tipo e que quantidade de punição correspondem ao princípio e 
medida da justiça pública? Nada além do princípio de igualdade (na 

                                                 
178 Bernd Schünemann nos lembra que tal concepção da sanção penal dominou na Alemanha até o 
início dos anos sessenta do século passado (SCHÜNEMANN, Bernd. Sobre la Crítica a la Teoria de la 
Prevención General Positiva, op. cit., p. 89). 
179 LISZT, Franz von. La Idea del Fin en el Derecho Penal. Santa Fe de Bogotá, Editorial Temis S.A., 
1998, p. 11. CARRARA menciona que há duas origens para as penas: uma origem história, 
caracterizada pelo sentimento de vingança que imperava na primitividade – princípios da atração e 
repulsão -; e uma origem jurídica, caracterizada pela aplicação da sanção por um órgão estatal em vista 
da ofensa dos interesses da própria sociedade como um todo (CARRARA, Francesco. Programa do 
Curso de Direito Criminal, op. cit., p. 45-53). 
180 LISZT, Franz von. La Idea del Fin en el Derecho Penal, op. cit., p. 03. 
181 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes . Trad. Edson Bini. Bauru, EDIPRO, 2003, p. 175. 



 

 

posição do ponteiro da balança da justiça) inclinar-se não mais para um 
lado do que para o outro. Em conformidade com isso, seja qual for o 
mal imerecido que infliges a uma outra pessoa no seio do povo, o 
infliges a ti mesmo. Se o insultas, insultas a ti mesmo; se furtas dele, 
furtas de ti mesmo; se o feres, feres a ti mesmo; se o matas, matas a ti 
mesmo. Mas somente a lei de talião (ius talionis) – entendida, é claro, 
como aplicada por um tribunal (não por teu julgamento particular) – é 
capaz de especificar definitivamente a qualidade e a quantidade de 
punição; todos os demais princípos são flutuantes e inadequados a uma 
sentença de pura e estrita justiça, pois neles estão combinadas 
considerações estranhas182. 

 

Kant não atribuía à sanção penal nenhum caráter utilitário, uma vez que 

entendia inadmissível servir o homem de meio para qualquer finalidade. Para ele, como 

bem ressalta Bitencourt, “pretender que o direito de castigar o delinqüente encontre sua 

base em supostas razões de utilidade social não seria eticamente permitido” 183. 

Nessa linha de entendimento e tratando do direito de punir, que para Kant 

seria sempre exercido pelo Chefe de Estado contra o súdito, infligindo-lhe dor por ter 

este praticado um crime, afirmava: 

 

A punição imposta por um tribunal (poena forensis) – distinta da punição 
natural (poena naturalis) na qual o vício pune a si mesmo e que o 
legislador não considera – jamais pode ser infligida meramente como 
um meio de promover algum outro bem a favor do próprio criminoso ou 
da sociedade civil. Precisa sempre ser a ele infligida somente porque 
ele cometeu um crime, pois um ser humano nunca pode ser tratado 
apenas a título de meio para fins alheios ou ser colocado entre os 
objetos de direitos a coisas: sua personalidade inata o protege disso, 
ainda que possa ser condenado à perda de sua personalidade civil184. 

 

Hegel, a seu turno, atribuía à sanção penal uma fundamentação de ordem 

jurídica, constituindo a pena, assim, em um consectário lógico da oposição ao Direito. 

Para Hegel, destarte, sendo o crime a negação do Direito, seria imprescindível a 

aplicação da pena que, como negação do crime e, conseqüentemente, negação da 

                                                 
182 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes , op. cit., p. 175.  
183 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e alternativas, op. cit., p. 110. 
184 KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes , op. cit., p. 174-175. 



 

 

negação do Direito, afirmava novamente a ordem jurídica (vontade geral), 

restabelecendo-a.  

Como dizia Hegel: 

 

Esta fenomenalidade do direito – em que ele mesmo e a sua existência 
empírica essencial, a vontade do particular, coincidem imediatamente –
torna-se evidente como tal quando, na injustiça, adquire a forma de 
oposição entre o direito em si e a vontade particular, tornando-se então 
um direito particular. Mas a verdade desta aparência é o seu caráter 
negativo, e o direito, negando esta negação, restabelece-se e, utilizando 
este processo de mediação, regressando a si a partir de sua negação, 
acaba por determinar-se como real e válido aí mesmo onde começara 
por ser em si e imediato185. 

Como evento que é, a violação do direito enquanto direito possui, sem 
dúvida, uma existência positiva exterior, mas contém a negação. A 
manifestação dessa negatividade é a negação desta violação que entra 
por sua vez na existência real; a realidade do direito reside na sua 
necessidade ao reconciliar-se ela consigo mesma mediante a 
supressão da violação do direito186. 

 

Acreditando Hegel que a sanção penal seria um direito do criminoso, já que 

inerente à sua vontade racional (para o autor, um sentido dignificante da pena), 

também excluía dela qualquer conteúdo finalístico-preventivo, alertando ser 

inadmissível ameaçar o homem, através da cominação penal, uma vez que tal seria 

considerá-lo como um animal perigoso que necessitaria de intimidação, correção ou, 

mesmo, supressão187. 

Não se deve olvidar , no entanto, em sentido diverso, que em um Estado 

Democrático de Direito, protetor do homem e garantidor de sua dignidade, embasado, 

ao menos no plano teórico, em critérios racionais, é inconcebível que se efetive uma 

retribuição com um caráter de mera vingança, sem uma vinculação a uma finalidade 

específica, seja de prevenção geral, seja de prevenção especial. 

                                                 
185 HEGEL, George Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. Orlando Vitorino. Lisboa, 
Guimarães Editores Lda., 1990, p. 95.  
186 Idem, p. 101.  
187 Idem, p. 103-104. 



 

 

Complementando tal entendimento, ensina Mercedes Pérez Manzano, 

professora titular de Direito Penal da Universidade Autônoma de Madri: 

 

la vía de solución no puede encontrarse em la retribución. En primer 
lugar, porque la evolución del Estado moderno conduce a negar que su 
función pueda consistir em la realización de fines transcendentes o 
metafísicos, y, en segundo lugar, porque base de la retribuición es la 
culpabilidad anclada en el poder actuar de outro modo que se considera 
de imposible verificación empírica188. 

 

Ademais, como bem ressalta Claus Roxin, a concepção absoluta da pena, 

além de só poder ser digerida por um ato de fé e não esclarecer eficazmente sobre os 

fundamentos do direito de punir do Estado, identifica-se apenas com o momento de 

aplicação da sanção penal, vez que demasiadamente preocupada com a simples 

retribuição, olvidando, dessa forma, a cominação e a execução da reprimenda penal, 

como momentos da atividade punitiva estatal 189. 

 

5.6. AS TEORIAS RELATIVAS (UTILITÁRIAS ) 

 

As teorias relativas (utilitárias ) diferem fundamentalmente da ditas teorias 

retribucionistas, uma vez que, ao contrário dessas, estabelecem um conteúdo 

finalístico para a sanção penal, é dizer, fixam um caráter utilitário para as penas, seja 

de prevenção geral (negativa ou positiva), seja de prevenção especial.  

Como pode ser notado em uma breve análise do processo evolutivo-

histórico das penas, as concepções preventivas eram discutidas, ainda de forma 

incipiente, na antigüidade ocidental, sobretudo porque tal concepção é já um grande 

avanço na tentativa de se proteger a dignidade humana. Não sem razão leciona 

Cláudio Brandão: “É inegável que as teorias da prevenção procuram valorizar o homem 

                                                 
188 MANZANO, Mercedes Pérez. Aportaciones de la Prevención General Positiva a la Resolución de las 
Antinomias de los Fines de la Pena. In: SÁNCHEZ, Jesús -Maria Silva (ed.). Política Criminal y Nuevo 
Derecho Penal: libro homenaje a Claus Roxin. Barcelona, José Maria Bosch Editor, 1997, p. 74.  
189 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal,  op. cit., p. 17-20; 26-27.  



 

 

na medida em que transcendem a pena em si mesma e buscam dar a ela uma 

finalidade em prol do ser humano” 190. 

A concepção da prevenção geral positiva entende a pena como meio 

necessário ao fortalecimento de valores consagrados no corpo social, evitando, assim, 

que os indivíduos venham a afrontar esses valores protegidos pela norma penal; a 

concepção da prevenção geral negativa, a seu turno, entende a sanção penal como 

instrumento adequado à intimidação dos indivíduos, ou seja, como um fator de alerta 

(ameaça) ao não cometimento da conduta delituosa. 

Há de se verificar a diferença entre ambas as concepções, já que, de fato, 

como bem lembrou Mercedez Pérez Manzano: 

 

la prevención general positiva es una tesis preventivo general distinta de 
la clásica al no explicar el efecto a través de la intimidación. Com ello se 
pretende desvincular la prevención general de las críticas éticas 
tradicionales: la instrumentalización del individuo y la tendencia a la 
extralimitación y al terror penal 191. 

 

A prevenção especial, por fim, não se manifesta apenas como aspecto 

essencial à inocuização do delinqüente, mas, também, como instrumento de grande 

utilidade na tentativa de reintegrá-lo ao convívio social, principalmente com a utilização 

de eficazes processos de ressocialização no momento da execução da pena192. 

A admissão de uma finalidade específica contida na sanção penal é a óbvia 

constatação do grau de evolução que a mesma atingiu após o processo de 

objetivação193. Entretanto, a aplicação isolada de uma concepção meramente 

preventivo-geral ou preventivo-especial é, ainda, passível de críticas, notadamente 

porque a primeira, em geral, tem em vista apenas o momento de cominação da sanção 

                                                 
190 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao Direito Penal: análise do sistema penal à luz do princípio da 
legalidade, op. cit., p. 161. 
191 MANZANO, Mercedes Pérez. Aportaciones de la Prevención General Positiva a la Resolución de las 
Antinomias de los Fines de la Pena, op. cit., p. 79. 
192 Não foi outra a intenção de nossa Lei de Execução Penal, ao estabelecer, como seu objetivo 
primordial, a ressocialização do condenado (art. 1º da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984). 
193 LISZT, Franz von. La Idea del Fin en el Derecho Penal, op. cit., p. 11; 32-41. 



 

 

penal, enquanto que a segunda, por sua vez, apenas o momento de execução da 

pena194. 

Outrossim, tanto uma quanto outra, ainda isoladamente, continuam a não 

responder adequadamente sobre a fundamentação do direito de punir do Estado, além 

de ora se apresentarem como um instrumento de terror, através de exageradas 

cominações (prevenção geral), ora como odioso mecanismo que incentiva um 

chamado Direito Penal do autor (prevenção especial). 

 

5.7. AS TEORIAS MISTAS (ECLÉTICAS ) 

 

Em face das constantes discussões entre as teorias absolutas e relativas, 

principalmente face à constatação de deficiências em ambas as concepções, surgem 

as teorias mistas, ecléticas ou sincréticas que, embasadas numa visão global da pena, 

isto é, numa visão da sanção penal a partir de vários e distintos ângulos, procuram unir, 

em um conceito único, as teorias da pena. 

As teorias mistas têm como principal objetivo, assim, realizar uma fusão de 

elementos tanto da teoria absoluta quanto das ditas teorias preventivas, raramente, 

entretanto, com um conteúdo original. 

Tal movimento de unificação, segundo Cezar Roberto Bitencourt, deu-se no 

começo do século XX com Merkel, apresentando, hoje, após lento processo de 

evolução, conforme lições de Santiago Mir Puig, uma direção conservadora e outra 

progressista na tentativa de se proteger a sociedade195. 

A posição conservadora, adotada pelo Projeto Oficial do Código Penal 

Alemão de 1962, atribui caráter apenas complementar aos fins preventivos, afirmando 

ser a retribuição seu principal aspecto.  Em sentido diverso, segue a posição 

progressista, adotada pelo Projeto Alternativo Alemão de 1966, no qual se estabelece 

                                                 
194 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal,  op. cit., p. 26-27. 
195 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão: causas e alternativas, op. cit., p. 142-
143. 



 

 

a pena como instrumento útil à proteção de bens jurídicos196, sendo a retribuição, 

assim, um aspecto secundário, necessário apenas para se estabelecer limites à idéia 

de prevenção. 

Claus Roxin tece profundas críticas às teorias unificadoras que realizam uma 

mera adição de elementos, procurando buscar, assim, uma nova sistemática para a 

teoria da pena em que se realize uma síntese tendente a superar as discrepâncias 

inerentes tanto às teorias retribucionistas quanto às preventivas 197. O autor, conforme 

será verificado no próximo tópico, denomina tal teoria de unificadora dialética198. 

 

5.8. A TEORIA UNIFICADORA-DIALÉTICA DE CLAUS ROXIN 

 

No seu livro “Problemas Fundamentais de Direito Penal”, especificamente no 

primeiro capítulo (“Sentido e Limites da Pena Estatal”), Claus Roxin inicia estudo 

salientando a importância prática das tentativas de se buscar um sentido para a pena, 

anotando que só uma adequada resposta a essa histórica inquietude humana é capaz 

de responder eficazmente sobre a legitimação e os limites do direito de punir do 

Estado199. 

O autor salienta que nem as teorias meramente retribucionistas nem aquelas 

que vislumbravam a pena como mera prevenção geral ou especial foram capazes de 

produzir respostas satisfatórias à sua formulação inicial, pois, além de graves máculas 

individuais, nenhuma conseguiu proceder a uma limitação do poder punitivo estatal 

quanto ao seu conteúdo (“o que” e “quando” se deve punir): “A doutrina da prevenção 

geral partilha com as doutrinas da retribuição e da correção esta debilidade, ou seja, 

permanece por esclarecer o âmbito do criminalmente punível”200. 

                                                 
196 É essa preocupação de proteção de bens jurídicos que levou Claus Roxin afirmar ter sido o Projeto 
Alternativo Alemão de 1966 um verdadeiro retorno a Franz von Liszt (Idem, p. 49-89). 
197 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal,  op. cit., p. 25-26; 44. 
198 Idem, p. 43. 
199 Idem, p. 15. 
200 Idem, p. 23. 



 

 

São, pois, esses pontos frágeis das teorias mencionadas que abrem as 

portas à tendência unificadora adotada pelo autor. Nesse sentido, o mesmo confessa:  

 

Uma teoria unificadora dialética, como a que aqui se defende, pretende 
evitar os exageros unilaterais e dirigir os diversos fins da pena para vias 
socialmente construtivas, conseguindo o equilíbrio de todos os 
princípios, mediante restrições recíprocas (...) Pode denominar-se esta 
concepção de dialéctica, enquanto acentua o caráter antitético dos 
diversos pontos de vista e procura reuni-los numa síntese201. 

 

Ademais, é de se ressaltar que nenhuma teoria da pena pode pretender 

eficácia se não laborar sobre cada um dos momentos da atividade punitiva do 

Estado ou, conforme expressão utilizada pelo autor, “estádios de realização do direito 

penal”202. Esse é, também, conforme já foi dito anteriormente, um dos defeitos das 

teorias da retribuição e da prevenção (geral e especial), uma vez que se utilizam de 

frágil ponto de vista parcial (a prevenção geral, no momento de cominação da sanção 

penal; a retribuição, no momento de sua aplicação; e a prevenção especial no 

momento de execução da pena).  

Salientando as deficiências individuais das teorias da pena, e expondo a 

necessidade de uma construção teórica que abarque todos os momentos da atividade 

punitiva estatal (ameaça, imposição e execução), Claus Roxin formula uma ampla 

análise dessas esferas de atividade a fim de justificá-las separadamente. 

É no momento da cominação da sanção penal que se deve desvendar o 

verdadeiro papel desempenhado pelo Estado. Não há dúvidas de que o Estado 

moderno procura resguardar determinados valores tidos como imprescindíveis à 

coexistência da sociedade. Tais valores, isto é, os bens jurídicos, são definidos por 

Roxin como pressupostos essenciais à existência comum, concretizados em 

determinadas condições valiosas 203. Dessa descoberta, que, aliás, repudia qualquer 

concepção divina ou transcendental, surgem duas conseqüências de extrema 

                                                 
201 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 44-45. 
202 Idem, p. 26. 
203 Idem, p. 27. 
 



 

 

importância: o caráter subsidiário do Direito Penal, é dizer, a necessidade de sua 

intervenção apenas quando verdadeiramente indispensável para a proteção de bens 

jurídicos; e o princípio da ofensividade, ou seja, a intervenção do Direito punitivo 

apenas quando ocorra efetiva lesão ou ameaça de lesão a bens jurídicos, uma vez que 

não possui competência para reprimir condutas meramente imorais. Dessa forma, 

percebe-se que o momento da cominação penal é eminentemente nutrido pela função 

de prevenção geral num sentido positivo, face à primazia da idéia de bem jurídico 

estabelecida. 

A fase de aplicação da pena, a seu turno, além de um caráter preventivo-

geral, como fator de eficácia da ameaça legal (visando à defesa da ordem jurídica 

imposta), contém também um caráter preventivo-especial. Isso se justifica porque é 

nesse momento em que ocorre a individualização da sanção penal, intimidando o 

delinqüente e excluindo-o, ao menos temporariamente, para fins de ressocialização, do 

convívio social e no interesse da própria coletividade. Entretanto, como ressalta o 

autor, a aplicação da pena só restará inteiramente justificada quando “se conseguir 

harmonizar a necessidade para a comunidade jurídica com a autonomia da 

personalidade do delinqüente, que o direito tem de garantir” 204. O limite da sanção 

penal seria o limite da responsabilidade do agente delituoso (culpa), o que autorizaria, 

inclusive, uma fixação concreta da pena abaixo do limite mínimo legal205. 

A execução, como terceiro e último momento da atividade punitiva do 

Estado, deve ser dirigida à reintegração do condenado ao convívio social, o que 

evidencia um caráter preventivo-especial. Assim, o único fim que realmente justificaria 

a execução da sanção penal seria o ressocializador, sendo, como o diz Roxin, 

“inadmissível infligir um mal a um sujeito com o mero fim de retribuição”206 . 

Como se percebe, não há espaço, na teoria unificadora-dialética de Roxin, 

para uma postura retribucionista. Aliás, finaliza o autor a sua concepção teórica sobre a 

pena estabelecendo, em uma só frase, o sentido e limites da pena estatal: 

“...poderíamos caracterizar a sua missão como proteção subsidiária de bens jurídicos e 

                                                 
204 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal,  op. cit., p. 34.  
205 Idem, p. 39. 
206 Idem, p. 41. 



 

 

prestações de serviços estatais, mediante prevenção geral e especial, que salvaguarda 

a personalidade no quadro traçado pela medida da culpa individual” 207. 

É sobre essa concepção das finalidades que a pena assume, e, sobretudo, 

sobre os momentos da atividade punitiva, que recairá o nosso estudo sobre a 

proporcionalidade penal, sendo, assim, de fundamental importância a análise, ainda 

que breve, de tais esferas de atuação do poder punitivo. 

 

5.9. MOMENTOS DA ATIVIDADE PUNITIVA DO ESTADO 

 

Cobo del Rosal e Vives Antón estabelecem dois sentidos para os problemas 

do jus puniendi estatal: um primeiro, relativo à justificação, natureza e limites do poder 

conferido ao Estado para editar normas penais incriminadoras; e, um segundo, relativo 

à natureza e limites do poder que é conferido ao ente estatal por tais normas 208. Nota-

se que, ao se referirem às problemáticas, os autores fragmentam a atividade punitiva 

apenas em dois períodos. 

De fato, a atividade punitiva estatal vem sendo vislumbrada a partir de dois 

momentos básicos: um, de natureza abstrata, consistente na eleição de condutas 

criminosas e no estabelecimento abstrato de penas para a hipótese de sua prática; 

outro, de natureza concreta, visualizado apenas quando da efetiva ofensa às normas 

penais impostas e consistentes numa ação de punição sobre determinados sujeitos. 

Apesar de tal entendimento não estar incorreto e se apresentar como mais 

genérico, entende-se que, assim como fez Claus Roxin, deve-se fragmentar melhor 

essa concepção e fracionar a atividade punitiva do Estado em três instantes: tipificação 

e cominação; aplicação; execução. 

O momento de tipificação e cominação (edição da norma penal 

incriminadora), sendo o primeiro do ponto de vista lógico, é deveras significativo, na 
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medida em que, após árdua apuração e eleição dos valores que se apresentam 

fundamentais à convivência social – elevados, então, à “dignidade penal” – e 

auscultação das diversas condutas que os possam violar, projeta as conseqüências  

jurídicas punitivas que deverão – eis o ponto de relevância – vincular, ante o princípio 

da legalidade, o poder-dever de aplicar e executar. 

Esse desiderato – uma das facetas da função jurídica legiferante do Estado -

, sob tais contornos básicos, repudia a política hodierna de criminalização desenfreada 

de condutas, por isso que a configuração penal passa pela necessidade da 

intervenção, “como único meio, forte, mas imprescindível, para a afirmação do valor 

violado, e para a sua proteção, visando à manutenção da paz social”209. 

A aplicação da norma por meio do processo, que marca o segundo 

momento lógico, e está caracterizada pela atividade jurisdicional, tem toda a carga da 

tipicidade: vinculada à norma tipificadora, apura, no que lhe é próprio, os elementos e 

circunstâncias do fato, particularizando as conseqüências jurídicas da norma 

incriminadora (individualização) com imposição concretizada da pena. 

Entram, nessa atividade, os diversos aspectos que envolvem, a um só 

tempo, o critério in judicando – que, a despeito do princípio da legalidade estrita, nem 

de longe alivia todo o esforço interpretativo das normas substanciais e da verificação 

da possível subsunção do fato sub judice – e o critério in procedendo, na 

implementação do devido processo legal com vista a uma atuação do juiz e das partes 

de forma ajustada aos direitos materiais envolvidos e ao correto confronto entre o 

poder-dever do Estado e os direitos do cidadão. 

Por fim, o terceiro momento, que se traduzirá na prática de atos materiais 

de sujeição do agente violador às concretas conseqüências jurídicas em seu desfavor, 

impondo o cumprimento da pena imposta. E, aqui, residirá toda a problemática do 

efetivo atendimento no desempenhar da execução, aos escopos que legitimaram e 

mereceram a própria incriminação. Daí porque, ao lado da finalidade de efetivar as 
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disposições da decisão criminal (aspecto formal), haverá de propiciar a recondução 

harmônica (e saudável) do condenado ao convívio social. 

 

5.10. LIMITES FORMAIS E MATERIAIS À ATIVIDADE PUNITIVA DO ESTADO 

 

A mais conhecida idéia de limitação à atividade punitiva do Estado deriva da 

antiga distinção feita no âmbito do Direito Penal: Direito Penal Objetivo/Direito Penal 

Subjetivo. Afirma-se que o jus puniendi do Estado, ou seja, o Direito Penal Subjetivo, 

estaria limitado pelas próprias normas, incriminadoras ou não, que caracterizariam o 

Direito Penal Objetivo. 

Hoje, com a gradual superação de tradicionais dicotomias que nada mais 

fazem do que reduzir arbitrariamente a complexidade, atribuindo uma visão deturpada 

aos fenômenos jurídicos, tem se falado – como aplicação de uma boa técnica na 

identificação das fronteiras à atividade punitiva do Estado – em limites formais 

(vinculação do Direito à legalidade) e materiais 210. 

Sendo certo que o Estado só pode exercer sua pretensão punitiva nos casos 

em que tenha ocorrido a prática de conduta previamente considerada por ele como 

criminosa – princípio da legalidade –, o que evidenciaria um limite de ordem formal ao 

seu agir, não se pode perder de foco o fato de que nos três momentos da atividade 

punitiva (legislação, aplicação e execução) o ente estatal se vincula a uma série de 

princípios dos quais decorre a própria finalidade de seu agir, ou seja, limites 

verdadeiramente materiais ao campo de sua atuação que estabelecem ao máximo o 

campo e as fronteiras de seu atuar. 

Tratando dessas limitações formais e materiais estabelecidas pelos 

princípios jurídico-penais, leciona Juarez Tavares que os princípios de limitação formal 

se relacionam à legalidade e seus corolários, tratando, assim, da formação dos tipos 

penais, fatores de reprovação e punibilidade; os princípios de limitação material, a seu 

                                                 
210 Nesse mesmo sentido, Cf. ZEIDAN, Rogério. Ius Puniendi, Estado e Direitos Fundamentais: aspectos 
de legitimidade e limites da potestade punitiva. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 56.  
 



 

 

turno, diriam respeito à dignidade da pessoa humana, ao bem jurídico, à necessidade 

de pena, à mínima intervenção penal, à proporcionalidade e, também, ao que 

denomina o autor “categorias lógico-objetivas” (busca da chamada “natureza das 

coisas”)211. 

Pode-se assegurar, dessa forma, que todos esses limites são expressões, 

como afirmam Cobo del Rosal e Vives Antón212, dos diversos princípios que têm 

aplicação no Direito Penal, o que exige uma análise a respeito de tais elementos, bem 

como de suas características nesse setor da ordem jurídica, com particular enfoque no 

objeto do presente estudo: o princípio da proporcionalidade, a fim de que melhor se 

possam compreender os limites que esse impõe à atividade punitiva estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
211 TAVARES, Juarez. Critérios de Seleção de Crimes e Cominação de Penas . Revista Brasileira de 
Ciências Criminais. São Paulo, número especial de lançamento, p. 75-87, dez. 1992, p. 76; 84-85. 
212 ROSAL, Manuel Cobo del; ANTÓN, Tomás S. Vives. Derecho Penal. Parte General, op. cit., p. 64. 
 



 

 

Capítulo 6 – O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO DIREITO PENAL 

 

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Apesar de toda a evolução por que passou o Direito Punitivo, sobretudo 

após o movimento crítico na ciência criminal das últimas décadas do século passado, 

quando se destaca um melhor esclarecimento acerca das funções (declaradas e 

latentes) desse setor da ordem jurídica, o homem se depara com um Direito Penal 

cada vez mais hipertrofiado, além de ainda injusto na forma de se aplicar e executar 

suas sanções.  

Influência, ou não, dos já referidos resquícios de uma mentalidade primitiva 

no repúdio a determinadas condutas, o fato é que ainda não há consenso (e talvez 

nunca haja!) sobre uma forma racional e eficaz de se exercer a atividade punitiva 

estatal. Isso certamente se constitui como fator preponderante ao distanciamento que 

pode ser encontrado, nos dias atuais, entre o discurso doutrinário e a realidade 

normativa no Direito Penal. Em relação a essa falta de conexão, salienta Silva 

Sánchez: 

 

Si la evolución de las concepciones teóricas sobre la Política criminal há 
conducido a uma situación en la que puede formularse, con algunos 
matices, un juicio globalmente positivo, no sucede lo mismo con la 
Política criminal “real”, que se manifiesta en la legislación positiva. En 
efecto, dicha Política criminal puede – sin exceso – calificarse de 
efectista, ineficaz, caótica y tendencialmente antigarantista213. 

 

Em vista, então, das incontáveis e, quase sempre, justas críticas dirigidas ao 

Direito Penal, alguns chegam a afirmar que tal setor da realidade jurídica vivencia uma 

crise (num sentido positivo), natural ao seu desenvolvimento, já que os problemas que 

                                                 
213 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. Nuevas Tendencias Político-Criminales y Actividad Jurisprudencial del 
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set. 1996, p. 42 (Cf., também nesse sentido, TAVARES, Juarez. Critérios de Seleção de Crimes e 
Cominação de Penas, op. cit., p. 83). 



 

 

expressam tal dificuldade – em última instância, uma questão de fundamentação e 

legitimação – servem para que ele mostre seu nível científico suportando e superando 

as tensões214.  

Conforme salienta Guillermo J. Yacobucci:  

 

En esta perspectiva, la crítica no representa un mero aspecto negativo 
del derecho penal o de su conocimiento, sino la insatisfacción frente a 
un instrumento que si bien es tenido por necesario, envuelve numerosos 
conflictos filosóficos, morales, sociales, políticos, jurídicos y 
religiosos215. 

 

Não há dúvidas de que um processo de refutações traz progresso a todo e 

qualquer saber científico. Entretanto, deve-se afirmar que o Direito Penal não vivencia 

propriamente uma crise, entendida esta como quebra momentânea de estabilidade ou 

mesmo como uma conjuntura problemática, vez que ele é um Direito cuja marca 

principal é, sobretudo, a eterna tensão entre o exercício de uma atividade punitiva e os 

interesses do delinqüente. Adicionem -se a isso as influências de fatores econômicos, 

políticos, éticos, ideológicos, religiosos e poder-se-á contemplar a verdadeira 

característica desse campo da ciência do Direito: é, pois, um ramo problemático por 

natureza. 

De fato, os constantes ataques à atividade punitiva do Estado são salutares, 

afinal, críticas são sempre bem vindas quando se está a pretender um desenvolvimento 

efetivo de algum setor da ciência.  No Direito Penal, não carecem de razões tais 

ataques, pois o fato é que, como dito acima, ainda nos dias atuais, pode-se encontrar 

uma abusiva e constante intervenção estatal na esfera de liberdade dos cidadãos, 

através da atividade punitiva, ao alvedrio dos movimentos ideológicos atuais nesse 

campo. Tal expansão do Direito Punitivo, conseqüência de um modelo de Estado 

intervencionista, traz então a necessidade de um discurso mais sério e aprofundado 

sobre os verdadeiros limites e legitimidade do exercício da potestade punitiva estatal. 

                                                 
214 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de Los Principios Penales: su naturaleza y funciones en la 
argumentación penal, op. cit., p. 27-30. 
215 Idem, p. 30. 



 

 

Dentro desse contexto de problemas enfrentados pelo Direito Penal, deve-se 

acrescentar a sua perda de conteúdo, é dizer, mesmo com a garantia da legalidade no 

Direito Penal, fruto do movimento Iluminista, pode-se notar nesse ramo, de maneira 

reflexa ao que acontece em todos os setores da ordem jurídica, uma contínua 

formalização (redução do Direito a meras normas abstratas e neutras) arbitrária à 

custa, como diz Yacobucci, de uma necessária justificação material (vinculação do 

Direito a determinados valores e fins essenciais ao alcance das necessidades 

humanas), equiparando a ciência penal à ciência natural216. 

O Direito Penal tem se tornado, na busca de uma ilusória segurança, cada 

vez mais formal, mentalidade que, como foi visto no capítulo 3 do presente estudo, é 

responsável por altas doses de injustiça nesse setor da ordem jurídica. 

Ainda nas palavras de Yacobucci, é imprescindível se falar em valores, fins, 

bens e funções do Direito Penal e, por isso, faz-se tão importante estudar os seus 

princípios. Recorrer, aqui, a princípios, é, como diz o autor, fundamental à justificação, 

sobretudo material, às decisões e explicações de conceitos dogmáticos217. 

Por conseguinte, pode-se notar que desde o Iluminismo se trava uma luta no 

Direito Penal, luta essa marcada por uma tentativa de concretização, materialização, de 

ideais humanistas tão freqüentes no plano teórico, às vezes até formalizado, e que 

necessitam ganhar vida também na realidade prática. 

As críticas endereçadas ao Direito Penal só tornam, dessa maneira, mais 

importantes as discussões acerca das bases sobre as quais está construído todo o 

sistema punitivo e daí ser essencial um aprofundamento de sua principiologia, o que, 

deve se convir, não é fácil, já que tal implica uma certa desformalização de um setor 

tradicionalmente apegado às frias letras da regra. 

De tudo isso, a pertinência em esboçar o perfil do princípio da 

proporcionalidade no Direito Penal, assim como sua importância dentro do sistema, já 

que muitos princípios, ou subprincípios, hoje consagrados, decorrem de sua idéia. 

                                                 
216 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de Los Principios Penales: su naturaleza y funciones en la 
argumentación penal, op. cit., p. 35-36. 
217 Idem, p. 22. 



 

 

Porém, antes de se analisar o princípio da proporcionalidade nesse campo, importante 

se verificarem as linhas gerais de sua principiologia, o que também se constitui como 

uma árdua tarefa já que, hoje, na doutrina pátria, pode-se encontrar um 

desenvolvimento deficitário do estudo dos princípios no campo penal. 

 

6.2. OS PRINCÍPIOS NO DIREITO PENAL 

 

Conforme Juan Antonio Martos Núñez, professor titular da Universidade de 

Sevilla, os princípios informadores são “presupuestos técnico-jurídicos que configuran 

la naturaleza, características, fundamentos, aplicación y ejecución del Derecho Penal”, 

apresentando-se, assim, como os pilares das instituições jurídico-penais218. Tal 

conceito mostra, conforme será visto, uma visão parcial desse fenômeno 

(esquecimento de suas funções hermenêuticas e limitativas da potestade punitiva), 

embora destaque aspectos importantes de tal realidade. 

Já que as críticas feitas ao Direito Penal se referem, direta ou indiretamente, 

à fundamentação e aos fins da chamada atividade punitiva, fácil perceber o vínculo da 

problemática com a sua legitimidade. É justamente por isso que o debate sobre a 

fixação do conteúdo e funções dos princípios penais adquire tanta relevância219. 

Ademais, uma visão ampla do Direito Penal não prescinde de uma análise 

substancial dos princípios jurídicos, sobretudo porque são elementos essenciais à 

realidade jurídica, ou mesmo basilares ao ordenamento, que, por isso, não pode ser 

bem compreendida sem o estudo de tais pautas 220.  

Os princípios penais, assim como os princípios de Direito como um todo, tal 

qual visto no primeiro capítulo deste trabalho, apresentam-se na experiência jurídica 

nos planos da ordem e da hermenêutica.  Dessa forma, ora se encontram mergulhados 

                                                 
218 NÚÑEZ, Juan Antonio Martos. Principios Penales en el Estado Social y Democrático de Derecho. In: 
Revista de Derecho Penal y Criminología. Madrid, nº 1, p. 217-296,1991, p. 217-218. 
219 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de Los Principios Penales: su naturaleza y funciones en la 
argumentación penal, op. cit., p. 53-54. 
220 Idem, p. 111-112. 



 

 

numa dada dimensão axiológica, servindo de base à positividade; ora garantem 

inteligibilidade e compreensão à aplicação do sistema jurídico-penal221. 

Nesse espeque, verifica-se que, além de um papel dito fundante, com toda a 

carga axiológica que lhes é própria, os princípios penais se apresentam como 

essenciais à garantia de uma hermenêutica jurídica compromissada com determinados 

valores consagrados constitucionalmente, em especial o valor da dignidade da pessoa 

humana. Os princípios penais, então, legitimam o sistema punitivo, na medida em que 

inserem, no contexto de um Direito Penal democrático, determinados valores 

essenciais ao desenvolvimento pleno da pessoa humana.  

Referindo-se à vinculação dos princípios aos valores e à garantia de 

inteligibilidade do sistema, afirma Guillermo Yacobucci:  

 

Los princípios penales materiales o configuradores, según se vio, dan 
inteligibilidad al derecho penal. Por eso, tales principios, como aquellos 
que están en el fundamento del derecho penal contemporáneo, gozan 
de cierta evidencia vinculada con bienes, fines y valores, pues son estos 
los que dan sentido y legitimación al razonamiento práctico penal 222. 

 

Fica, assim, clara a importância de se meditar sobre os princípios jurídico-

penais. Com tal análise, pode-se reconhecer a presença de determinados valores que 

tais standards (na expressão de Dworkin) encampam e que conferem consistência e 

fundamento aos raciocínio penal, seja no campo da política criminal, da dogmática ou 

da interpretação legal. Por expressarem um valor ou fim, apresentam-se como 

fundamentais para a inteligibilidade da matéria penal, seja para orientá-la, prescrevê-la 

ou, mesmo, compreendê-la223. 

É ainda oportuno advertir que o estudo da principiologia no Direito Penal não 

é algo voltado à garantia de impunidade àquele que praticou delito. É, antes, uma 

forma de se destacarem as máximas que marcam a fundamentação da atividade 

                                                 
221 Cf. nota nº 14. 
222 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de Los Principios Penales: su naturaleza y funciones en la 
argumentación penal, op. cit., p. 125. 
223 Idem, p. 131.  



 

 

punitiva, estabelecendo seus contornos, legitimando-a. Nessa linha, leciona Juan 

Fernandez Carrasquilla: 

  

Que el crimen debe ser combatido es verdad y también lo es que debe 
serlo con la mayor eficacia posible, pero en todo caso y siempre por las 
vías del derecho, o sea por los senderos o cauces abiertos por los 
principios jurídicos y solo dentro de ellos, pues por fuera de los mismos 
lo que existe es ya arbitrariedad y no derecho224. 

 
 

Os princípios são, assim, instrumentos imprescindíveis ao expurgo de uma 

mentalidade matemática, meramente formal, na aplicação do Direito punitivo. Os 

princípios jurídico-penais materializam os valores constitucionalmente consagrados, 

observam a finalidade da atividade punitiva estatal e garantem, dessa forma, uma 

aplicação justa das normas punitivas na medida em que diminuem as tensões 

decorrentes do exercício dessa mesma atividade em prol da liberdade humana, é dizer, 

os princípios aplicáveis na órbita do Direito Penal têm o condão de garantir ao indivíduo 

uma maior proteção à sua esfera de liberdade, procurando, com isso, diminuir a tensão 

presente no choque do jus libertatis com o jus puniendi. Tal constatação foi, 

primordialmente, fruto do movimento iluminista (séc. XVIII), cujo ideal de liberdade não 

se limitava apenas à área econômica; afinal, como já foi visto, a necessidade de 

mínima interferência estatal dizia respeito, ali, também, às leis. 

Conforme salienta Cezar Roberto Bitencourt, todos os princípios que 

fundamentam a ordem jurídico-penal, previstos explícita ou implicitamente na própria 

Carta Maior de 1988, guiam o legislador, e, deve-se acrescentar, também o aplicador, 

para um Direito Penal voltado aos valores inerentes à pessoa humana (“direito penal 

mínimo e garantista”225). São, pois, critérios de garantia individual contra um exercício 

arbitrário da atividade punitiva estatal, já que não se constituem apenas como base, 

mas também como limites materiais de tal atuar do Estado. 

                                                 
224 CARRASQUILLA, Juan Fernández. Acerca de Los Principios del Derecho Penal: nociones generales, 
op. cit., p. 66. 
225 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de Direito Penal. 6 ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2000, 
p. 10-11 (v.1). 



 

 

No entanto, é equivocado pensar que a relação da matéria penal com as 

Constituições se resume à presença de princípios especificamente penais, nelas 

previstos, ou princípios constitucionais que repercutem na alçada criminal. Tal 

afirmativa, feita por Luiz Luisi226, não atenta para duas importantes questões: primeiro, 

que nem todas as regras penais presentes na Constituição são tidas como princípios, 

no sentido que aqui se está empregando; e, em segundo lugar, que não se pode deixar 

de considerar a íntima relação entre os valores constitucionalmente consagrados e os 

vários princípios que os procuram realizar, o que implicaria afirmar que nem todos os 

princípios penais estão previstos expressamente na Carta Maior (e às vezes em 

nenhuma regra jurídica!), como, aliás, poder-se-ia imaginar a partir da idéia esboçada 

pelo autor referido.  

Dessa maneira, além das regras penais estabelecidas nas Constituições, 

podem-se extrair dos valores nelas consagrados determinados princípios com 

influência criminal. A ausência dessa positivação levou Guillermo Yacobucci a chamar 

tal característica de “carácter suprapositivo” de determinados princípios227. 

Procurou-se, neste ponto, deixar clara a relação da legitimidade penal com 

os princípios desse setor, já que, de fato, o alcance de racionalização e justiça na 

aplicação do Direito Penal só se efetiva com uma estrita observância daquelas pautas 

que fundamentam as regras jurídico-penais, racionalizando todo o sistema e que, por 

abarcarem valores e representarem fins a serem seguidos, abrem caminhos para 

decisões (legislativas ou não) justas em matéria criminal. 

Também falando de legitimidade e vinculando os princípios aos atuais 

problemas vivenciados pelo setor penal, Guillermo Yacobucci, embora insistindo no 

termo “crise”, salienta propriamente: “Los principios penales determinan, entonces, el 

espacio de legitimidad donde se desenvuelven las diversas instancias penales que 

aparecen hoy sumidas en la crisis”228. 

                                                 
226 LUISI, Luiz. Os Princípios Constitucionais Penais . 2 ed. rev. e aum. Porto Aleg re, Sérgio Antônio 
Fabris, 2003, p. 13. 
227 YACOBUCCI, Guillermo J. El Sentido de Los Principios Penales: su naturaleza y funciones en la 
argumentación penal, op. cit., p. 139. 
228 Idem, p. 157.  
 



 

 

O fato é que, como visto no capítulo anterior, falar de legitimidade no campo 

penal é falar da legitimidade da atividade punitiva do Estado, vislumbrada nos seus três 

momentos (legislação, aplicação e execução). Dessa forma, os princípios penais 

embasam e favorecem o desenvolvimento do jus puniendi estatal, garantindo assim, 

uma reação penal justa porque não-arbitrária e conforme os valores assegurados 

constitucionalmente. 

Restringindo a abordagem, se for vinculado o exame da legitimidade apenas 

à investigação da adequação e necessidade dos meios utilizados pelo Estado para 

selecionar e/ou reprimir determinadas condutas humanas, já se estaria esboçando as 

linhas de uma das mais importantes pautas de Direito Penal: o princípio da 

proporcionalidade. 

De fato, determinados pontos parecem isentos de dúvidas entre os 

estudiosos da matéria: o princípio da proporcionalidade não apenas assume posição de 

destaque entre os princípios limitadores da atividade punitiva estatal, já que orienta de 

forma justa o exercício e a intensidade dessa atividade, como também adquire 

contornos especiais no momento em que aplicado ao setor criminal. Não se deve 

esquecer que a proporcionalidade penal surge, como princípio, na esfera do Direito 

Penal, num momento histórico que exigia uma legitimação da atividade punitiva (forma 

mais grave de intervenção estatal na esfera de liberdade dos cidadãos), o que, 

realmente, manifesta a essencialidade do princípio nessa esfera. 

 

6.3. CONTORNOS DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE APLICADO AO DIREITO PENAL  

 

Conforme se viu no capítulo 2 deste estudo, o princípio da proporcionalidade 

surge em meio ao movimento iluminista do séc. XVIII, após o desenvolvimento de 

idéias que remontavam à própria filosofia grega, tornando-se, assim, uma das molas 

mestras do sistema jurídico atual, e, por isso, inclusive do Direito Penal moderno.  

Deve-se destacar, porém, que desde o Iluminismo, em que foram lançadas 

as bases da principiologia no campo penal (e aí também as da proporcionalidade) 



 

 

muito se evoluiu no que pertine ao estudo desse princípio, ainda que tal evolução tenha 

se verificado de forma mais significativa no Direito Administrativo e, sobretudo, no 

Direito Constitucional, com influência direta da doutrina e jurisprudência alemãs. 

Certamente em vista da pouca atenção que, infelizmente, a doutrina penal 

contemporânea vem dispensando a tal princípio, não é incomum ter-se uma visão 

limitada do mesmo, acreditando-se, por exemplo, ser suficiente afirmar que ele 

restringe o direito de punir estatal, devendo-se, para tal, ajustar-se a gravidade das 

penas à gravidade do delito, concepção iluminista que, embora traga a idéia básica, 

pouco diz a respeito do que de fato representa a máxima em exame. Nessa linha de 

visão restrita, afirma Juan Antonio Martos Núñez: 

 

El principio de proporcionalidad constituye, por tanto, un limite 
fundamental del Ius puniendi, como consecuencia del Estado 
democrático de Derecho, el cual, como señala Mir Puig, “debe ajustar la 
gravedad de las penas a la transcendencia que para la Sociedad tienen 
los hechos a que se asignan”. La necesaria proporción entre delitos y 
penas exige que la dureza de la pena no sea superior a la gravedad que 
socialmente tiene el hecho castigado 229. 

 

El principio de proporcionalidad es, como ha destacado Muñoz Conde, 
una idea de Justicia inmanente a todo el Derecho que, aplicada al 
Ordenamiento penal, prohíbe castigar los delitos con penas más graves 
que la propia entidad del daño causado por aquéllos230. 

 

As concepções limitadas do princípio, contudo, não carecem de razão, 

embora esqueçam determinados pontos que serão aqui analisados para o alcance do 

objetivo de se esboçar as linhas gerais da proporcionalidade penal231. 

                                                 
229 NÚÑEZ, Juan Antonio Martos. Principios Penales en el Estado Social y Democrático de Derecho, op. 
cit., p. 269.  
230 Idem, p. 270.  
231 Podem ser encontrados na doutrina inúmeros exemplos dessas concepções, p.ex.: “o princípio da 
proporcionalidade é elemento imprescindível à própria idéia de justiça, adquirindo, no campo do Direito 
Penal o seguinte significado: uma reação (a pena), para ser legítima, deve ser proporcional à ação 
(ofensiva)” (ESTELLITA, Heloisa. Direito Penal, Constituição e Princípio da Proporcionalidade. In: 
Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, ano 11, edição especial, p. 11-13, out. 
2003, p. 11). 



 

 

Em primeiro lugar, entendem, acertadamente, que a proporcionalidade penal 

é um importante mecanismo destinado à limitação da potestade punitiva estatal. Essa 

afirmativa é, sem dúvida, o ponto inicial para os que pretendem entender a máxima da 

proporcionalidade. Longe de um discurso trivial e inflamado, o que se verifica é que, de 

fato, as tendências contemporâneas de “hediondizar” infrações, ou mesmo de utilizar o 

Direito Penal como sola ratio ou prima ratio nos sistemas de controle de condutas, são 

totalmente desviantes das finalidades a que se propõe esse setor. Isso demonstra não 

apenas um desvirtuamento do Direito Penal, mas também, e sobretudo, uma aplicação 

ilegítima do mesmo. 

Contudo, não se pode perder de vista, como, aliás, já foi dito, que a 

proporcionalidade não envolve apenas uma idéia de limitação do excesso, não 

obstante esse seja o ponto nodal do presente estudo, devendo-se asseverar que tal 

máxima é útil também à verificação e saneamento de normas desproporcionais por 

insuficientes. Embora análise mais profunda a respeito disso extrapole as demarcações 

aqui impostas , já que se pretende analisar apenas o seu caráter de limitação à 

potestade punitiva do Estado, é oportuna a lição de Silva Sánchez: 

 

sólo excepcionalmente pueden hallarse supuestos de 
inconstitucionalidad de un precepto promulgado por el legislador. Dicha 
inconstitucionalidad puede serlo por exceso, esto es, por la injerencia 
del Derecho penal en ámbitos en los que no cabe apreciar un bien 
jurídico-penal o bien por no haber respetado el principio de protección 
proporcionada, al individualizar los riesgos penalmente relevantes para 
dicho bien. Más infrecuente y discutible es la inconstitucionalidad por 
defecto, ocasionada por la abstención del legislador penal, que no 
protegería – o no de modo suficiente – un bien merecedor y necesitado 
de tal protección 232. 

 

Imperioso ressaltar que a idéia de restrição à atividade punitiva conduz a um 

ponto nem sempre claro nas perspectivas limitadas a que se está a referir, e aí uma de 

                                                 
232 SÁNCHEZ, Jesús-Maria Silva. ¿Política Criminal “Moderna”? Consideraciones a partir del ejemplo de 
los delitos urbanísticos en el nuevo código penal español. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São 
Paulo, nº 23, p. 09-23, jul. -set. 1998, p. 09-10. Cf., também, sobre a idéia de inconstitucionalidade por 
insuficiência na tutela de um valor ou na intensidade da proteção, PALAZZO, Francesco C. Valores 
Constitucionais e Direito Penal, op. cit., p. 106-115. 



 

 

suas deficiências: limitar é, também, legitimar, já que se procura vincular, 

racionalmente, os mecanismos utilizados pelos órgãos estatais ao exercício da 

atividade punitiva com as finalidades da mesma.  Dentro desse contexto de legitimação 

é que, como visto, insere-se o princípio da proporcionalidade penal, mecanismo 

imprescindível à consecução da tão almejada justiça criminal e cuja exigência é 

reforçada em vista do conflito que surge quando da transgressão da norma (jus 

puniendi vs. jus libertatis ). 

Em segundo lugar, embora destaquem que a proporcionalidade penal serve 

como um parâmetro à aplicação de uma pena conforme a gravidade do delito, e isso 

não pode ser tido como equivocado, não respondem adequadamente quem estaria 

legitimado para isso, ou mesmo como tal parâmetro atuaria, o que, aliado ao fato de 

que a proporcionalidade penal não orienta apenas a aplicação de sanções, demonstra 

que tais concepções reduzem significativamente a complexidade do tema. 

Verifica-se, assim, a necessidade de compreensão do princípio como ele 

realmente se apresenta. Se é certo que essa máxima procura limitar a atividade 

punitiva estatal, legitimando a sua atuação ou intensidade, dois outros pontos devem 

ser destacados, já que as concepções limitadas não conseguem visualizá-los: 

 

1) Não há como se ter uma ampla idéia de proporcionalidade, dessa 

limitação à potestade punitiva estatal, sem se destacar todos os momentos dessa 

mesma atividade. O princípio não alicerça e orienta apenas a atividade legislativa 

(processo de tipificação de condutas e cominação de sanções), devendo ser, 

obrigatoriamente, visualizado no âmbito da aplicação da norma penal e, também, na 

fase de execução da sanção aplicada ao condenado. 

 

Compartilha desse entendimento Teresa Aguado Correa, quando afirma: 

 

Nos encontramos ante un principio que opera tanto en el momento de 
creación del Derecho por los legisladores como en el de su aplicación 
por los Jueces o Tribunales e incluso en el momento de ejecución de la 



 

 

pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria. En este sentido 
se afirma que la prohibición de exceso puede tener relevancia de tres 
formas distintas en orden a la penalización: en primer lugar, una 
determinada figura delictiva, como tal, o su extensión, puede infringir la 
prohibición de exceso; en segundo lugar, el marco penal abstracto no 
está en armonía con la materia de injusto delimitada en el tipo legal, y, 
por último, la prohibición de exceso puede infringirse a través de la 
sentencia que dictan los Jueces o Tribunales233. 

 

De fato, como lembra Miguel Reale Júnior, a lei não confere ao legislador, 

principalmente na esfera penal, um direito à onipotência. As incriminações, bem como 

as respectivas cominações de pena, devem estar diretamente relacionadas com a 

defesa de determinados valores básicos, cuja ofensa possa, realmente, ameaçar ou 

causar dano efetivo a estes 234. 

Contudo, não há dúvidas de que o sacrifício de direitos constitucionalmente 

protegidos, por meios desproporcionais (desnecessários e/ou inadequados), produz um 

verdadeiro desequilíbrio no sistema de normas. Por isso, no Direito Penal, exige-se que 

tanto o legislador quanto o aplicador procurem sempre um juízo de ponderação sobre a 

relação existente entre o bem jurídico a ser privado (pena) e o dano oriundo da conduta 

praticada e proibida penalmente (crime)235. 

Dessa forma, constata-se que tais concepções não têm enxergado, daí se 

apresentarem como limitadas, a máxima da proporcionalidade no âmbito da legislação, 

seja na definição do campo ou grau de intervenção da atividade punitiva estatal, ou 

mesmo no domínio da aplicação ou execução da norma penal. Essa análise 

certamente responde ao quem aplica ou, conforme se queira, quando se deve aplicar a 

máxima da proporcionalidade. 

Alguns autores brasileiros até têm despertado para a aplicação do princípio 

da proporcionalidade em outros momentos da atividade punitiva, embora ainda 

continuem a restringir sua análise apenas à gravidade da sanção penal. Nessa linha: 

                                                 
233 CORREA, Teresa Aguado. El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal , op. cit., p. 114.  
234 REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal, op. cit., p. 30. 
235 Cf. FRANCO, Alberto Silva. Há Produto Novo na Praça, In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências 
Criminais, São Paulo, n.º 70, edição especial, p. 05-06, set. 1998, p. 05. 
 



 

 

 

Para a análise da recepção do princípio da proporcionalidade, mister se 
faz esclarecer, antes, que sua função primordial é a criação e imposição 
da sanção penal, também chamada de momento da tipificação da 
conduta, e deve ser dirigido ao Poder Legislativo, enquanto responsável 
pelo estabelecimento da pena, de acordo com a gravidade do delito, e, 
depois, ao juiz, pessoa responsável pela imposição da pena, 
observando, também, a gravidade do delito, concretamente falando236. 

 

2) Ainda em vista dessas limitações, não se pode firmar uma compreensão a 

respeito da proporcionalidade no âmbito penal sem que haja uma resposta definitiva ao 

como se proceder a tal juízo. Deve-se, então, partir da premissa de que sendo o 

princípio da proporcionalidade uma relação de meio e fim (justa medida dos meios que 

se utilizam para o alcance de determinada finalidade), é impossível seu estudo sem 

uma detida análise tanto a respeito desses meios  empregados quanto das finalidades  

do sistema punitivo. 

 

É, realmente, crucial para a idéia de proporcionalidade um esclarecimento 

acerca da teleologia do sistema punitivo, ou seja, tanto de suas funções quanto, 

também, das finalidades da pena. A identificação das funções da atividade punitiva 

serve de guia ao processo de escolha das condutas que serão erigidas à categoria de 

crime (aqui também há juízo de proporcionalidade), consistindo, basicamente, na busca 

de uma estabilidade social através da proteção de bens jurídicos. Ademais, as 

finalidades da sanção penal norteiam todo o processo de cominação, aplicação 

concreta e execução da pena, devendo-se, portanto, fixar seus contornos para cada 

um dos momentos ou instâncias da potestade punitiva do Estado. Só serão, assim, 

legítimos o exercício e a intensidade da atividade punitiva, conforme o que foi dito no 

capítulo anterior, na medida em que os meios empregados sejam adequados e 

necessários para o alcance dessas finalidades. 

                                                 
236 SÁ, Pedro Teófilo de. Princípio da Proporcionalidade como Garantia Constitucional. In: LOPES, 
Maurício Antônio Ribeiro; LIBERATI, Wilson Donizeti (orgs.) Direito Penal e Constituição. São Paulo, 
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Mas falar de meios é, fundamentalmente, em tal contexto, falar da própria 

estrutura da proporcionalidade e assim, portanto, de seus três elementos: adequação 

(pertinência ou idoneidade do meio ao alcance do fim), necessidade (escolha do meio 

menos lesivo) e proporcionalidade em sentido estrito (razoabilidade, na situação fática, 

do meio idôneo e necessário). Todos esses aspectos foram objetos de análise no 

capítulo 2, embora se tenham estabelecido suas linhas numa forma genérica. Sua 

aplicação ao campo penal, no entanto, só será feita mais detalhadamente no próximo 

capítulo, último momento deste trabalho. 

Teresa Aguado Correa traz, ainda, interessante e original entendimento 

sobre o princípio da proporcionalidade, afirmando que, no Direito Penal, sua 

funcionalidade se destaca na tipicidade, na antijuridicidade e no estabelecimento de um 

vínculo entre o delito e sua conseqüência jurídica237. Assim, além de abarcar duas 

questões já aqui referidas (intervenção e intensidade da atividade punitiva), pode-se 

notar que a autora alerta para a importância do princípio também na ponderação de 

interesses no âmbito das causas de justificação (excludentes de ilicitude)238. 

De fato, o princípio da proporcionalidade pode nortear institutos específicos 

em várias oportunidades da fase de aplicação da atividade punitiva do Estado; não à 

toa que já se iniciam estudos, embora ainda tímidos, no processo penal, sobre a 

proporcionalidade em relação à atividade policial, ao campo das provas e, sobretudo, 

em relação às prisões cautelares. 

Pode-se, dessa forma, elaborar um conceito mais amplo de 

proporcionalidade penal do que aquele que a doutrina vem comumente estabelecendo, 

embora se deva confessar o caráter precário de toda tentativa de definição: princípio da 

proporcionalidade é a máxima que fundamenta, orienta e legitima todas as  fases da 

atividade punitiva (legislação, aplicação e execução), consistindo na busca de meios 

suficientes (adequados, necessários e razoáveis) para o alcance das finalidades 

                                                 
237 CORREA, Teresa Aguado. El Principio de Proporcionalidad en Derecho Penal , op. cit., p. 114.  
238 Sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade no campo das excludentes da ilicitude, 
especialmente na legítima defesa, leciona Cláudio Brandão: “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 ponderação. Essa ponderação é um princ ípio de hermenêutica chamado Princípio da 
Proporcionalidade” (BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime, op. cit., p. 121). 



 

 

próprias dessa potestade estatal, garantindo, assim, efetividade ao valor da dignidade 

humana. 

A verdade é que são desastrosas, às vezes até irreversíveis, as 

conseqüências de um exercício arbitrário da atividade punitiva, sem a observância dos 

limites impostos pelos princípios penais e, sobretudo, pelo princípio da 

proporcionalidade, máxima garantidora de um exercício amplo do direito fundamental 

de liberdade do ser humano. 

O sistema punitivo brasileiro, observado ainda na fase de elaboração da 

norma penal incriminadora, fornece alguns exemplos evidentes de regras que causam 

indignação porque ofensivas ao princípio da proporcionalidade, sobretudo porque às 

vezes ilegítima sua intromissão ou mesmo a intensidade dela. 

Para tornar mais vivo o acima afirmado, pode-se notar que dentro dos 

crimes de falsidade documental, a falsidade ideológic a foi tratada, de forma genérica, 

no art. 299 do Código Penal Brasileiro, recriminando aquele que, em documento 

público ou particular, com a finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 

verdade sobre fato juridicamente relevante, omita declaração de inclusão obrigatória, 

insira ou faça inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Pune-se o 

sujeito ativo de tal conduta típica com uma pena de reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos 

e multa, caso o documento seja público, e com reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além 

da multa, no caso de documento particular.  

Tendo esse dispositivo como parâmetro, vê-se que enseja muita 

perplexidade a cominação da sanção do art. 302 do mesmo Diploma punitivo, que trata 

de uma forma específica de falsidade ideológica: a falsidade de atestado médico. 

Assim, sendo o sujeito ativo um médico que, no exercício de sua profissão, forneça um 

atestado falso, será punido com uma singela pena de detenção de 1 (um) mês a 1 (um) 

ano, aplicando-se a pena de multa cumulativa apenas se houver, por parte do sujeito 

ativo, fim de lucro. Dessa forma, pergunta-se: sendo o delito do art. 302 do CPB uma 

modalidade específica de falsidade ideológica, o que levou o legislador penal a 

estabelecer, nesse caso, uma sanção mais branda? Seria a “magnitude“ do ser 

humano que possui capacidade técnica para o exercício da ciência médica o motivo 



 

 

que não permitira a equiparação de sua sanção aos crimes praticados por outros 

indivíduos? E, o que é pior, se há alguma resposta racional para os questionamentos 

anteriores, de que se deve discordar, por que não foram incluídos – no dispositivo – 

outros profissionais de saúde que também podem atestar no exercício de suas 

profissões? 

Outro exemplo interessante surge com a recente Lei nº. 10.763, de 12 de 

novembro de 2003. Tal lei modificou o preceito secundário da regra constante do art. 

317 do Código Penal Brasileiro (crime de corrupção passiva), já que a pena cominada 

a tal delito, que era de reclusão de 1 (um) a 8 (oito) anos e multa, foi agravada para 

uma reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos, além da multa. Até aí se poderia supor que 

uma finalidade de prevenção geral negativa, ou mesmo positiva, indicava a 

necessidade de se incrementar a sanção haja vista os altos índices de pedidos ou 

recebimentos de vantagens indevidas (as chamadas “propinas”) pelos funcionários 

integrantes das Administrações Públicas nacionais. Contudo, se esse foi o pretexto 

determinante para o incremento da pena, muito se estranha o fato de a modificação 

legal ter surgido desacompanhada de um aumento na sanção de conduta delituosa 

parecida (não menos freqüente!), a saber, a concussão (art. 316 do CPB). Essa 

modalidade de conduta, que a doutrina tem equiparado a uma forma de extorsão 

praticada por funcionário público, já que o tipo penal objetivo se caracteriza pela 

exigência (ato de imposição; impor como obrigação) de vantagem indevida, possui uma 

pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos e sempre foi tida por mais grave do que a 

denominada corrupção passiva, como, de fato, ainda o é, uma vez que sua conduta 

típica se caracteriza pelo ato de imposição, sendo o particular levado ao medo de um 

mal grave como conseqüência de eventual não-entrega da vantagem indevida ao 

funcionário público, diferentemente da corrupção passiva, que se caracteriza com um 

simples pedido de indevida vantagem. 

Juarez Tavares, analisando outros casos de ferimento à proporcionalidade, 

presentes no Código Penal pátrio, lembra que um estudo sistemático da legislação 

punitiva autoriza a identificação de inúmeras outras situações que ferem, de fato, esse 

princípio, ao que questiona sobre a possibilidade, ou não, de subsistência de tais 



 

 

dispositivos na legislação em face do princípio da proporcionalidade, ao que, em 

seguida, responde:  

 

Evidentemente, urge uma profunda reforma nessas cominações, não 
para aumentá-las, mas para limitar o arbítrio do legislador em fixar 
limites de penas em completa desatenção ao dano social que as 
respectivas condutas acarretam, adotando critérios divergentes para 
fatos iguais e critérios mais rigorosos para fatos menos graves e vice-
versa239. 

 

De fato, tais dispositivos não são raros no ordenamento jurídico-penal 

brasileiro, o que evidencia um procedimento legislativo descompromissado com sua 

teleologia. Essa falta de compromisso também pode ser encontrada freqüentemente 

em decisões judiciais que abusam do grau de intervenção estatal na liberdade do 

condenado.  

Pode-se dizer que tais infelizes realidades são resultantes não apenas do 

distanciamento de ideais garantistas, hoje tão freqüentes na teoria da ciência criminal, 

do efetivo exercício da atividade punitiva estatal, mas, no caso do Brasil, também por 

um desenvolvimento ainda muito tímido dos princípios existentes no campo penal, 

sobretudo no que pertine à proporcionalidade, o que implica às vezes no total 

desconhecimento dessas máximas pelos órgãos que exercem funções punitivas (em 

qualquer uma de suas esferas). 

Deve-se ressaltar, contudo, que as duas situações aqui mencionadas, 

ofensivas ao princípio da proporcionalidade por haver cominação de pena mais branda 

a um fato tão censurável quanto o outro, ou mesmo pena mais rigorosa a fato menos 

reprovável, referem-se apenas ao labor do legislador na dosimetria da pena, embora 

também freqüente o ferimento ao princípio quando da tipificação de condutas que não 

chegam propriamente a ofender valores essenciais à existência da sociedade. A 

hipertrofia penal é bem um exemplo disso, como, aliás, ficará mais claro no próximo 

capítulo. 
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Feitas essas considerações, antes de se analisar, passo a passo, a 

aplicação do princípio da proporcionalidade em cada um dos momentos da atividade 

punitiva estatal, no contexto de sua limitação, convém se verificar a aplicação do 

mesmo nos tribunais superiores, no caso, pela importância dessas cortes, o Superior 

Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 

 

6.4. BREVE ANÁLISE A RESPEITO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PENAL NAS 

JURISPRUDÊNCIAS DO STJ E DO STF  

 

É apenas na década de 90 do século passado que o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal iniciam a aplicação do princípio da 

proporcionalidade com menção expressa a essa nomenclatura, embora, conforme dito 

no capítulo 2, a sua idéia básica tenha norteado algumas decisões antes mesmo do 

período referido. 

Desde então, muitas  decisões do STJ têm feito alusão ao princípio da 

proporcionalidade em matéria penal, ainda que alguma confusão possa ser percebida 

em relação à sua nomenclatura, já que às vezes fala-se apenas em proporcionalidade, 

razoabilidade, “adequação” em sentido diverso da proporcionalidade (como se não 

fosse um seu elemento) e, mesmo, “princípio da suficiência da pena”240. 

Essa instabilidade na fixação de uma terminologia única foi sentida também 

por Gustavo Ferreira, em estudo relativo ao princípio da proporcionalidade na 

jurisprudência do STF:  

 

referem-se as decisões a um único princípio, que intitulam da 
proporcionalidade ou razoabilidade das leis, enquanto em outras 
oportunidades, falam as decisões em dois princípios. O fato que se 
constata é que ainda se verifica, nas decisões que recorrem ao princípio 
da proporcionalidade, uma certa confusão, às vezes, uma identificação 
completa, com o princípio da razoabilidade241. 

                                                 
240 EDcl no HC 35611/SP, Min. Laurita Vaz, 5ª. T., DJ 29/11/2004, p. 360. 
241 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: limites e possibilidades, op. cit., p. 159. 



 

 

 

Na primeira metade da década de 90, o STJ se utiliza do princípio da 

proporcionalidade como fundamento para afastar a aplicação da contravenção penal de 

dirigir sem habilitação (art. 32 do Decreto-Lei nº. 3.688, de 3 de outubro de 1941), cuja 

pena cominada seria meramente pecuniária, uma vez que a Paciente, no Habeas 

Corpus que se julgava, teria sido autuada por portar habilitação com exame médico 

vencido.  Reconhecendo que a contravenção penal possuiria uma natureza meramente 

administrativa e que a conduta da Paciente já se adequava à infração administrativa 

prevista no art. 79 do antigo Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.º 5.108, de 21 de 

setembro de 1966), poderia o Tribunal ter declarado a atipicidade da conduta e, assim, 

trancar a ação. No entanto, embora tenha a ação penal sido trancada, o STJ entendeu 

que a situação jurídica de quem dirige portando habilitação com exame de vista 

vencido não poderia, de forma alguma, equiparar-se com a de quem “sequer prestou o 

exame para tirar carteira”, o que, conforme a decisão, ofenderia o princípio da 

proporcionalidade. Entendendo-se que seria o ilícito administrativo e não-

contravencional, foi concedida a ordem242. 

Em virtude da competência que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 

ao STJ, percebe-se que suas decisões se restringem a tratar do princípio da 

proporcionalidade como limitação apenas à atividade do magistrado na fase de 

dosimetria da pena e, também, à fase de execução da sanção penal. 

De fato, são inúmeros os acórdãos que tratam do princípio da 

proporcionalidade, na fase de aplicação, em situações como estabelecimento da 

medida de segurança para os inimputáveis e penas para semi-imputáveis 243, fixação de 

pena-base em caso de concurso de crimes 244, excesso na fixação da pena-base245, 

fundamentação na dosimetria da pena246, definição do regime inicial de cumprimento 

                                                 
242 RHC 2419/SP, Min. Adhemar Maciel, 6ª. T., DJ 12/04/1993, p. 6084. 
243 RHC 6071/SP, Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, 6ª. T., DJ 29/06/1998, p. 319. 
244 RESP 225398/PR, Min. Felix Fischer, 5ª. T., DJ 28/02/2000, p. 112; RESP 264042/PR, Min. Vicente 
Leal, 6ª. T., DJ 07/10/2002, p. 307. 
245 RESP 316021/SC, Min. Fernando Gonçalves, 6ª. T., DJ 04/03/2002, p. 305; HC 29260/BA, Min. 
Laurita Vaz 5ª. T., DJ 07/06/2004, p. 248. 
246 HC 11270//SP, Min. Felix Fischer, 5ª. T., DJ 22/05/2000, p. 125. 



 

 

da privação de liberdade247, ou, mesmo, questões específicas como liberdade 

provisória por excesso de prazo na condução de instrução criminal248, decretação de 

prisão cautelar249 e, ainda, utilização do princípio no campo das gravações de 

conversas telefônicas, como meio lícito de prova250. 

O uso do princípio da proporcionalidade tem sido freqüente no STJ em duas 

situações específicas, devendo-se fazer menção a ambas de maneira independente. 

A primeira dessas situações se refere à aplicação do princípio como forma 

de se afastar a qualificadora do emprego de arma no crime de roubo (art. 157, § 2º, 

inciso I, do Código Penal Brasileiro). A questão era muito discutida em doutrina, e, se 

bem que em menor medida, ainda é, pelo fato de o legislador não ter feito alusão à 

espécie do instrumento, referindo-se apenas à necessidade de aumento de pena “se a 

violência ou ameaça é exercida com emprego de arma”. Numa interpretação silogística, 

o STJ entendia, havendo, inclusive, sumulado a matéria, que “no crime de roubo, a 

intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento de pena” (Súmula nº. 

174). A verdade é que a sanção estabelecida para aquele que houvesse praticado o 

crime com emprego de arma de brinquedo, caso que apresentaria, num sentido 

objetivo, nenhum perigo real à pessoa da vítima, terminava se equiparando à situação 

daquele que tivesse se utilizado, na prática desse delito, de uma arma verdadeira, 

havendo, contudo, neste último caso, um perigo efetivo, real, para a vítima. A Súmula, 

no entanto, foi cancelada pelo Superior Tribunal e o princípio da proporcionalidade 

passou a servir como um dos fundamentos no afastamento da qualificadora. Embora 

não se questione o fato de que o emprego do simulacro possa tolher a capacidade de 

resistência da vítima para a prática da subtração (ameaçando-a, intimidando-a), e isso 

basta para a configuração da conduta típica do roubo, não conduz à maior 

reprovabilidade da qualificadora por não apresentar risco real de ofensa à vida ou à 

                                                 
247 EDcl no HC 35611/SP, Min. Laurita Vaz, 5ª. T., DJ 29/11/2004, p. 360. 
248 HC 27883/PA, Min. Laurita Vaz, 5ª. T., DJ 18/08/2003, p. 228.  
249 HC 25957/SP, Min. Felix Fischer, 5ª. T., DJ 26/05/2003, p. 373. 
250 RHC 7216/SP, Min. Edson Vidigal, 5ª. T., DJ 25/05/1998, p. 125; HC 33110/SP, Min. José Arnaldo da 
Fonseca, 5ª. T., DJ 24/05/2004, p. 318. 



 

 

integridade física da vítima251. Essa idéia norteou, também, o afastamento da 

qualificadora no caso de arma desmuniciada252. 

A segunda situação, agora relativa à fase de execução penal, diz respeito à 

vedação de progressão de regimes ao condenado por um dos crimes descritos na Lei 

8.072, de 25 de julho de 1990, a chamada “Lei dos Crimes Hediondos”. Tal Diploma, 

em seu art. 2º, § 1º, vedou a possibilidade de progressão de regime prisional, devendo 

o condenado, assim, cumprir a pena integralmente em regime fechado. De fato, há 

uma ostensiva violação ao princípio da proporcionalidade neste caso, embora as 

razões disso, porque extensas, só possam ser demonstradas em momento posterior, 

quando se tratar da aplicação dessa máxima no âmbito da fase executiva da sanção 

penal. De toda forma, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem decidido 

conforme a letra da lei, entendendo ser constitucional o dispositivo (e, por isso, também 

as decisões singulares nesse sentido), conforme outros julgados do Supremo Tribunal 

Federal253, e, portanto, não havendo qualquer ofensa ao princípio da proporcionalidade 

penal254. 

Na segunda metade da década de 90, o Supremo Tribunal Federal passou 

também a utilizar-se, em algumas decisões de cunho penal, do princípio aqui em 

exame, referindo-se, na confusão que já foi mencionada, à idéia apenas de 

“razoabilidade” na aplicação da sanção255; observância dos “princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade” pelo entendimento da extensão da retorsão 

imediata, como hipótese de perdão judicial no crime de injúria, também àqueles que 

respondem à ofensa de alguém acobertado pelo manto da imunidade parlamentar256; 

“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade” como vetores do trancamento de 

                                                 
251 Cf. RESP 213054/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª. T., DJ 11/11/2002, p. 148; RESP 
332780/SP, Min. Gilson Dipp, 5ª. T., DJ 22/04/2003, p. 253.  
252 Cf. RESP 625750/SP, Min. José Arnaldo da Fonseca, 5ª. T., DJ 25/10/2004, p. 382.  
253 Desde 1992, com o julgamento do HC 69603/SP, vem o STF entendendo pela constitucionalidade do 
dispositivo por não haver violação ao princípio da individualização da pena esculpido no art. 5º, inciso 
XLVI, da Constituição Federal de 1998.  (HC 69603/SP, Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 
23/04/1993, p. 06922). 
254 Cf. HC 10814/SP, Min. Felix Fischer, 5ª. T., DJ 14/02/2000, p. 54; e, mais recentemente, HC 
32794/MS, Min. Gilson Dipp, 5ª. T., DJ 24/05/2004, p. 316. 
255 HC 70362/RJ, Min. Sepúlveda Pertence, 1ª. T., DJ 12/04/1996, p. 11072  
256 Inq 1247/DF, Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 15/04/1998, p. 00026. 



 

 

ação penal pela insignificância do ato tido por criminoso257 ou, a contrario sensu, como 

inaplicável em face de crimes de grande risco e perigo social (porte de 

entorpecentes)258; “princípio da proporcionalidade” como pauta de orientação à fixação 

da pena-base259 ; e, também, na fixação de sanções em crimes continuados260. 

O princípio tem sido utilizado pela Corte Suprema, assim como no STJ, em 

questões específicas de processo penal, como sua aplicação em relação à regra que 

estabelece o procedimento do reconhecimento de pessoas 261; como requisito à 

decretação de prisões cautelares 262 e, também, no controle do excesso de prazo de 

tais medidas263; na impossibilidade de uso do princípio da proporcionalidade para 

afastar o caráter ilícito de prova penal sob o argumento da gravidade da infração264. 

No entanto, o julgado que mais chama a atenção é o referente ao Recurso 

Extraordinário nº. 358.315, proveniente do Estado de Minas Gerais, decidido em 

12/08/2003, pela 2ª. Turma do Pretório Excelso, tendo sido relatado pela Ministra Ellen 

Gracie em que, basicamente, discutia-se a violação, ou não, do “princípio da igualdade 

como corolário do princípio da proporcionalidade” em decisão do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais por ter sido ali aplicada a qualificadora do concurso de pessoas em crime 

de furto (art. 155, § 4º., inciso IV, do Código Penal Brasileiro), dispositivo este que, para 

o recorrente, não havia sido recepcionado pela Constituição de 1988 em razão de que 

o tratamento dispensado a tal dispositivo (hipótese de qualificação da infração) seria 

bem mais grave do que o estabelecido ao roubo agravado pelo mesmo motivo (art. 

157, § 2º., inciso II, do CPB – causa especial de aumento de pena). 

Entretanto, sem haver necessidade de entrar no mérito do decisum , até 

porque ali não parece haver, de fato, quebra do princípio da proporcionalidade, o 

problema é que ficou estabelecido pelo Tribunal, em resumo, que o Poder Judiciário 

                                                 
257 HC 77003/PE, Min. Marco Aurélio, 2ª. T., DJ 11/09/98, p. 00005. 
258 HC 81735/PR, Min. Néri da Silveira, 2ª. T., DJ 17/05/2002, p. 00073. 
259 HC 75889/MT, Min. Marco Aurélio, 2ª. T., DJ 19/06/1998, p. 00002.  
260 HC 83632/RJ, Min. Joaquim Barbosa, 1ª. T., DJ 23/04/2004, p. 00025. 
261 HC 75331/SP, Min. Marco Aurélio, 2ª. T., DJ 06/03/1998, p. 00003.  
262 HC 75192/RJ, Min. Marco Aurélio, 2ª. T. DJ 14/11/1997, p. 58766. 
263 HC 81149/RJ, Min. Ilmar Galvão, 1ª. T., DJ 05/04/2002, p. 00038.  
264 HC 80949/RJ, Min. Sepúlveda Pertence, 1ª. T., DJ 14/12/2001, P. 00026; Cf., também, o voto do 
Ministro Celso de Mello, em HC que discutia a licitude de prova obtida por interceptação telefônica (HC 
80948/ES, Min. Néri da Silveira, 2ª. T., DJ 19/12/2001, p. 0004).  



 

 

não possuiria legitimidade para exercer juízo de valor sobre a cominação de pena 

estabelecida aos delitos (“quantum da sanção penal estipulada no preceito secundário”, 

conforme o voto da Ministra Relatora) por ofensa ao princípio da separação de 

poderes, mesmo que, para tal, houvesse embasamento em outros princípios 

constitucionais como o da igualdade ou o da proporcionalidade265. Deve ser notado, 

assim, o conteúdo genérico do julgado que certamente não observou de forma 

cautelosa as suas implicações para outras situações que, efetivamente, representem 

uma violação da proporcionalidade penal pelo legislador. 

Apesar das dificuldades relativas à intervenção do Poder Judiciário na 

produção de normas pelo Legislativo, era de se esperar mais da Corte Suprema. Pelo 

que já foi até agora exposto neste estudo, vê-se que a máxima da proporcionalidade 

serve, em última instância, como limite à potestade punitiva e que o Estado, a pretexto 

de exercê-la, não pode escolher qualquer meio para o alcance de seus objetivos. 

Estando a função legiferante inserida no primeiro momento dessa atividade, afirmar 

que o Judiciário não poderia controlar eventuais e ostensivos excessos é o mesmo que 

reduzir a proporcionalidade a pó, já que autorizaria a perpetuação de regra jurídica 

ilegítima dento do sistema punitivo. Será mostrada, posteriormente, com maiores 

detalhes, a completa impossibilidade de se aceitar, genericamente, esse entendimento. 

Nessa oportunidade, cabe apenas afirmar que esse equivocado 

entendimento se apresenta como contraditório aos fundamentos de um outro julgado, 

embora sem conteúdo penal, do ano de 1996, na Medida Cautelar em Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 1407 MC/DF), cujo Relator foi o Ministro Celso de Mello, em 

que se atacava a validade de lei federal que estabelecia normas para as eleições 

municipais daquele ano face ao ordenamento jurídico-constitucional vigente. O que 

interessa, contudo, é a referência a uma parte específica da decisão, caracterizada em 

sua ementa:  

 

O Estado não pode legislar abusivamente. A atividade legislativa está 
necessariamente sujeita à rígida observância de diretriz fundamental, 
que, encontrando suporte teórico no princípio da proporcionalidade, 

                                                 
265 RE 358315/MG, Min. Ellen Gracie, 2ª. T., DJ 19/09/2003, p. 00032.  



 

 

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 estatais266. 

 

Essa “auto-restrição”, conforme Gustavo Ferreira, do Supremo Tribunal 

Federal, é reflexo da instabilidade no conceito do princípio da separação de poderes, 

levando esse Tribunal a entender pela redução da capacidade de controle do Judiciário 

sobre os outros poderes ou, mesmo, em sentido diametralmente oposto267. 

Deve-se lembrar, assim como o fez Mariângela Gama de Magalhães 

Gomes, que: 

 

Especificamente no âmbito de 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 normas268. 

 

Embora ambos os Tribunais referenciados venham aplicando o princípio da 

proporcionalidade na esfera penal, há de se destacar a confusão em sua compreensão, 

tal qual existe na doutrina nacional hoje. Não há, realmente, coerência em relação à 

nomenclatura do princípio, raras são as análises sobre a sua origem, havendo, ainda, 

uma considerável falta de clareza em relação à presença, ou não, dos seus elementos 

nas situações concretas que analisam. 

 

                                                 
266 ADI 1407 MC/DF, Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJ 24/11/2000, p. 00086. 
267 SANTOS, Gustavo Ferreira. O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal: limites e possibilidades, op. cit., p. 189. 
268 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. 
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 207 -208.  



 

 

6.5. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PENAL E A ATIVIDADE PUNITIVA DO ESTADO 

 

Foram desenvolvidas, neste capítulo, as linhas gerais dos princípios penais, 

tendo sido salientada a importância deles para o sistema punitivo e destacada a 

omissão dos estudiosos em relação ao tema. 

Com embasamento nas discussões anteriores, procurou-se ainda 

estabelecer os contornos do princípio da proporcionalidade na esfera criminal, numa 

visão diferenciada da grande maioria da doutrina, para demonstrar como ele se 

apresenta, verdadeiramente, dentro do sistema penal e como vem sendo aplicado por 

Tribunais Superiores no Brasil. 

Essas informações são essenciais à compreensão do que se seguirá. 

Inclusive, muitos dos princípios que hoje a doutrina entende como autônomos ou 

isolados são, na verdade, ou decorrência da proporcionalidade ou profundamente com 

ela relacionados: intervenção mínima, insignificância, subsidiariedade, ofensividade, 

fragmentariedade, culpabilidade. 

Essas relações, no entanto, só podem ser esclarecidas com uma análise 

mais densa a respeito da aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito das 

três esferas da atividade punitiva estatal, afinal, como já foi dito, o presente estudo 

verifica essa máxima não apenas de um ponto de vista da proibição de penas cruéis 

por parte do legislador. O princípio norteia, ainda, além da individualização legislativa 

de condutas ofensivas a bens jurídicos, a própria individualização da sanção penal pelo 

julgador, sem olvidar, conforme será visto, a própria atividade de execução de tal 

sanção. 

Não há que se duvidar dessa vinculação da proporcionalidade com as fases 

da atividade punitiva, afinal, conforme Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano: 

 

Medir los intereses que colisionan de manera constante en la 
convivencia y contrapesarlos, en función de los valores subyacentes, 
para decidir en las controversias de un modo jurídicamente adecuado, 



 

 

es algo que se realiza seguramente en cada acto de creación o de 
aplicación normativa. 269 
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7 – A LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE PUNITIVA DO ESTADO EM FACE DO PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Se é certo que a violência caracteriza o Direito Penal, pode-se afirmar, com 

a máxima certeza, que a idéia de limitação também integra os seus contornos, uma 

vez que o Estado, ao restringir a liberdade dos indivíduos, tipificando condutas ou 

mesmo fixando, aplicando ou executando sanções, também se encontra circunscrito a 

determinados limites formais e materiais expressos em valores e em princípios, 

explícitos ou implícitos, da própria Constituição. Falar de Direito Penal, portanto, não é 

apenas referir-se à violência270, mas também às limitações da liberdade humana bem 

como ao procedimento de que o Estado se utiliza para intervir nesse essencial valor. 

De fato, a ausência de limitações à liberdade humana não possibilitaria um 

convívio social harmônico, uma vez que, como é natural, o exercício de um interesse 

sempre poderia afrontar um outro, gerando, assim, um conflito que o Direito procura 

evitar ou, quando não possível, dirimir. Por se viver em sociedade, é fundamental, 

então, a observância de determinadas limitações que se justificam pela necessidade de 

garantir aceitável estabilidade e desenvolvimento da coletividade. 

De outra parte, conforme já visto, o Estado deve também, para limitar a 

liberdade do ser humano, obedecer a determinados parâmetros que são essenciais ao 

exercício desse poder que lhe é conferido. Essas balizas que restringem o abuso do 

poder estatal podem ser extraídas da própria Constituição, às vezes de forma explícita, 

às vezes apenas através de regras que manifestam valores fundamentais aos 

princípios jurídicos que, por sua vez, servindo de base ao ordenamento, são de 

observância obrigatória quando da elaboração, aplicação e execução das normas. 

Sendo a atividade punitiva do Estado limitada por vários princípios jurídicos, 

torna-se indispensável o aprofundamento desses cânones. Uma preocupação maior 
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com o estudo dos princípios jurídicos facilita a sua compreensão e, conseqüentemente, 

também a observância deles pelos órgãos encarregados daquela atividade, além de 

legitimar sua intervenção na esfera de liberdade dos indivíduos. Por isso, deve-se 

repetir, é lamentável não haver ainda, na doutrina penal, uma preocupação suficiente 

para com os princípios vetores da atividade punitiva. Não à toa que permanecem 

confusos e/ou obscuros alguns pontos do chamado princípio da proporcionalidade. 

Desde o início deste trabalho, vem-se destacando a íntima relação da 

proporcionalidade penal com as fases da atividade punitiva, integrando esse aspecto, 

inclusive, o conceito daquele princípio que aqui foi desenvolvido.  

Contudo, apresenta-se como impossível tal análise, objetivo deste capítulo, 

sem uma vinculação às funções do Direito Penal e às finalidades de sua sanção. 

Consistindo o princípio numa relação de meio-fim, é fundamental observar se os meios 

que aquele setor da ordem jurídica utiliza são, ou não, adequados, necessários e 

proporcionais stricto sensu para o alcance de sua função e, também, das finalidades de 

sua sanção, já tratadas amplamente no quinto momento do presente estudo. 

Daí, realmente, haver a necessidade de vincular a análise do princípio da 

proporcionalidade aos três momentos da atividade punitiva, enfocando a função própria 

do Direito Penal (proteção de bens jurídicos), bem como a teoria unificadora dialética 

de Claus Roxin, por seu caráter racional e humano na definição das metas da pena 

(prevenção geral e especial), em detrimento de outras teorias que, como visto, não 

conseguiram resolver adequadamente os problemas inerentes a tal questão. 

Na construção desse raciocínio, contudo, não se pode deixar de verificar a 

inexistência de um sentido único para a proporcionalidade, e certamente aí reside o 

seu maior problema. Deve-se assumir que não se trata, aqui, de uma proporcionalidade 

matemática, milimétrica, mas sim da fixação de possibilidades, de opções que são 

fornecidas aos órgãos do Estado, no exercício de seu jus puniendi , para uma punição 

que seja justa, legítima e que não tenha o condão de suprimir a dignidade da pessoa 

do homem. 

Ademais, deve ser mencionada, para uma melhor compreensão do que se 

seguirá, a recíproca interferência de cada uma das fases da atividade punitiva sobre as 



 

 

demais, na medida em que, na fase de legislação, tem-se um atuar estrito nesse 

terreno (a eleição, em si, da conduta reprovável bem como da resposta penal à sua 

prática/omissão) e um atuar em projeção para as operações da aplicação (cominação 

de limites mínimo e máximo para a pena, criação de sanções alternativas à privação de 

liberdade, parâmetros de individualização da sanção em sua quantidade e qualidade, 

previsão de institutos despenalizadores como a suspensão condicional do processo, 

suspensão condicional da pena e perdão judicial, etc.) e da execução (regimes de 

cumprimento da privação de liberdade, por exemplo). 

Por sua vez, na fase de aplicação (que é jurisdicional e de conhecimento), 

verifica-se não só a imposição da norma ao caso concreto, como também, pelo 

controle difuso da constitucionalidade, o exame do atuar de legislação. É possível se 

falar, ainda nessa fase, de uma projeção ao atuar em execução (definição do regime 

inicial, razões da substituição ou não-substituição da privação de liberdade pela pena 

restritiva de direito, etc.). 

No respeitante à fase de execução (que é igualmente jurisdicional), pode-se 

notar uma atividade estritamente judicial (definição da entidade prisional, 

transferências, progressão e regressão de regime, remição de pena, etc.) e outra 

propriamente operacional/administrativa (ligada à estrutura e ao serviço nos 

estabelecimentos prisionais, por exemplo). 

 

7.2. FASE DE LEGISLAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE PENAL 

 

A aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito da fase legislativa 

da atividade punitiva é imprescindível a uma legítima seleção de crimes e cominação 

de penas, apresentando-se como importante, para o desenvolvimento dessa idéia, a 

observação de Juarez Tavares quando trata o autor do estado atual do trabalho 

legislativo em matéria penal: 

 



 

 

Analisando atentamente o processo de elaboração das normas 
incriminadoras, a partir primeiramente do dado histórico e depois do 
objetivo jurídico por elas perseguido, bem como o próprio enunciado 
típico das ações proibidas ou mandadas, chega-se à conclusão inicial, 
embora trágica, de que efetivamente, na maioria das vezes, não há 
critérios para essa elaboração. Isto pode parecer panfletário, à primeira 
vista, mas retrata fielmente a atividade da elaboração legislativa271. 

 

Nenhuma outra fase da atividade punitiva possui tanta complexidade, na 

aplicação do princípio da proporcionalidade, quanto a fase de legislação. Isso porque a 

definição do campo de intervenção do Direito Penal, bem como da sua intensidade, 

torna esse labor extremamente intrincado, decorrendo disso, inclusive, uma série de 

outros princípios corolários da proporcionalidade penal. Contudo, deve-se entender, 

conforme Cobo del Rosal e Vives Antón, que dificuldade não pode significar, de 

nenhuma maneira, impossibilidade272. 

Assim, tendo-se em vista que a função da atividade punitiva, em última 

instância, é servir de instrumento ao controle das condutas humanas mais graves, 

protegendo os valores essenciais à existência da coletividade, deve-se verificar que a 

sanção penal (abstratamente considerada) se presta tanto a um papel de 

fortalecimento de bens jurídicos (prevenção geral positiva) quanto a um efeito de 

desestímulo à prática da conduta típica (prevenção geral negativa).    

Nesse contexto, deve-se entender que o ato de incriminação (tipificação de 

condutas) só se torna adequado (idôneo) quando útil à proteção desses bens em 

virtude de uma possível lesão, ou seu perigo, decorrente de condutas humanas 

omitidas, quando exigidas, ou praticadas, quando vedadas, o que se apresenta como 

verdadeira limitação material à definição do conteúdo normativo. 

Essa idoneidade, como primeiro elemento da proporcionalidade em sentido 

amplo, torna-se, assim, um imperativo de legitimidade do Direito Penal, já que vincula 

sua intervenção à importante idéia de bem jurídico. Nessa linha de entendimento, 

discorre Cláudio Brandão: 
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O Direito Penal ganha legitimidade quando se reveste da função de 
proteger bens jurídicos, por isso é uníssono na doutrina afirmar-se que 
tutelar os bens jurídicos é a missão do Direito Penal. Deve-se salientar 
que outrora o Direito Penal já foi considerado como instrumento do 
arbítrio estatal, mas, quando esse ramo do ordenamento jurídico se 
voltou para a tutela dos referidos bens jurídicos, ele rompeu com o seu 
passado nebuloso e passou a figurar como um Direito garantidor do 
homem, de sua liberdade e da sociedade 273. 

 

Destarte, verifica-se que a inidoneidade de o meio alcançar o objetivo de 

proteção a tais valores, fundamentais à existência social, torna ilegítima a incriminação 

e, conseqüentemente, também os mecanismos de punição. A conduta erigida à 

categoria de crime é, na visão de Juarez Tavares, encarada como realidade concreta, 

antes do que simples relação causal, meramente formal, devendo, no campo prático, 

ser taxada de inconstitucional toda e qualquer intervenção que proíba meramente por 

proibir, que estabeleça penas para singelas infrações disciplinares ou mesmo para 

obrigar determinadas condutas não conectadas a bens jurídicos 274. Deve-se 

acrescentar, ainda, a completa impossibilidade de a incriminação recair sobre condutas 

que lesionem apenas valores protegidos unicamente por normas éticas ou morais, atos 

puramente preparatórios ou mesmo determinada categoria de pessoas sem vinculação 

a fatos praticados ou resultados alcançados por elas, já que estaria ausente qualquer 

ofensa a bens jurídicos protegidos normativamente. 

Pode-se disso extrair, de forma sintética, que os crimes não devem ser 

encarados como simples condutas ofensivas a uma norma imposta pelo Estado 

(sentido formal), senão também como algo que lesiona ou possibilita uma lesão 

concreta a um valor tão essencial ao convívio coletivo que exige, por isso, uma 

proteção mais efetiva (sentido material). 

Constata-se, dessa maneira, que da idéia de idoneidade decorrem o que 

hoje têm sido chamados de princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos  e da 
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lesividade (ou ofensividade)275 do Direito Penal (nullum crimen sine iniuria)276.  Esta 

última máxima, inclusive, tem sido caracterizada justamente como a exigência de lesão 

ou perigo de lesão a bens jurídicos à tipificação de condutas, sendo analisada tanto de 

um ponto de vista abstrato (seleção de condutas ofensivas a bens jurídicos pelo 

legislador) quanto concreto (verificação, pelo aplicador da norma penal, do grau de 

ofensa ao valor protegido pela norma na realidade fática). 

Mas é dessa análise de idoneidade da intervenção penal, como primeiro 

elemento do princípio da proporcionalidade aplicável à fase legislativa, que surge um 

primeiro problema: como o legislador irá, então, identificar os valores que podem, e às 

vezes até devem, receber uma proteção penal? 

Embora a resposta a esse questionamento pareça simples pelo que foi dito 

até aqui em relação à norma penal como instrumento de proteção aos valores que 

podem ser ofendidos ou ameaçados, o fato é que há várias teorias que procuram 

estabelecer uma definição para esses valores, é dizer, teorias  que tentam fixar 

conteúdo aos bens jurídicos relevantes para o campo penal.  

Apesar dessa discussão, que certamente mereceria um estudo à parte, o fato 

é que, hoje, têm-se definido os bens jurídicos “à luz da sociedade”277 e, justamente por 

isso, adotou-se neste estudo o conceito de Claus Roxin278, de forma que o legislador, 

quando do exercício de uma atividade de incriminação, deverá, obrigatoriamente, 

observar se a conduta que pretende erigir à categoria de infração penal realmente 

ofende ou põe em perigo um valor imprescindível à convivência social. 

Para isso, anote-se que o legislador necessitará de muita sensibilidade para 

detectar os valores que clamam por proteção penal, sempre dentro das orientações 

                                                 
275 O raciocínio demonstra a conexão da lesividade com a idoneidade, primeiro elemento da 
proporcionalidade no sentido amplo, embora alguns autores, como Teresa Aguado Correa, por exemplo, 
vinculem essa idéia à necessidade (Cf. CORREA, Teresa Aguado. El Principio del Proporcionalidad en 
Derecho Penal, op. cit., p. 165-166). 
276 A Constituição da República Federal da Argentina possui disposição referente à idéia básica da 
lesividade: “Art. 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la 
moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de 
lo que ella no prohíbe”. 
277 Expressão utilizada por BRANDÃO, Cláudio. Teoria Jurídica do Crime, op. cit., p. 08. 
278 Cf. nota nº. 01. 



 

 

constitucionais. Claro que, para essa eleição, possui um juízo discricionário, conforme 

a política criminal que esteja pretendendo adotar, mas esses parâmetros não deixam 

de se apresentar como significativas limitações à sua atividade. 

Condensando o que se está a dizer, e com amparo na doutrina do Tribunal 

Constitucional espanhol, leciona Teresa Aguado Correa: 

 

Cabe concluir que carecen de toda justificación aquellas posturas que 
niegan cualquier valor o referencia al marco ofrecido por la 
Constitución. El legislador, como ha reconocido el Tribunal 
Constitucional, posee plena libertad para el diseño de la política 
criminal y la selección de bienes jurídicos, pero ha de proceder dentro 
de los límites establecidos por la Constitución. Por ello, y dada la 
restricción de libertad que comporta toda norma penal, únicamente 
podrá proteger penalmente valores, bienes o intereses 
constitucionalmente legítimos y socialmente relevantes 279. 

 

A idoneidade no campo da legislação possui, portanto, esses contornos 

apresentados. Em relação à pena, procura apenas verificar se a mesma possui, ou 

não, eficácia para o alcance da proteção de bens através de uma prevenção geral que, 

como visto na teoria unificadora dialética, apresenta-se como o fim da sanção penal 

nessa primeira fase da atividade punitiva do Estado. Essa idéia, aliás, é seguida 

também por Mariângela Gama de Magalhães Gomes: “em sede de idoneidade o que 

se avalia é a aptidão da sanção cominada para realizar a tarefa preventiva, e não o fato 

de estar aquela posta de maneira proporcional à infração”280. 

De fato, analisar a capacidade da sanção penal, em termos abstratos, 

alcançar uma finalidade de prevenção geral não se confunde com a verificação da 

pertinência do quantum  dessa sanção para com a gravidade da infração, pois isso seria 

já um outro juízo, mais especificamente de proporcionalidade em sentido estrito, como 

terceiro elemento do princípio da proporcionalidade a ser abordado mais adiante. 

                                                 
279 CORREA, Teresa Aguado. El Principio del Proporcionalidad en Derecho Penal, op. cit., p. 195-196.  
280 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal , op. cit., 
p. 137. 



 

 

No entanto, para se falar em legitimidade da intervenção estatal na esfera de 

liberdade do cidadão, através da definição de condutas típicas com a conseqüente 

cominação de sanções, não basta apenas a idoneidade do meio, sendo ainda 

fundamental que ele se apresente como necessário, é dizer, que o meio hábil ao 

alcance da proteção de valores essenciais ao existir coletivo seja, também, exigido em 

face do grau da ofensa/perigo, não existindo, para tal mister, outro meio menos 

gravoso de igual ou maior eficácia. 

Alguns autores têm entendido que em sede criminal a idéia de necessidade 

precederia à de idoneidade, não obstante a ordem que vem sendo seguida por todo o 

resto do Direito Público. Exemplo disso é a opinião de Mariângela de Magalhães 

Gomes, para quem a defesa de tal tese se escora no argumento de que, no setor 

penal, deve-se, em primeira mão, analisar a necessidade de se estabelecer 

determinada conduta como criminosa, sendo, inclusive, insubstituível por outra forma 

de controle, para só num segundo momento analisar se há, ou não, idoneidade do 

meio para o alcance de uma finalidade preventiva 281. Essa inversão na análise dos 

elementos impossibilita a aceitação da tese por confusa e desnecessária. 

Não há, mesmo, que se confundir a imprescindibilidade de intervenção da 

ordem jurídica, em qualquer setor de sua estrutura, para o controle de condutas 

humanas, com o juízo de necessidade integrante do princípio da proporcionalidade, 

devendo-se, mesmo, obedecer à ordem de investigação dos elementos componentes 

dessa máxima. 

A verificação da necessidade antes do juízo de idoneidade, na aplicação do 

princípio da proporcionalidade, acaba por deturpar a ordem lógica de análise dos 

elementos que compõem a referida pauta, já que não se pode falar em necessidade do 

que é inidôneo, embora a recíproca seja possível. Não há incompatibilidade em 

identificar, inicialmente, se a intervenção penal é útil, ou não, à proteção de bens que 

podem sofrer lesão ou ameaça pela prática de determinadas condutas humanas para, 

só num momento seguinte, caso positivo o juízo de idoneidade, investigar se a sua 
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intervenção é mesmo exigível em virtude do significativo grau de lesão/ameaça ao bem 

e, ainda, ante a inexistência de outros meios eficazes e menos gravosos à liberdade 

dos indivíduos. 

A necessidade se apresenta, então, numa dúplice idéia ao verificar, primeiro, 

se a importância do bem jurídico protegido é tamanha a clamar por proteção do Direito 

Penal; e, em segundo lugar, se essa intervenção encontra obstáculos em outras formas 

de controle de condutas humanas, jurídicas ou não, menos contundentes do que a 

penal, que podem, com igual ou maior eficácia, galgar os mesmos fins de proteção 

àqueles valores. 

As conseqüências que podem ser extraídas, por dedução, dessa análise 

sobre o elemento necessidade do princípio da proporcionalidade levam a doutrina 

contemporânea a analisá-las como princípios independentes, destacando-se, nesse 

contexto, as idéias de: intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade. 

O próprio juízo de necessidade tem sido denominado de “intervenção 

mínima”, já que tal nomenclatura condensa o sentido de excepcionalidade da 

intervenção penal como atividade limitadora de direitos fundamentais dos indivíduos. O 

sentido básico de intervenção mínima, caracter ística do Direito Penal derivado do 

princípio da proporcionalidade em sentido amplo (juízo de necessidade), foi trazido, 

inclusive, por Teresa Aguado Correa: 

 

En virtud del principio de intervención mínima, sólo se deben proteger 
los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves. 
La importancia de este principio como principio limitador del ius 
puniendi es reconocida tanto por la Constitución y el Tribunal 
Constitucional como por el legislador, no sólo en el ámbito del Derecho 
penal, sino también en el ámbito del Derecho administrativo282. 

 

É, pois, mínima a intervenção do Direito Penal porque diminuta deverá ser a 

restrição dos direitos fundamentais do ser humano sob o risco de se desfavorecer o 

seu próprio desenvolvimento. Se a intervenção é importante para o fim de controle das 
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condutas chamadas desviantes, é óbvio que só haveria legitimidade nisso diante de 

seu emprego ponderado para o alcance de um fim maior que seria a proteção de bens 

jurídicos. Como visto, essa proteção não recai sobre qualquer bem, mas apenas sobre 

aqueles essenciais à existência coletiva quando diante de lesões e ofensas 

consideráveis. Percebe-se, assim, que não são todas as condutas que recebem um 

juízo de valor negativo por parte do Direito Penal, já que seleciona esse ramo apenas 

as condutas mais gravosas, com o escopo de proteger a sociedade ao tutelar os 

valores mais importantes à sua existência. Eis, aí, o sentido do que se tem chamado de 

“princípio da intervenção mínima”. 

Disso decorre, de forma lógica, o caráter excepcional do Direito Penal, idéia 

reforçada pelo fato de que sua legitimidade se vincula, ainda, à inexistência de outros 

mecanismos menos graves de controle, tão ou mais eficazes no cumprimento da 

missão de tutela de bens jurídicos, ou seja, que a intervenção penal é legítima apenas 

quando utilizada como ultima ratio, sempre que as outras formas de controle social 

tenham falhado na missão de tutela, o que evidenciaria algo que os autores têm 

chamado de princípio ou caráter subsidiário do Direito Penal (mecanismo de “reserva”, 

utilizado apenas em última instância). No dizer de Claus Roxin, “onde bastem os meios 

do direito civil ou do direito público, o direito penal deve retirar-se”283. 

Verificando-se que a intervenção penal ocorre apenas em hipóteses 

excepcionais, ou ao menos deveria, como se está colocando, pode-se concluir que 

nem todas as condutas humanas são erigidas à categoria de crimes, apresentando-se 

os tipos penais como meros fragmentos de todo o complexo de condutas possíveis. 

Eis, pois, o que se tem chamado de princípio da fragmentariedade ou caráter 

fragmentário do Direito Penal.  

Reunindo, em um só contexto, as idéias de subsidiariedade e 

fragmentariedade, leciona Miguel Reale Júnior que: 
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o recurso à intervenção penal cabe apenas quando indispensável em 
virtude de que tem o Direito Penal caráter subsidiário, devendo 
constituir a ultima ratio e por isso ser fragmentário, pois o antijurídico 
penal é restrito em face do antijurídico decorrente do Ordenamento, por 
ser obrigatoriamente seletivo, incriminando apenas algumas das 
condutas lesivas a determinado valor, as de grau elevado de 
ofensividade 284. 

 

Pode-se concluir facilmente disso que o minimalismo penal, discurso tão em 

voga no momento, antes do que mero parâmetro de ética ao legislador ou simples 

tendência de política criminal é, na verdade, uma exigência do próprio ordenamento 

jurídico, decorrente do princípio da proporcionalidade penal, que limita o processo de 

tipificação e cominação de penas ao analisar a utilidade e necessidade desses 

mecanismos ao alcance de finalidades preventivas (geral e especial) tendentes à 

proteção de bens jurídicos. 

É de todo óbvio que o problema da intervenção não esgota a aplicação do 

princípio da proporcionalidade no campo da fase de legislação da atividade punitiva, já 

que uma outra grande dificuldade, e talvez a maior delas, deve ser superada pelo 

legislador: a questão da intensidade da reprovação às condutas penalmente 

reprimidas, ou seja, basicamente, a transformação da censura decorrente da infração 

em números.Conforme Sérgio Salomão Shecaira e Alceu Corrêa Junior: 

 

A grande questão sobre o princípio da proporcionalidade relaciona-se 
com critérios que devem ser adotados para definir qual a sanção, ou 
qual a quantidade de pena, será proporcional a um determinado delito. 
De modo geral, afirma-se que a pena deve ser proporcional ao bem 
jurídico tutelado pela norma penal, considerando sempre uma estreita 
relação de proporcionalidade também entre os meios utilizados e os fins 
obtidos, ou que se pretende obter285. 

 

Pode-se constatar, dessa forma, a ligação mais expressiva dos dois 

primeiros elementos da proporcionalidade (idoneidade e necessidade) com o processo 
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de escolha de condutas típicas pelo órgão legislativo. Contudo, a proporcionalidade em 

sentido estrito, como terceiro elemento do princípio em exame, recai, 

fundamentalmente, sobre a exigência de uma distribuição prudente do gravame da 

sanção penal  em relação direta com a conduta abstratamente considerada. 

Isso implica dizer, em primeiro lugar, que a resposta penal à infração precisa 

se referir à importância do bem jurídico tutelado, uma vez que a diversificação dos 

valores protegidos penalmente implica a definição do grau dessa importância, devendo-

se punir mais gravemente, dessa maneira, as condutas que venham a ofender 

interesses de maior estimação para o corpo social. 

Esse trabalho, contudo, não é feito com facilidade, já que a Constituição 

Federal, não obstante proceder à indicação, explícita ou implícita, dos valores 

merecedores de tutela, não impõe uma hierarquia aos mesmos 286. Até mesmo 

Beccaria, ainda no séc. XVIII, já sentia essa dificuldade quando afirmava: “Se existisse 

uma escala exata e universal de penas e de delitos, teríamos uma medida provável e 

comum dos graus de tirania e de liberdade, do fundo de humanidade ou de maldade 

das diversas nações”287. 

Sem embargo disso, há de se verificar , ainda, que essa abordagem – talvez 

até óbvia – conduz a uma outra compreensão: o legislador deverá estar atento também 

aos múltiplos níveis de ofensa ao bem jurídico que a situação concreta poderá 

apresentar, merecendo determinadas situações, por isso, sanções diferenciadas, seja 

porque nem sempre as condutas ofendem um bem jurídico em grau semelhante, ou 

mesmo porque não é difícil uma única conduta afetar vários bens jurídicos tutelados 

penalmente. 

No entanto, não se pretende, com tais afirmativas, dizer que o legislador 

deve fazer prognósticos de todas as situações concretas, até porque tal se 

apresentaria como impossível, mas senão que ao menos determinadas formas de se 

praticar a infração devem receber punições diferenciadas conforme a sua gravidade, 
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razão pela qual as legislações penais levam em consideração as características 

próprias das condutas dolosas e culposas, o maior grau de ofensa dos resultados 

consumados em relação aos tentados, às vezes a necessidade de serem previstas 

causas de qualificação e de privilégio, etc. 

A quantidade de pena possui vínculo estreito com a sua qualidade, devendo 

o legislador, ao ponderar determinada situação, identificar, por exemplo, que 

modalidade de pena de privação de liberdade atende melhor aos fins de prevenção e 

tutela (reclusão ou detenção); se é importante acrescentar a ela, ou não, uma pena de 

multa; se a privação de liberdade deve ser fixada em limites que (im)possibilitem , por 

exemplo, uma substituição por penas restritivas de direitos; qual seria a repercussão da 

pena numa futura fixação de regimes iniciais de cumprimento da pr ivação de liberdade; 

se se tornará possível a suspensão da pena; se se possibilitará a aplicação da 

chamada suspensão do processo. 

De outra parte, não se pode deixar de lembrar que o quantum da reprimenda, 

em decorrência da finalidade de tutela de bens, encontra limitação também no fim que 

a sanção criminal persegue na fase de cominação288.  Aqui, como visto, a pena deverá 

atingir uma finalidade preventiva, seja por promover um sentimento coletivo de respeito 

a determinados valores (prevenção geral positiva) ou, mesmo, por servir como um 

mecanismo de contra-motivação ao cometimento da infração (prevenção geral 

negativa). 

Todas essas limitações estabelecidas ao legislador como parâmetro para a 

determinação da pena em abstrato são fundamentais a uma maior proteção do homem. 

Se há, como diz Francesco Palazzo, na origem do Direito Penal, um exercício de 

política tendente à proteção da sociedade, não se pode perder de vista que em seu 

âmago encontra-se a pessoa humana289.  
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Agora, poder-se-ia questionar se esses parâmetros estabelecidos pelo 

princípio da proporcionalidade à atividade legiferante engessam a sua função. A esse 

questionamento se deve, contudo, responder negativamente, já que o poder de decisão 

dos legisladores continua amplo, sobretudo em face da relatividade do princípio que 

impossibilita a fixação de uma única idéia de proporção. Dessa forma, pode-se afirmar, 

conforme Aguado Correa, que embora a margem de decisão seja ampla, e isso deve 

ser respeitado, a liberdade do legislador penal fica submetida à observância do valor 

justiça inerente ao Estado de Direito, à vedação de arbitrariedade e, também, à 

dignidade da pessoa humana290. 

Mas deve-se esclarecer que essa liberdade de que o legislador goza, apesar 

de vinculado aos elementos do sentido amplo do princípio da proporcionalidade 

(idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), mostra a 

impossibilidade de se falar em uma idéia de proporção absoluta ou milimétrica. Como 

se justificar, por exemplo, que na formação de um novo Diploma Penal o legislador 

deverá tipificar a conduta x e, para ela, cominar uma sanção y; ou que para o crime z 

deverá ser estabelecida uma sanção w?  

Significativos, também aí, são os elementos histórico-culturais, que marcam, 

sobretudo, as espécies de penas vivenciadas por determinado povo e diferenciam o 

tratamento jurídico emprestado aqui e alhures 291. 

Essa ausência de um valor pré-fixado (ou “critérios naturais capazes de 

indicar a medida da pena necessária para cada delito”292), embora impossibilite a 

constatação da existência de uma proporcionalidade absoluta, não se torna obstáculo 

insuperável à sua aplicação, desde que, para isso, a investigação de proporcionalidade 

se atenha à relação dos meios com os fins de tutela e proteção. Agora, não se deve 

olvidar que essa relatividade do sentido de pena proporcional pode ser 
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significativamente diminuída não quando estudada individualmente, mas dentro de uma 

comparação de regras postas num mesmo sistema jurídico-penal. 

Dessa forma, em uma análise comparativa, quando ao menos um dos 

parâmetros se apresente como indiscutível, é fácil e clara a tarefa de identificar o 

(des)cumprimento do princípio da proporcionalidade pelo legislador: se ao crime de 

homicídio simples foi estabelecida uma pena de reclusão de 6 (seis ) a 20 (anos), resta 

claro que para um simples crime contra o patrimônio ou honra a pena não poderá ser 

equiparada em virtude da precedência do bem jurídico vida. 

A análise comparativa torna mais simples a identificação da 

proporcionalidade da prática legislativa porque a positivação das pautas de conduta 

possibilita uma hierarquia material dos valores protegidos penalmente293, o que não 

ocorre quando, em tábula rasa, discute-se a proporcionalidade da intervenção ou da 

sua intensidade. A discussão da proporcionalidade, neste último caso, é facilitada 

apenas quando a ostensiva ofensa ao princípio evidencie a ilegitimidade do meio para 

o alcance dos fins de proteção e tutela multirreferidos. 

Esses contornos do princípio da proporcionalidade penal, aqui considerados, 

entram em harmonia, assim, com a teoria unificadora dialética de Claus Roxin, não 

apenas porque demonstra a restrição da intervenção penal face às funções que o 

Estado moderno procura desenvolver, garantindo bens jurídicos, mas também porque 

isso impl ica obrigatoriamente o cumprimento de uma função de prevenção-geral 

(positiva e negativa) da pena294. 
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de prevenção especial” (ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 31). 



 

 

7.3. FASE DE APLICAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE PENAL 

 

A fase de aplicação da norma, ou melhor, a segunda etapa da atividade 

punitiva caracteriza-se pela função jurisdicional do Estado, momento em que se analisa 

a situação concreta, particularizando as conseqüências jurídicas previstas pela norma 

incriminadora para a efetiva imposição, ou não, de uma pena. 

A aplicação do princípio da proporcionalidade pelos órgãos julgadores não é 

tão mais cômoda do que a do legislativo, podendo-se encontrar, também aqui, 

inúmeros problemas que merecem esclarecimentos. 

Contudo, antes de tais explicações, é oportuno destacar que, para a 

consolidação dessa noção de aplicação ampla do princípio no campo da função 

jurisdicional do Estado, foi preciso romper com um legado do Iluminismo que servia de 

obstáculo ao desenvolvimento de uma interpretação consentânea com a situação 

concreta pelos julgadores: a idéia de que as sanções deveriam ser pré-fixadas pelo 

órgão legislativo, cabendo ao juiz apenas a análise da incidência da norma na situação 

fática, vedando-se, dessa forma, qualquer discricionariedade na determinação da pena 

pelo magistrado295. 

Tal idéia, conforme Luigi Ferrajoli:  

 

é fruto de uma total incompreensão da epistemologia do juízo e em 
particular do específico e insubstituível momento da atividade de julgar, 
que é a interpretação eqüitativa do fato legalmente tipificado; e que este 
equívoco se traduz, de fato, num sistema inócuo, que equipara 
injustamente situações iguais quanto aos elementos tipificados pela lei, 
porém diversas quanto aos traços específicos do fato296. 

 

Embora já tenham sido expostas, no capítulo 3 deste estudo, as razões 

desse fetichismo legal, caracterizado pelo literalismo extremado, é importante destacar 

que a garantia da discricionariedade judicial é imprescindível ao alcance de uma justiça 
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na decisão, aí se incluindo, claro, a fixação real de uma pena compatível com a 

conduta praticada pelo agente.  

De fato, a situação concreta deve ser enfrentada pelo órgão julgador com 

todas as problemáticas que a envolvem, sendo necessária, portanto, uma certa 

liberdade para o alcance de uma decisão justa porque realmente prudente, adequando-

se, pois, a interpretação à natureza do problema. 

Dessa forma, a vedação de penas pré-fixadas pelo legislador, que 

acarretaria a impossibilidade de opção pelo juiz, garante um espaço de aplicação do 

princípio da proporcionalidade não apenas em relação ao fato em si, mas também à 

definição concreta da reprovação penal, já que as inúmeras maneiras de se ofender o 

mesmo bem jurídico exigem uma análise diferenciada das situações. 

Visto isso, cumpre expor, em primeiro lugar, um dos maiores problemas do 

princípio da proporcionalidade nesta segunda fase da atividade punitiva: o que deverá 

fazer o juiz, em caso que lhe chega às mãos, ao constatar que a norma penal 

incriminadora da conduta é ofensiva ao princípio da proporcionalidade por se 

apresentar como ilegítima a intervenção penal ou a sua intensidade? 

Verifica-se, pois, que o problema apresentado pertine às dificuldades da 

intervenção do Poder Judiciário no ato legislativo, discussão iniciada, neste estudo, no 

instante em que foi comentada a decisão do Pretório Excelso no Recurso 

Extraordinário nº. 358.315/MG, que teve como relatora a Ministra Ellen Gracie297. 

Como se deixou claro naquele momento, não há como se proibir, 

genericamente (ao contrário da decisão referida), o controle jurisdicional dos atos 

abusivos emanados do Poder Legislativo. Entretanto, deve-se, aqui, verificar que, muito 

embora esse controle jurisdicional seja possível, há que se observar também alguns 

limites impostos pela própria atividade política do legislador, evidenciada pela 

significativa margem de liberdade que possui na definição de crimes e cominação de 

penas. 
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A atividade legislativa, como visto, também se submete ao princípio da 

proporcionalidade, servindo ele de parâmetro a uma intervenção justa e excepcional do 

Direito Penal, além de critério para uma cominação de pena compatível com as 

finalidades de tutela e prevenção. Não obstante isso, o legislador continua com uma 

margem ampla de apreciação já que o princípio autoriza algumas possibilidades de 

escolha que, sob pena de se ferir o princípio da separação de poderes, não pode ser 

apreciada pelo órgão jurisdicional. 

Por outro lado, há que se admitir o controle jurisdicional sobre a produção 

normativa, desde que, fundamentadamente, seja demonstrado o ostensivo ferimento 

ao princípio da proporcionalidade, seja porque inidônea ou desnecessária a 

intervenção penal ou, mesmo, quando arbitrária a sua intensidade. Na comprovação 

desse abuso de poder do legislativo, é vital que o órgão jurisdicional especifique 

criteriosamente a incompatibilidade do meio empregado para o alcance do fim, seja 

numa análise da norma isolada (o que, como visto, é mais difícil), seja através de 

análises comparativas, desde que suas razões tornem cristalino o afastamento de uma 

intervenção na discricionariedade própria da atividade legiferante. 

A análise mais aprofundada desse verdadeiro controle difuso de 

constitucionalidade das regras penais exorbitaria as demarcações do presente estudo, 

mas resta clara a possibilidade de uma tal declaração de ilegitimidade da regra jurídico-

penal, desde que essa se apresentasse como materialmente inconstitucional. Esse 

controle, embora excepcional, afasta qualquer entendimento genérico no sentido de 

sua impertinência, tal qual a decisão do STF mencionada. 

As lições de Mariângela Gama de Magalhães Gomes, calcadas em Antônio 

Pagliaro, condensam bem o que se está a expor a respeito das duas vertentes do 

problema (limites e possibilidades): 

 

Dizer que há uma exigência constitucional de proporção entre delito e 
sanção penal não equivale a afirmar que a Corte Constitucional possa 
declarar a ilegitimidade constitucional de uma norma todas as vezes 
que os juízes entendam ser desproporcionada uma certa pena prevista 
pelo legislador. O estabelecimento da medida da pena é operação do 
tipo discricionária reservada às escolhas políticas do legislador. É este 



 

 

que, na formulação das leis, deve inspirar-se em critérios de proporção 
que podem ser extraídos do texto constitucional. Mas a sua escolha é 
uma escolha discricional que pode ser criticada e controlada com 
sanções políticas e, de modo particular, por meio da avaliação dos 
eleitores na eleição seguinte. A Corte Constitucional, ao contrário, é 
inapta, pela sua natureza, a corrigir eventual distorção entre o 
balanceamento de interesses apreendido das fórmulas contidas na 
Constituição e que vêm contidas nas leis. Se quisesse adicionar esta 
tarefa, a Corte assumiria uma tarefa análoga àquela do Parlamento, o 
que não corresponderia à divisão de poderes expressa na Constituição. 
Há, contudo, uma exceção a esta regra, que consiste nas  hipóteses em 
que se verifica uma desproporcionalidade manifesta em tal escolha. A 
justificativa para esta possibilidade encontra-se no critério do excesso 
de poder, uma vez que as hipóteses em que se observa uma flagrante 
desproporção enquadram-se não nas hipóteses de uso do poder 
discricionário, mas de arbítrio de quem toma a decisão298. 

 

Agora, sendo verificado que a norma emanada do Poder Legislativo não 

possui nenhum vício formal ou, mesmo, material, como foi colocado, deverá o julgador, 

no desempenho de sua função, compatibilizar a situação fática a um dos modelos de 

condutas reprováveis presentes no ordenamento jurídico-penal a fim de, com isso, 

verificar a possibilidade, ou não, de aplicação de uma pena. Em caso positivo, deverá a 

mesma ser individualizada à situação específica, sempre dentro dos marcos (pena 

mínima e máxima) estabelecidos no preceito secundário da norma penal incriminadora. 

Nesse proceder, o julgador não está adstrito à fria letra da lei, mas sim a 

todo o plexo axiológico, principiológico e normativo que compõe a realidade jurídica. A 

aplicação da pena só restará inteiramente justificada quando “se conseguir harmonizar 

a necessidade para a comunidade jurídica com a autonomia da personalidade do 

delinqüente, que o direito tem de garantir”299. 

A atividade jurisdicional, assim, procura ponderar a situação fática, com 

todos os seus aspectos individuais, a fim de verificar a idoneidade e necessidade da 

intervenção penal, bem como o grau de reprovação a ser estabelecido concretamente 

ao autor da conduta. Neste momento da atividade punitiva estatal, cumpre observar 

                                                 
298 GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal , op. cit., 
p. 220. 
299 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 34.  
 



 

 

que os meios empregados na particularização da norma ao caso devem atender a duas 

finalidades básicas, tal qual visto quando da análise da teoria unificadora dialética: 

prevenção geral e prevenção especial. 

A doutrina atual tem vinculado o estudo do princípio da proporcionalidade na 

fase de aplicação da norma tão-somente à fixação da pena pelo órgão julgador. 

Embora a dosimetria da sanção penal seja o momento mais importante da aplicação do 

princípio na fase jurisdicional, não se pode limitar seu estudo apenas a ele, já que 

restariam obscuros os contornos da idoneidade e da necessidade. 

A idoneidade, nessa fase, continua sendo entendida como uma adequação 

da intervenção penal aos fins perseguidos. Dessa forma, percebe-se que o magistrado 

só entenderia como legítima a intervenção penal na medida em que a conduta 

praticada pelo particular tenha ofendido o bem jurídico protegido pela norma de forma 

significativa, possibilitando, assim, a incidência da regra. Percebe-se, com isso, que os 

fatos que acarretam lesões insignificantes impossibilitam uma legitimação da 

intervenção penal por não ser essa considerada útil à finalidade de proteção. Essa 

idéia é a forma concreta do chamado princípio da lesividade/ofensividade ou, 

simplesmente, princípio da insignifância/bagatela (máxima latina: minima non curat 

praetor). 

A necessidade, a seu turno, exige que o meio, desde que idôneo, apresente-

se como o menos ofensivo ao indivíduo na situação real. Contudo, esse juízo de 

necessidade na fase jurisdicional fica condicionado a outros mecanismos penais de 

reprovação que o legislador tenha posto à disposição do aplicador. Não há como o 

órgão jurisdicional, aqui, procurar outras vias não-penais em vista de sua menor 

gravidade, até porque, caracterizando o fato como infração penal e sendo esse 

caminho idôneo à finalidade de prevenção (geral e especial), não há como se falar em 

soluções fora de seu âmbito. Mas as legislações contemporâneas já estabelecem 

alternativas menos gravosas do que a efetiva aplicação de uma sanção: a suspensão 

condicional do processo, a suspensão condicional da pena e o perdão judicial são 

exemplos claros de mecanismos penais que, sem desconsiderar a prática do fato 



 

 

descrito normativamente, evitam um cumprimento efetivo da pena (política de 

despenalização). 

Outrossim, desde que o órgão jurisdicional verifique a idoneidade e 

necessidade na intervenção penal, devendo a sanção ser aplicada de forma efetiva, 

precisará proceder à sua dosimetria, atendendo-se à gravidade do fato e, sobretudo, à 

responsabilidade do agente, individualizando a pena, o que já seria um juízo de 

proporcionalidade stricto sensu. Tal tarefa, contudo, é bastante complexa e, por isso, 

merece, para uma melhor compreensão, alguns esclarecimentos prévios. 

Em primeiro lugar, não se pode perder de vista, na fixação concreta da 

sanção, que a mesma deverá atender tanto a uma prevenção geral (positiva e 

negativa), como garantia de efetividade e respeito ao ordenamento jurídico300 (de nada 

adiantaria a ameaça legal se não pudesse ser aplicada efetivamente), quanto a uma 

prevenção especial (inocuização e reeducação). 

A pena fixada concretamente pelo juiz é um meio para o alcance dessas 

finalidades preventivas , muito embora esse raciocínio, sem o devido desenvolvimento, 

possibilite uma discussão há muito levantada: o estabelecimento de metas preventivas 

na aplicação da sanção penal faz com que o ser humano seja encarado como simples 

meio para o alcance de determinadas finalidades? 

Seria equivocado responder afirmativamente ao questionamento formulado, 

pois, nas lições de Claus Roxin: 

 

O particular não se vê colocado – segundo as palavras de Kant – entre 
os “objectos do direito das coisas” somente porque se lhe impõem 
deveres no interesse da comunidade; tal apenas sucede quando ele 
não for julgado segundo a medida da sua pessoa, mas segundo a sua 
mera utilidade para os fins de outros 301.  

 

                                                 
300 “Trata-se de uma razão de prevenção geral, embora certamente não se possa entender aqui este 
conceito no sentido de mera intimidação, devendo acrescentar-se-lhe a significação mais ampla de 
salvaguarda da ordem jurídica na consciência da coletividade” (ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais 
de Direito Penal, op. cit., p. 33). 
301 Idem, p. 35. 



 

 

Dessa afirmação do professor alemão, pode-se extrair que nem mesmo pelo 

fato de figurar como autor de uma infração penal, poderá ao homem deixar de serem 

asseguradas determinadas garantias básicas que se deduzem da própria idéia de 

dignidade humana. É por isso que as legislações vêm estabelecendo cada vez mais, 

expressamente, determinadas restrições processuais e limites temporais ao 

cumprimento de penas.  

A individualização da sanção penal passa por essa idéia de limites em prol 

da dignidade do homem . Pode-se entender, então, que, apesar da pena ser encarada 

como um meio para o alcance das finalidades preventivas, encontra limite no grau de 

responsabilidade do agente, ou seja, na medida da culpa.  

O Estado, então, neste momento de aplicação, não poderá estender o seu 

poder para além da responsabilidade individual do agente, pois a culpabilidade, embora 

não possa se apresentar como um fim a ser perseguido, até porque isso possibilitaria 

argumentos favoráveis a uma aplicação de penas extremas, é um limite que deve ser 

observado pelo julgador no momento em que estiver procedendo à individualização da 

sanção. Rebatendo argumentos contrários a esse entendimento, afirma Claus Roxin: 

 

Se se pretender, igualmente, negar a culpa como conceito limitador da 
pena, tal não significará a absolvição para todas as pessoas. A 
conseqüência seria unicamente que já nada poderia impedir o Estado 
de impor penas terroristas sem limites, com base em meros fins de 
motivação302. 

 

Um outro aspecto importante a ser destacado, dentro da idéia de fixação de 

pena justa como meio ao alcance das prevenções geral e especial, pertine à 

necessidade de que o juiz pondere, na situação concreta, não apenas a quantidade da 

sanção, mas também, em determinados casos, a sua qualidade 303.  

                                                 
302 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 36.  
303 Cf., em sentido contrário a este, FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal, op. 
cit., p. 324-325.  
 



 

 

Nesse sentido, o legislador penal facultou, desde a Reforma da Parte Geral 

do Código Penal (Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984), com alterações dadas pela Lei 

nº. 9.714, de 25 de novembro de 1998, a substituição das penas privativas de liberdade 

não superiores, hoje, a 4 (quatro) anos, face à pouca gravidade do fato e aos aspectos 

pessoais (art. 44 do Código Penal Brasileiro) do réu, devendo, tal substituição ser 

estabelecida na própria sentença condenatória. Ademais, há normas penais 

incriminadoras cujo preceito secundário faculta ao julgador a escolha na aplicação da 

pena privativa de liberdade ou pena de multa, como é o caso, por exemplo, do art. 307 

do CPB (delito de falsa identidade). Embora ainda nos contornos da privação de 

liberdade, pode-se adicionar a esse contexto a definição, pelo julgador (nos limites do 

que a lei faculta), do regime inicial de cumprimento da privação de liberdade (fechado, 

semi-aberto ou aberto). Parece mesmo que, nessas ocasiões, o que vai determinar 

também a qualidade da pena, e não apenas a sua quantidade, é a ponderação que o 

julgador tenha feito da situação concreta e sua conexão com as finalidades de 

prevenção, o que implica afirmar que, no ordenamento jurídico-penal pátrio, também a 

fixação dessa qualidade integra a proporcionalidade em sentido estrito.  

Com isso se pode entender, de forma genérica, como, aliás, é a nossa 

pretensão neste ponto, que o princípio da proporcionalidade também se aplica no 

âmbito da fase jurisdicional da atividade punitiva, devendo-se observar as finalidades 

de prevenção (geral e especial) e, fundamentalmente, a limitação que estabelece a 

culpabilidade na fixação da pena. Além disso, como igualmente visto, a fase 

jurisdicional é própria ao controle da proporcionalidade do ato legislativo, à conta, 

sobretudo, do controle difuso de proporcionalidade. 

Agora, é oportuno lembrar, embora tal já tenha sido feito no capítulo anterior, 

que o princípio da proporcionalidade não exerce influência apenas em relação ao 

enquadramento da conduta e ao conseqüente estabelecimento concreto da sanção 

penal, senão também que é possível sua aplicação em outros momentos  dessa fase: 1) 

sobre as medidas de segurança, instituto de fundamentação terapêutica criado para o 

afastamento do convívio social e/ou tratamento dos inimputáveis por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado que tenham praticado injustos penais  

(arts. 96 usque 99 do CPB);  2) sobre a determinação das causas de exclusão de 



 

 

ilicitude, quando o julgador procurará sopesar os interesses contrapostos a fim de aferir 

a presença dos requisitos legais que tornam jurídica a conduta típica praticada (arts. 

23, 24 e 25 do CPB); 3) sobre específicas questões processuais, principalmente no que 

se refere à necessidade de um decreto de prisão cautelar ou, mesmo, no campo das 

provas. 

Questão problemática na doutrina e na jurisprudência, que merece aqui uma 

alusão, refere-se à aplicação concreta de pena abaixo do mínimo legal, quando fixada 

a pena-base no seu menor limite e havendo atenuantes genéricas, geralmente sob o 

argumento de aplicação do princípio da proporcionalidade304. Claus Roxin é partidário 

dessa postura, embora não se refira, diretamente, à proporcionalidade, 

fundamentando-se na necessidade de responsabilização do infrator conforme o grau 

de sua culpa, podendo isso implicar, pois , uma diminuição da sanção abaixo do mínimo 

legal305. 

O Superior Tribunal de Justiça, em algumas oportunidades, adotou um 

entendimento favorável à fixação da pena abaixo do mínimo legal, sobretudo em vista 

dos esforços dos Ministros Luiz Vicente Cernicchiaro e Vicente Leal306, sempre 

vencidos, aliás, quando aquela Corte começou a decidir a questão no sentido 

oposto307, editando, inclusive, a Súmula nº. 231 com o seguinte teor: “A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

O Supremo Tribunal Federal, a seu turno, vem mantendo uma postura 

estável em relação à matéria, uma vez que não há decisões dessa Corte que 

entendam cabível a diminuição da pena abaixo do mínimo legal quando a pena-base é 

fixada no seu menor limite, mesmo com a presença, na situação concreta, de 

                                                 
304 “Fundamental é fixar, sempre, uma pena justa para o caso, proporcional ao delito, conforme as 
múltiplas variáveis que o envolvem (CP, art. 59), ainda que, para tanto, tenha o juiz de fixá-la aquém do 
mínimo legal. É legítima, pois, a aplicação de pena abaixo do mínimo. Entender o contrário é adotar uma 
postura anti-garantista” (QUEIROZ, Paulo de Souza. Pode o Juiz Fixar Pena Abaixo do Mínimo Legal?, 
In: Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais , São Paulo, n.º 112, ano 10, p. 12, mar. 2002). 
305 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 39.  
306 RESP 68120/MG, Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, 6ª. T., DJ 09/12/1996, p. 49296; HC 9719/SP, Min. 
Fernando Gonçalves e Min. Vicente Leal (para o Acórdão), 6ª. T., DJ 25/10/1999, p. 130. 
307 Cf. RESP 46182/DF, Min. Jesus Costa Lima, 5ª. T., DJ 16/05/1994, p. 11779;  RESP 175136/SP, Min. 
Vicente Leal e Min. Fernando Gonçalves (para o Acórdão), 6ª. T., DJ 08/03/2000, p. 166; RESP 
302763/MG, Min. Laurita Vaz, 5ª. T., DJ 06/09/2004, p. 290.   
 



 

 

circunstâncias atenuantes. Regra geral, o entendimento da Corte Suprema demonstra 

a diferença ontológica entre as atenuantes e as causas de aumento e diminuição de 

pena porque, segundo o ordenamento pátrio, apenas estas poderiam reduzir a sanção 

a quantitativos inferiores ao previsto pela norma308. 

Verifique-se que, ao contrário do entendimento de Roxin e de tantos outros 

que, como ele, entendem cabível a diminuição da pena abaixo do mínimo nas 

circunstâncias aqui tratadas, a cominação de limites mínimo e máximo à pena pelo 

legislador expressa o seu entendimento de proporcionalidade dentro da esfera de 

liberdade que o ordenamento lhe confere. Atacar esse limite é possível apenas e tão-

somente quando é clara a ilegitimidade da norma por haver o órgão legiferante se 

excedido no poder que detém e, como visto, esse ataque é mais complicado do que 

possa parecer . 

Ademais, o mínimo legal de uma sanção leva em consideração o menor 

grau de reprovação possível em situações concretas que possam ocorrer. Afirmar o 

contrário é permitir reduções que poderão acarretar uma impunidade não desejada 

pelo legislador e, mesmo, ofensiva às finalidades de tutela e prevenção que se procura 

alcançar. O mesmo se pode dizer do limite máximo quando, a uma pena-base nesse 

limite, concorra alguma agravante. 

Deve-se salientar que tal postura não se apresenta como um apego 

demasiado ao formalismo, senão de um respeito, pelo aplicador do Direito, ao juízo de 

proporcionalidade já estabelecido, legitimamente, pelo órgão produtor da norma 

incriminadora, o que deve ser reverenc iado até a constatação clara de um efetivo 

abuso de poder. 

Os limites mínimo e máximo – é o que se tem como pressuposto – são 

firmados pelo legislador já sob a consideração de toda e qualquer contingência de 

atenuação ou agravação possível, por isso que, sobre o ponto, não se encontra na lei 

penal nenhuma ressalva (nem seria razoável que contivesse). 

                                                 
308 Cf. HC 71051/MG, Min. Marco Aurélio, 2ª. T., DJ 23/09/1994, p. 25328; HC 70883/SP, Min. Celso de 
Mello, 1ª. T., DJ 24/06/1994, p. 16636; HC 73924/SP, Min. Marco Aurélio, 2ª. T., DJ 20/09/1996, p. 
34537; HC 75726/SP, Min. Ilmar Galvão, 1ª. T., DJ 06/02/1998, p. 00005.  



 

 

7.4. FASE DE EXECUÇÃO E A PROPORCIONALIDADE PENAL 

 

Na fase de execução da sanção penal, último momento da atividade punitiva 

do Estado, todo o esforço deve se dirigir ao alcance de uma finalidade preventivo-

especial da pena. Meta que, aliás, como visto, inicia-se ainda na fase de 

individualização da sanção penal pelo órgão jurisdicional, ao reprovar o particular com 

base no dano provocado ao bem tutelado e nos limites de sua culpabilidade. 

Muito embora a prevenção especial norteie a fase de execução da pena, não 

se pode, conforme lembra Claus Roxin, eliminar completamente a idéia de prevenção 

geral, pois o simples fato de se estar cumprindo a sanção, privativa de liberdade ou 

não, demonstra à coletividade a eficácia de sua cominação e aplicação309. Tratando do 

efeito reeducador da pena, completa o penalista alemão: 

 

Quando, como naturalmente sucede com a maioria dos presos, a 
primeira coisa que se deve fazer é conduzir a personalidade do sujeito 
ao caminho recto, o modo de o fazer não é moralizar em tom magistral, 
mas sim formar espiritual e intelectualmente, despertar a consciência da 
responsabilidade e activar e desenvolver todas as forças do 
delinqüente, e muito em particular as suas especiais aptidões pessoais. 
A personalidade do delinqüente não deve, pois, ser humilhada nem 
ofendida, mas desenvolvida310.  

 

O princípio da proporcionalidade nesta fase, então, serve para o controle dos 

meios de que o Estado se utiliza para o alcance dessa finalidade ressocializadora (art. 

1º da Lei de Execução penal – Lei nº. 7.210, de 11 de julho de 1984). Isso deixa clara a 

importância da presente abordagem embora, lamentavelmente, deva-se ressaltar que 

se já eram raros os estudos doutrinários sobre a proporcionalidade nas fases de 

legislação e aplicação, aqui são nulos. 

No entanto, há quem faça exame da proporcionalidade na fase executiva 

denominado-a de princípio da individualização da pena que, como escolha de meios 

                                                 
309 ROXIN, Claus. Problemas Fundamentais de Direito Penal, op. cit., p. 41.  
310 Idem, p. 42. 



 

 

aptos e necessários para o alcance de um fim, identifica-se com a máxima ora em 

comento. Exemplo de tais abordagens é a lição que nos trazem Sérgio Salomão 

Shecaira e Alceu Corrêa Junior, para quem: 

 

A finalidade do princípio constitucional em comento é a de buscar uma 
adequação da pena ao delito, garantindo também a eficácia da sanção 
penal aplicada, utilizando-se de um método individualizador para que o 
condenado não sofra mais do que o prescrito em lei e possa exercer os 
direitos que não foram atingidos pela pena. A individualização da pena, 
mormente em sua fase executiva, a qual deve estar jurisdicionalizada, 
visa também não coibir uma eventual reinserção social do apenado311. 

 

Em primeiro lugar, analisando o primeiro elemento da proporcionalidade em 

amplo sentido, deve-se exigir que os mecanismos utilizados pelo Estado na execução 

da sanção sejam idôneos à obtenção do fim ressocializador. Dessa forma, seja na 

execução de uma pena privativa de liberdade, ou mesmo na restritiva de direitos, deve-

se contar com uma estrutura realmente capaz de promover o desenvolvimento do 

condenado, além de não ser mais ofensiva à sua dignidade do que o já estabelecido, 

proporcionalmente, na própria sentença condenatória. Unir esses dois aspectos  

(estrutura carcerária adequada e preservação da dignidade humana) é fundamental 

para um maior alcance da finalidade reeducadora. 

No que tange ao juízo de necessidade, deverão ser identificados todos os 

mecanismos cuja utilização a lei faculta para o alcance da finalidade ressocializadora, 

escolhendo-se, dentre eles, o menos grave. Já que necessidade possui um sentido de 

opção, deve-se verificar que, tendo a sentença condenatória já determinado a 

qualidade e a quantidade da sanção, ela se restringiria, então, apenas àqueles casos 

em que o juízo de exec ução tenha condições de: substituir a privação de liberdade por 

pena restritiva de direito; revogar a medida de segurança; determinar a suspensão 

condicional da pena. Em outros casos, por ser o meio idôneo o único, seria, 

conseqüentemente, o necessário. 

                                                 
311 SHECAIRA, Sérgio Salomão; CORRÊA JUNIOR, Alceu. Teoria da Pena: finalidades, direito positivo, 
jurisprudência e outros estudos de ciência criminal, op. cit., p. 85.  
 



 

 

Mas para completar a idéia de proporcionalidade lato sensu no âmbito da 

execução, é preciso ainda que o meio idôneo e necessário seja, também, proporcional 

em sentido estrito, o que se vincula ao que Luigi Ferrajoli chama de “pós-determinação 

da medida da pena”312, é dizer, flexibilização do cumprimento da sanção penal que fora 

estabelecida concretamente na sentença condenatória, sempre compatibilizando-a, 

deve-se salientar, com a personalidade do condenado (ou sua evolução), sua idade, 

seu sexo, interesse nos estudos, no trabalho, dentre outros elementos. Os institutos da 

remição de pena, livramento condicional, progressão de regimes, são bem um exemplo 

desse juízo de proporcionalidade stricto sensu. 

É justamente em decorrência dessa compreensão de proporcionalidade em 

sentido estrito que se há de entender como desproporcional qualquer vedação 

legislativa à progressão de regimes no cumprimento da privação de liberdade. Tal qual 

já foi colocado no capítulo anterior, isso aconteceu com a Lei dos Crimes Hediondos 

(Lei nº. 8.072/90) que, em seu art. 2º, § 1º, proibiu que o condenado a um dos crimes 

nela referidos progredisse de regime. 

Em relação a essa questão, é oportuna a referência a Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

importa registrar que em homenagem à liberdade de conformação 
legislativa e até mesmo para tratar de modo distinto os crimes mais 
graves, não haveria problema algum em estabelecer uma progressão 
diferenciada para os crimes assim chamados de hediondos (o que 
poderia ocorrer, em caráter ilustrativo, até mesmo após o cumprimento 
de um terço ou até a metade da pena), mas jamais a ausência de 
progressão, com a liberação apenas por ocasião de um livramento 
condicional, este sim, corretamente viabilizado pela legislação referida, 
ainda que em momento diverso e com maior rigor. Salta aos olhos que 
a vedação pura e simples da progressão (pela exigência de 
cumprimento da pena em regime fechado até o livramento, que, de 
resto, pode ser negado) é manifestamente incompatível com o sentido 
mínimo da noção de proporcionalidade, o que lamentavelmente não 
tem, ainda, sido reconhecido por boa parte de nossos tribunais313. 

 

                                                 
312 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal, op. cit., p. 326. 
313 SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e Proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais 
entre proibição de excesso e de insuficiência, op. cit., p. 109. 



 

 

Ao estabelecer a vedação, o legislador penal brasileiro obstou qualquer 

possibilidade de exercício de um juízo de proporcionalidade em relação à progressão 

de regimes, ou, conforme se queira, vedou a possibilidade de individualização da 

sanção pelo órgão jurisdicional da execução penal, ferindo aqui, claramente, o princípio 

da proporcionalidade no que pertine à individualização da sanção na fase executiva. 

É importante lembrar, assim como fez Francesco Palazzo, que o Direito 

Penal não deve servir apenas como limite à liberdade, mas, sobretudo, como 

instrumento da liberdade individual face às violências que podem emanar do próprio 

ente estatal314.  

Dentro dessa idéia, a Lei dos Crimes Hediondos, no aspecto aqui em 

debate, impossibilita qualquer adaptação do cumprimento da pena ao desenvolvimento 

do condenado, constituindo-se, por isso, como abuso de poder estatal, verdadeira 

violência sanável pela via judicial. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
314 PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e Direito Penal, op. cit., p. 18.  



 

 

CONCLUSÕES 

 

1. Os princípios, comuns a todos os campos do saber, são, na órbita jurídica, 

pautas que embasam a elaboração de todas as normas integrantes do seu sistema, 

garantindo ao Direito, assim, a coerência necessária. São, ainda, parâmetros para o 

processo de integração e exegese dos demais elementos que compõem a realidade 

jurídica. Pode-se extrair dos princípios, a depender da perspectiva de análise, duas 

funções: fundamentais e técnicas. As funções fundamentais dizem respeito à garantia 

de inteligibilidade que estabelecem na ordem jurídica ao embasarem todo o arcabouço 

normativo. As funções técnicas, por sua vez, relacionam-se à destinação dos inúmeros 

princípios jurídicos existentes, é dizer, se os princípios comandam normas jurídicas 

(princípios diretivos) ou servem de instrumento útil à hermenêutica do sistema 

(princípios corretores). 

 

2. Têm os princípios uma característica essencialmente problemática, sendo, 

dessa forma, impossível estabelecer uma definição dos mesmos sem que reste essa 

passível de refutações, não obstante seja certo que expressam sempre uma idéia de 

justiça. Deve-se admitir, embora existam inúmeras teorias a respeito, que as origens 

principiológicas não estão apenas em dados sociais, mas também normativos, 

filosóficos, morais e jurídicos. 

 

3. Não se devem confundir valores com princípios. De fato, valores são 

elementos componentes do Direito (mesmo nos ditames de uma positividade que 

caracteriza o Direito Moderno) e, obrigatoriamente, exercem uma influência sobre 

princípios. Entretanto, em vista de que são pautas basilares a todo o sistema, não se 

confundem estes com aqueles. Também não se confundem os princípios com as 

normas jurídicas. Princípios são juízos fundamentais e irredutíveis que servem de 

parâmetro a todo o conjunto de juízos que integram o sistema jurídico (justificação, 

interpretação e aplicação); normas, a seu turno, estabelecem ordens de conduta, 

comandos. 



 

 

4. A idéia de proporção surge, de maneira difusa, ainda na Antigüidade 

Clássica, aliada à concepção de justiça, e se desenvolve para ser encarada, como 

princípio, na segunda metade do séc. XVIII, no contexto do Iluminismo, 

especificamente na obra de Cesare Beccaria, Dos Delitos e das Penas, de 1764. Hoje, 

após o seu desenvolvimento, em especial com as contribuições do Direito 

Administrativo Francês e do Direito Constitucional Alemão, esse princípio tem sido visto 

como parâmetro fundamental ao controle de normas que, apesar de formalmente 

perfeitas, apresentam-se como materialmente inconstitucionais por excessivas ou 

insuficientes. Sua idéia básica é a exigência de limites ao poder estatal (Estado de 

Direito), para afirmação de um conteúdo material ao Direito, respaldando, assim, o 

valor da dignidade humana e garantindo efetividade aos direitos fundamentais.  

 

5. De forma sintética, o princípio da proporcionalidade deve ser analisado 

como a necessidade de que, em Direito, sejam apropriados e indispensáveis os meios 

destinados à realização de fins determinados. A experiência do Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, desde o início da segunda metade do séc. XX, aliada ao 

desenvolvimento da doutrina constitucional naquela nação, propiciou o estudo do 

princípio a partir dos elementos que o compõem: adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. Por adequação (idoneidade), entende-se a 

pertinência do meio utilizado atingir o fim, ou seja, verdadeira condição que contribui de 

alguma maneira para o alcance do resultado perseguido. A necessidade , a seu turno, 

identifica-se como a indispensabilidade do meio, obrigando a que o meio escolhido 

(idôneo, portanto) seja aquele que se apresente como o menos nocivo dentro de um 

conjunto de opções. Proporcionalidade em sentido estrito, por fim, constitui-se como 

a ponderação, na situação concreta, entre o ônus que a medida acarretará e o bônus 

que dela poderá decorrer (relação custo-benefício). 

 

6. No terreno do Direito Penal, pode-se verificar que a aplicação do princípio 

da proporcionalidade não é exigida apenas pelo legislador, na fase de elaboração de 

normas, senão também por todos os órgãos aplicadores e responsáveis pela execução 

da pena (aplicação do princípio nos três momentos da atividade punitiva estatal). 



 

 

 

7. A extração da idéia de proporcionalidade exige um labor hermenêutico 

necessário à identificação do princípio na ordem jurídica, como, também, desenvolve 

uma função essencial à interpretação das normas de Direito, situando-se, dessa forma, 

dentro de uma nova racionalidade em matéria de interpretação jurídica (racionalidade 

razoável), tendente a superar um modelo lógico-formal que se limita à estrutura lógica 

da norma e afasta qualquer idéia de valor do campo da hermenêutica no Direito. A 

proporcionalidade, assim, demonstra compromisso com o valor justiça, notadamente 

porque busca interpretar o Direito de forma compatível com a solução de problemas 

humanos, afastando, com isso, os silogismos próprios do antigo método. 

 

8. O rompimento com uma hermenêutica lógico-formalista não implica, como 

talvez pudesse parecer, o abandono da regra jurídica, mas resgata uma forma de 

raciocínio voltada à aplicação prática (retorno à prudência romana); continua-se a 

respeitar a norma, embora admitindo que ela deva funcionar apenas como o ponto de 

partida do discurso jurídico, na qual vários outros elementos se fazem presentes a fim 

de se buscar a justiça no caso concreto. A derrocada dessa postura lógico-formalista 

na interpretação do Direito dá lugar, então, a uma nova racionalidade, em que a 

proporcionalidade assume papel de destaque dentro do contexto da argumentação. 

 

9. A idéia de estabilidade social está intrinsecamente conectada à das 

formas de seu controle (mecanismos institucionalizados ou não). Para o alcance desse 

fim, tais instrumentos devem se valer apenas dos meios adequados e necessários, 

interferindo minimamente na vida dos indivíduos. É, pois, imprescindível a observância 

de um sistema de medidas para, extirpando exageros, alcançar a harmonia social 

(base da compreensão do princípio da proporcionalidade – limites ao poder do Estado). 

Tais exageros, presentes no campo punitivo, encontram explicação na estrutura social, 

política e econômica de cada momento histórico observado. 

 

10. O sistema punitivo pré-iluminista, extremamente severo e desumano, 

visava não apenas à retribuição (vingança) do crime, ou mesmo à intimidação da 



 

 

sociedade com a difusão do terror, mas, sobretudo, a resguardar o poder do soberano, 

estabelecendo um confronto físico (desproporcional) entre este (representado pela 

figura do carrasco) e o condenado. Se era possível falar em uma idéia de gradação da 

pena à época (proporção), fica claro que essa tinha a característica da 

desproporcionalidade. A partir do século XVIII, vai-se perceber uma mudança na 

maneira de aplicar sanções penais, sobretudo em face da proliferação dos ideais 

humanistas e limitadores (do liberalismo), importantíssimos para a classe burguesa 

ascender ao poder e estabelecer meios mais propícios ao desenvolvimento do sistema 

econômico capitalista. O reformismo do séc. XVIII, que encontrava o pleno apoio da 

burguesia, procurava eliminar o confronto físico entre o soberano e o condenado. Para 

tal, seria necessário limitar o poder de punir do Estado através de garantias como a 

legalidade, proporcionalidade, presunção de inocência, abolição dos suplícios, das 

penas capitais, etc., ainda que tais clamores tenham surtido efeitos apenas por conta 

dos interesses político-econômicos. Foram, ademais, justamente esses interesses que 

impediram a redução da severidade do poder punitivo de uma forma instantânea, 

naquele momento. 

 

11. A atividade punitiva é, hoje, monopólio estatal consistente no poder-

dever de esse ente intervir na esfera de liberdade dos indivíduos através da 

incriminação e punição de condutas por meio da sanção mais severa de toda a ordem 

jurídica: a pena. Tal atividade encontra fundamento na necessidade de superação do 

caráter aleatório e precário da realização da justiça sob o regime da vingança privada, 

avocando o Estado, então, o poder de editar normas penais, aplicá-las por meio do 

processo e executar a sanção concretizada. No entanto, essa função só estará 

legitimada quando os mecanismos que para isso se utilizam estiverem dirigidos ao 

alcance de determinadas finalidades, o que implica uma irrestrita observância dos fins 

racionais que devem assumir os mecanismos de respos ta penal, como forma de 

limitação ao agir estatal (garantia, ao máximo, da dignidade da pessoa do homem) . 

 

12. A pena é entendida, em seu conceito, como a conseqüência jurídica que 

decorre da prática de um fato típico, antijurídico e culpável, possuindo finalidades úteis 



 

 

à sociedade. A identificação de tais finalidades  (ou funções), contudo, sempre se 

apresentou como problemática no campo da filosofia e da doutrina penal, embora sua 

delimitação seja vital para a questão da legitimidade da atividade punitiva estatal.  

Dentre as teorias que procuram fixar seu verdadeiro significado, a partir dessas 

funções, destacam -se: teorias absolutas (que identificam a pena como mera 

retribuição, de verdadeira vingança), teorias relativas (que fixam um caráter utilitário 

para as penas, seja de prevenção geral ou, mesmo, de prevenção especial), teorias 

mistas (que procuram unir elementos das duas teorias anteriores) e a teoria 

unificadora-dialética de Claus Roxin (que procura estabelecer finalidades para cada 

um dos momentos da atividade punitiva do Estado: na cominação, uma prevenção 

geral; na aplicação, prevenção geral e especial; na execução, apenas uma prevenção 

especial). 

 

13. A atividade punitiva do Estado pode ser vislumbrada em três momentos 

distintos: momento de tipificação e cominação, em que a norma penal incriminadora 

é editada, com enfoque nos valores fundamentais ao existir coletivo, projetando-se as 

conseqüências jurídicas  que vinculam o poder-dever de aplicar e executar; momento 

de aplicação ou jurisdicional, quando se analisam os elementos e circunstâncias do 

fato a fim de se particularizarem as conseqüências jurídicas da norma incriminadora 

com imposição concreta de uma pena; momento de execução, no qual são envidados 

esforços tendentes ao cumprimento efetivo das disposições da decisão criminal. Todos 

esses instantes, no entanto, submetem-se a limitações tanto de ordem formal 

(vinculação à legalidade), quanto material (princípios que limitam o atuar estatal). 

 

14. Não obstante a deficitária atenção que a doutrina vem dispensando aos 

princípios penais, há que se constatar que a análise desses elementos é capital não 

apenas porque fundamentam a ordem jurídico-penal, mas, também, por se 

apresentarem (com toda a carga axiológica que lhes é própria) como essenciais à 

garantia de uma hermenêutica jurídica compromissada com os valores 

constitucionalmente consagrados, em especial com o valor da dignidade humana. 

Racionalizando o sistema e abrindo caminho para decisões compromissadas com a 



 

 

justiça, os princípios legitimam o sistema punitivo. Ademais, possuem o condão de 

inserir no Direito Penal determinados valores essenciais ao desenvolvimento pleno da 

pessoa humana, garantindo ao indivíduo uma maior proteção à sua esfera de liberdade 

e diminuindo, dessa forma, a tensão presente no choque do jus libertatis com o jus 

puniendi. 

 

15. Dentre os princípios penais, assume posição de destaque o princípio da 

proporcionalidade, uma vez que se vincula, diretamente, ao exercício e à intensidade 

da atividade punitiva estatal, adquirindo, nesse setor, contornos especiais. Contudo, as 

linhas basilares dessa máxima não vêm sendo traçadas de forma adequada em vista 

da pouca atenção dada a ela pela doutrina. Questões como a sua importância para a 

legitimidade da atividade punitiva (em seus três momentos), a dupla idéia de excesso e 

insuficiência que compreende, suas formas de atuação, os agentes legitimados ao seu 

emprego, etc., são olvidados por concepções limitadas que, reduzindo a complexidade, 

procuram, sem êxito, trazer a essência do princípio. Dessa forma, superando essas 

limitações e tentando traçar, de forma mais completa, as linhas gerais do princípio da 

proporcionalidade, ainda que admitindo a precariedade de toda e qualquer definição, 

pode-se afirmar ser a proporcionalidade a máxima que fundamenta, orienta e legitima 

todas as fases da atividade punitiva (legislação, aplicação e execução), consistindo na 

busca de meios suficientes (adequados, necessários e razoáveis) para o alcance das 

finalidades próprias dessa potestade estatal, garantindo, assim, efetividade ao valor da 

dignidade humana. 

 

16. Embora seja certo afirmar que o Direito Penal se confunde com a 

violência (crime e resposta penal), não haveria equívocos em dizer que esse ramo se 

caracteriza, também, por limitações (à liberdade do cidadão e à própria atividade 

punitiva estatal). As balizas que restringem o abuso do poder estatal podem ser 

extraídas da própria Constituição, às vezes de forma explícita, outras apenas através 

de regras que manifestam valores fundamentais aos princípios jurídicos que, por sua 

vez, servindo de base ao ordenamento, são de observância obrigatória quando da 

elaboração, aplicação e execução das normas. O princípio da proporcionalidade 



 

 

também estabelece limites à atividade punitiva estatal, em todas as suas fases, 

devendo-se vincular tais limites tanto às funções do Direito Punitivo quanto às 

finalidades que assumem as penas. 

 

17. Fundamental à justa seleção de condutas criminosas e à cominação de 

suas respectivas sanções, o princípio da proporcionalidade dever ser observado, em 

primeiro lugar, na fase legislativa da atividade punitiva estatal. Para a compreensão 

dessa possibilidade, no entanto, deve-se partir do pressuposto de que tal atividade 

serve de instrumento ao controle das condutas humanas mais graves, ofensivas aos 

valores essenciais ao existir coletivo, e que, por isso, a resposta penal (sanção) deve 

assumir, nesse momento, uma finalidade de prevenção geral positiva (fortalecimento 

de bens jurídicos) e de prevenção geral negativa (desestímulo à prática da conduta 

típica). A partir disso, é possível aplicar à fase de legislação o princípio da 

proporcionalidade com análise minuciosa de seus elementos componentes  

(idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito). 

 

18. Na fase de legislação, o meio utilizado pelo Estado só será idôneo 

quando útil à proteção de bens jurídicos em face de uma possível lesão, ou seu perigo, 

decorrente de condutas humanas, o que permite falar em um sentido material que deve 

ser estabelecido às normas penais incriminadoras . Contudo, para se falar em 

proporcionalidade do meio idôneo, é preciso que ele seja, ainda, necessário, é dizer, 

que a intervenção penal seja mesmo exigível em virtude do significativo grau de 

lesão/ameaça ao bem e, ainda, que não existam outros meios menos gravosos à 

liberdade dos indivíduos que possam cumprir as finalidades de tutela e prevenção com 

igual ou maior eficácia. Embora ambos os elementos (idoneidade e necessidade) se 

refiram, fundamentalmente, ao processo de escolha de condutas  típicas pelo órgão 

legislativo do Estado, a proporcionalidade em sentido estrito, terceiro elemento do 

princípio aqui em exame, recai sobre a intensidade, ou seja, sobre a exigência de uma 

distribuição prudente do gravame da sanção penal (quantidade e qualidade) em 

relação direta com a conduta abstratamente considerada. Pelo juízo de 

proporcionalidade em sentido estrito, a resposta penal à infração precisa se relacionar 



 

 

com a importância do bem jurídico tutelado, de maneira que as condutas que venham a 

ofender interesses de maior estimação para o corpo social devam ser punidas mais 

gravemente, o que conduz o legislador a verificar não apenas a importância do valor, 

mas, também, as diversas formas com que ele pode ser ofendido ou posto a perigo. 

 

19. Além de o princípio da proporcionalidade não excluir a possibilidade de 

controle jurisdicional dos atos legislativos face ao seu ferimento no momento de 

tipificação de condutas e cominação de sanções penais, dirige-se também ao órgão 

jurisdicional quando da subsunção de fato concreto, com todas as suas peculiaridades, 

à norma penal incriminadora legítima, o que implica ressaltar a necessária observância 

do princípio da proporcionalidade nesta segunda fase da atividade punitiva do Estado 

(fase de aplicação). Nesse momento, devem-se observar duas finalidades básicas: 

prevenção geral e especial. Portanto, os meios de que o Estado se utiliza, aqui, devem 

ser úteis e necessários ao alcance desses objetivos. A idoneidade do meio é 

caracterizada quando a conduta praticada ofenda ou ameace de lesão o bem jurídico 

tutelado pela norma penal de forma significativa. A necessidade, a seu turno, exige 

que o meio idôneo se apresente como o menos ofensivo na situação concreta, ou seja, 

é necessário apenas aquele mecanismo penal de reprovação que o legislador tenha 

posto à disposição do aplicador e que, sendo idôneo, seja o menos grave. A 

proporcionalidade em sentido estrito, por fim, refere-se à intensidade da reprovação, 

é dizer, à própria gravidade da resposta penal que deve se relacionar, aqui, tanto à 

gravidade do fato quanto à responsabilidade do agente (limite da culpa).  

 

20. Na terceira e última fase da atividade punitiva (fase de execução), todos 

os esforços devem ser dirigidos à consecução de uma finalidade ressocializadora 

(prevenção especial), meta que, aliás, já se inicia quando da fase de individualização 

jurisdicional da sanção penal. Aqui, idôneos são apenas os mecanismos que, capazes 

de promover o desenvolvimento do condenado e não mais ofensivos à sua dignidade 

do que o já estabelecido na sentença, são úteis ao alcance de uma finalidade 

reeducadora. No entanto, deve o meio idôneo ser também necessário, e, para essa 

escolha, é preciso que existam outros meios menos gravosos e permitidos para o 



 

 

cumprimento efetivo das disposições da sentença, como, por exemplo, a faculdade de 

que o juízo de execução penal dispõe para a substituição da privação de liberdade por 

pena restritiva de direito. A proporcionalidade em sentido estrito, completando a 

idéia do princípio lato sensu, seria, na execução, a pós-determinação da medida da 

pena, ou seja, sua flexibilização tendente à compatibilização da resposta penal com a 

personalidade do condenado (ou sua evolução). 
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