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RESUMO 

 

As garantias e direitos fundamentais inerentes ao ser humano são de suma importância para uma 
vida com um mínimo de dignidade. O garantismo penal e processual penal em suas variações como 
garantismo hiperbólico monocular e garantismo penal integral vem ganhando espaço nas discussões 
doutrinárias e jurisprudenciais. O objetivo deste trabalho foi entender através de pesquisa doutrinária, 
o surgimento das garantias de modo geral e demonstrar qual dos dois tipos de garantismo seria o 
ideal para a efetiva tutela dos direitos. A metodologia adotada baseou-se em pesquisas bibliográficas 
que contribuíram para o estudo histórico, principiológico e específico do tema. No primeiro capítulo foi 
estudado o Estado Democrático de Direito e sua evolução histórica passando respectivamente pelo 
Estado Absolutista, Estado Legal e Estado Constitucional o qual deu origem ao Estado Democrático 
de Direito. No segundo capítulo tratou-se do surgimento das garantias, seu conceito e elementos 
essenciais para a sua formação e validade observados os princípios que baseiam sua formação. No 
terceiro e último capítulo o estudo foi com relação à teoria do garantismo hiperbólico monocular e 
como tal teoria afeta os direitos fundamentais sociais e coletivos, assim como a proibição do excesso 
e vedação da proteção deficiente por parte do Estado. Ao término da pesquisa foi possível considerar 
que, a teoria ideal para um Estado Democrático de Direito é a do garantismo penal integral, que 
garante de forma equilibrada tanto os direitos do acusado, quanto os direitos da vítima/sociedade.  

 

Palavras-chave: Direito Penal e Processual Penal. Estado Democrático de Direito. Garantismo 
Hiperbólico Monocular. Garantismo Penal Integral. Proibição do Excesso e Vedação da Proteção 
Deficiente. 

  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The guarantees and fundamental rights inherent to the human are paramount importance for a life 
with a least of dignity. The criminal and criminal procedural guarantee in its variations as monocular 
hyperbolic guaranty and integral criminal guaranty has been gained space in the doctrinal and 
jurisprudence discussions. The purpose of this work was to understand through doctrinal research, the 
emergence of guarantees in general and to demonstrate which of the two types of guaranty would be 
the ideal for the effective protection of rights. The methodology adopted was based on bibliographical 
research that contributed to the historical, principiological and specific study of the topic. In the first 
chapter was studied the Democratic State of Law and its historical evolution passing respectively by 
the Absolutist State, Legal State and Constitutional State which gave rise to the Democratic State of 
Law. In the second chapter was dealt with the emergence of the guarantees, their concept and 
essential elements for their formation and validity observing the principles that base their formation. In 
the third and last chapter, the study with respect to the monocular hyperbolic garantism theory and 
how such theory affects fundamental social and collective rights, as well as the prohibition of excess 
and prohibition of deficient protection by the State. At the end of the research was possible to consider 
that the ideal theory for a Democratic State of Law is that of the integral criminal garantism, which 
ensure in a balanced way both the rights of the accused and the rights of the victim/society.  

 

Keywords: Criminal Law and Criminal Procedure. Democratic State. Monocular Hyperbolic 
Garantism. Integral Criminal Garantism. Prohibition of Excess and Fence of Poor Protection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As garantias e os direitos fundamentais inerentes aos indivíduos são de 

suma importância para uma vida com mínimo de dignidade. O Estado 

Democrático de Direito surgiu para assegurar essas garantias, baseado 

principalmente no princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa seara, 

adveio o garantismo penal, cujo intuito é assegurar, de modo proporcional e 

efetivo, os direitos fundamentais de primeira dimensão ou individuais (direitos 

civis e políticos) e os direitos de segunda dimensão ou coletivos (direitos 

sociais, econômicos e culturais), sem que beneficie apenas uma das partes.  

Partindo dessa explanação, este trabalho levanta o seguinte problema: 

como o Estado Democrático de Direito deve assegurar os direitos e as 

garantias fundamentais aos acusados e à sociedade de maneira proporcional e 

efetiva, sem ferir os direitos fundamentais de ambos e sem pender para o lado 

do acusado? 

Com base nesse questionamento, a metodologia adotada baseou-se em 

pesquisas bibliográficas, que contribuíram para o estudo histórico, 

principiológico e específico do tema.  

Portanto, como objetivo, o presente trabalho visa a estudar as relações 

existentes entre as garantias inerentes ao investigado, processado ou 

condenado, e as ligadas à sociedade, buscando-se relatar procedimentos que, 

de algum modo, são elementos relevantes para as respectivas ciências, de 

modo que contribuem na busca de uma proporcionalidade na aplicação e 

proteção do Estado aos direitos da sociedade, evitando sua escassez.  

Esta pesquisa justifica-se pela efetiva proporcionalidade na aplicação 

dos direitos inerentes aos acusados e à vítima, a sociedade, no intuito de 

propiciar uma maior seguridade, que supostamente viria por meio do 

garantismo integral, que visa proteger não apenas os direitos fundamentais do 

acusado, mas também os da vítima, a sociedade, de forma equilibrada e 

proporcional, dando a segurança jurídica necessária e não abandonando a 

coletividade. 

Assim, no primeiro capítulo é analisado o Estado Democrático de Direito 

e sua evolução histórica, passando, respectivamente, pelos Estado Absolutista, 
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Estado Legal e Estado Constitucional, o qual deu origem ao Estado 

Democrático de Direito, que é caracterizado por assegurar aos cidadãos 

direitos e garantias fundamentais, principalmente o da dignidade da pessoa 

humana, que é norteador de todos os outros. Foi através desse cenário que 

surgiu o garantismo penal.  

Em complemento, o segundo capítulo trata primeiramente do garantismo 

de forma geral e, posteriormente, do garantismo penal, bem como seu 

conceito, seu surgimento e seus graus, falando, ainda, sobre direito penal 

mínimo e direito penal máximo. 

Por fim, no terceiro capítulo são discutidos o chamado garantismo 

hiperbólico monocular, o direito fundamental à segurança e a proibição do 

princípio da proteção deficiente e vedação ao princípio da proteção insuficiente, 

de tal forma que seja possível encontrar uma proporcionalidade na aplicação e 

proteção dos direitos fundamentais da sociedade, evitando excessos por parte 

do Estado. 
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2. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

O Estado Democrático de Direito é uma junção do Estado Democrático 

com o Estado de Direito. O primeiro é caracterizado pela participação popular 

no exercício do poder, enquanto o segundo se relaciona com o respeito às 

normas que regem o funcionamento do Estado e dos cidadãos que nele 

habitam.  

Para melhor entender o Estado Democrático de Direito é necessário que 

se faça um breve estudo sobre a evolução do Estado no decorrer da história, 

partindo, desta forma, do Estado Absolutista, passando pelo Estado Legal e, 

por fim, falando sobre o Estado Constitucional, o qual deu origem ao Estado 

Democrático de Direito. 

Destarte, no que tange ao Estado Absolutista, deve-se observar que 

nesse sistema não existia nenhum tipo de direito garantido aos cidadãos, uma 

vez que todo o poder era concentrado nas mãos do monarca. Dessa forma, o 

príncipe é quem decidia sobre todos os assuntos sem nenhum tipo de limite, 

sendo essa arbitrariedade o motivo desse tipo de governo entrar em declínio, 

dando origem ao Estado Legal. 

Com isso, o Estado de Direito em sua “primeira versão” assumiu a feição 

de um Estado Legal, onde não havia mais a intervenção demasiada por parte 

do Estado na vida de seus habitantes, e sim um limite, o qual foi instituído por 

meio de normas em que os cidadãos teriam o dever de respeitar. A partir de 

então, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, aparecem de forma 

dissociada, ou seja, todo o poder não seria mais concentrado nas mãos de 

uma única pessoa, mas de uma pluralidade, mesmo que restrita e também 

arbitrária. De qualquer maneira, isso já caracterizou algum avanço.  

No Estado Legal, a lei segundo Rousseau (ROUSSEAU, 1959-1995 

apud REIS, 2010, p. 12) era a expressão da vontade geral. Isso porque limitava 

a atuação do Estado, notadamente do Executivo e do Judiciário, conferindo 

garantias aos indivíduos. Apesar do notório avanço, a lei formal não foi 

suficiente para garantir os direitos dos indivíduos contra a intervenção arbitrária 

do Estado, uma vez que não trazia segurança à sociedade.  

Desse modo transformou-se em Estado de Direito, o qual: 
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tinha como intenção a proteção da primeira geração, ou como alguns 
juristas preferem, dimensão dos direitos e garantias fundamentais, ou 
seja, a “Liberdade”, que era o primeiro lema da revolução francesa. 
Este adveio no intuito de somente barrar as atrocidades cometidas 
pelo “Príncipe” pela falta de instrumento legal que o barrasse. Deste 
modo o Estado de Direito somente garantia a igualdade formal, 
estabelecendo regras iguais para todos, mas não dando iguais meios 
para que estes alcançassem a igualdade. (MAGALHÃES, 2016, 
p.105) 

 

Assim, o Estado de Direito aparece para limitar o arbítrio do Estado no 

exercício do Poder como forma de garantia dos direitos fundamentais.  

A partir desse momento surge, então, o Estado Constitucional, também 

conhecido como constitucionalismo. Consequentemente, manifestam-se a 

reafirmação dos valores no âmbito do direito e a exigência da validade material 

da lei.  

Dessa maneira, o Estado Constitucional deu origem ao Estado 

Democrático de Direito. Portanto, 

 

Estado Democrático de Direito é uma sociedade política comandada 
por representantes eleitos pelos cidadãos dessa sociedade que tem 
por função zelar pela separação dos poderes Legislativo, Executivo e 
Judiciário, garantia dos direitos fundamentais dos indivíduos e a 
obediência aos ditames legais. (CHAGAS, 2012, p.53) 

 

A expressão Estado Democrático de Direito, segundo os ensinamentos 

de Ferreira Filho, “foi cunhada pelo espanhol Elias Dias com um sentido 

preciso: o de um Estado de transição para o socialismo” (FERREIRA FILHO, 

2010, apud MAGALHÃES, 2016, p. 106). Conquanto, nos dias atuais, o que se 

vê e se busca, sendo o principal objetivo do Estado Democrático de Direito, é a 

garantia da dignidade da pessoa humana, uma vez que esse princípio seria o 

norteador de todos os outros para assegurar um Estado equilibrado e efetivo, 

no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. 

Nas palavras de José Afonso da Silva (2004, p. 119), a Constituição 

Federal “emprega a expressão mais adequada, cunhada pela doutrina em, que 

o „democrático‟ qualifica o Estado, o que irradia os valores da democracia 

sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre a 

ordem jurídica”. 

O autor ainda afirma que o Estado Democrático de Direito é:  
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baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e 
organização política democráticas, no respeito e na garantia de 
efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, que tem por 
objectivo a realização da democracia económica, social e cultural e o 
aprofundamento da democracia participativa. (SILVA, 2004, p. 119) 

 

No texto constitucional brasileiro, o Estado Democrático de Direito 

aparece logo no artigo 1º da Constituição Federal, onde diz que a República 

Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. Deste 

modo: 

 

A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser 
um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e 
solidária (art.3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser 
exercido em proveito do povo, diretamente ou por representantes 
eleitos (art. 1º, parágrafo único). (SILVA. 2004, p.119) 

 

No entanto, essa democracia deve ser fundada no direito e ater-se a 

manter uma sociedade onde os cidadãos são livres nos mais diversos sentidos 

da palavra e que garanta a justiça. 

Ainda, o que se pode entender é que esse tipo de Estado prioriza a 

participação popular, de modo que assegure aos cidadãos um maior número 

de garantias e direitos fundamentais, sempre atrelados ao princípio da 

efetividade, que é a capacidade de surtir efeitos. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva (2004, p. 122) diz que um dos mais 

relevantes princípios é o da constitucionalidade: 

  

que exprime, em primeiro lugar, que o Estado Democrático de Direito 
se funda na legitimidade de uma Constituição rígida, emanada da 
vontade popular, que, dotada de supremacia, vincule todos os 
poderes e os atos deles provenientes, com as garantias de atuação 
livre de regras da jurisdição constitucional. 

 

Outro princípio relevante para esse tipo de Estado é o da legalidade, o 

qual diz respeito à obediência às normas impostas, uma vez que a constituição 

em seu artigo 5º, inciso II, diz que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa, se não em virtude de lei” (BRASIL, 1988). 

Ao passo que o mesmo autor textualiza que: 
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Deve, pois, ser destacada a relevância da lei no Estado Democrático 
de Direito, não apenas quanto ao seu conceito formal de ato jurídico 
abstrato, geral, obrigatório e modificativo da ordem jurídica existente, 
mas também à sua função de regulamentação fundamental, 
produzida segundo um procedimento constitucional qualificado. 
(SILVA. 2004, p.121) 

 

Com isso, a lei é que rege esse tipo de Estado, pois é o que traz ordem 

à população, bem como segurança jurídica de que seus direitos serão 

garantidos, assegurados pela lei. 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari (2010, p. 145): 

 

a ideia moderna de um Estado Democrático tem suas raízes no 
século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais 
da pessoa humana, bem como a exigência de organização e 
funcionamento do Estado tendo em vista a proteção daqueles 
valores.

 
 

 

Nesse sentido, o mesmo autor explica que são três os princípios 

fundamentais para a existência do Estado Democrático, são eles: A 

supremacia da vontade popular; a preservação da liberdade e a igualdade de 

direitos.  

Assim, pode-se dizer que o Estado Democrático de Direito tem suas 

bases fincadas, também, na teoria garantista, que por sua vez tem suporte nos 

direitos fundamentais descritos na Constituição, onde estão expressos esses 

princípios. 

Contudo, no que diz respeito ao Estado de Direito, é necessário lembrar 

que o mesmo surge para impor limites ao Estado Absolutista, que era 

caracterizado por sua intervenção arbitrária na vida dos indivíduos que dele 

faziam parte. 

 

2.1 Estado Absolutista 

 

O Estado Absolutista era caracterizado por ser um sistema arbitrário e 

monopolizado. “Ao ouvirmos o termo absoluto, absolutismo, normalmente 

pensamos ou mesmo associamos em nossa mente a figura de um governante 

despolítico, mau, egoísta, sem comprometimento com o que hoje chamamos 

de „interesse público‟” (FIGUEIREDO, 2001, p.65).  
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 Desse modo, o absolutismo era um sistema onde o poder de decisão 

estava concentrado apenas na mão do rei, ou seja, somente ele poderia criar 

leis, executá-las e também julgar. 

Ao mesmo tempo, controlava os demais elementos do Estado como 

forças armadas, funções administrativas, como criação e recolhimento de 

impostos, entre outros. Tendo, dessa maneira, o absoluto poder nas mãos de 

uma única pessoa que era considerada representante de Deus na Terra. Esse 

poder, era herdado de pai para filho, o que, de fato, garantia esse sistema. 

Sobre o assunto Sahid Maluf (2013, p. 145) diz que: 

 

Um dos primeiros expoentes do absolutismo monárquica que se inicia 
no século XV foi Luiz XI, Rei da França, o qual anexou à coroa os 
feudos, subjugou a nobreza guerreira e pôs em prática uma violenta 
política unificadora que seria sustentada por Richelieu e Mazanin, até 
atingir o seu apogeu com Luiz XIV.

 
 

 

Ainda Luiz Flávio Gomes e Valério de Oliveira Mazzuoli (2010, apud 

DEBONI, 2014, p.70) dizem que: 

 

o seu apogeu aconteceu na França, durante os séculos XVII e XVIII, 
e que esse modelo de Estado logo se alastrou por toda a Europa. 
Nesse período, o rei concentrava todo o poder em suas mãos, ou 
seja, ao monarca era permitido governar seus súditos de forma 
absoluta sem qualquer limitação ou repressão. 

 

Esse regime teve grande força principalmente na França e chegou ao 

fim com a Revolução Francesa e a queda de Luiz XVI, o que influenciou 

também a queda desse tipo de governo em outros países.  

Entre os principais pensadores desse movimento estão Nicolau 

Maquiavel, com sua obra “O Príncipe”, na qual fez a distinção entre ética e 

política, e Thomas Hobbes, que defendeu a concentração do poder nas mãos 

de um único monarca. 

Ao analisar o pensador Maquiavel, o autor Marcelo Figueiredo (2001, p. 

66) chegou à conclusão de que: 

 

Pode-se extrair do pensamento de Maquiavel uma teoria de governo 
da opinião pública (o que hoje chamamos de propaganda), 
fundamentada na força e dissimulação, cujo emprego é regulado por 
„razões de Estado‟. Entendia que é sempre bom o príncipe ter a 
reputação de „clemente‟, todavia, se suas ações nesse diapasão 
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fossem levadas ao exagero, isto o levaria à ruína. Assim sendo, a 
crueldade do príncipe (bem praticada) mantém seu poder, e com ele 
o Estado.

 
 

 

Destarte, pode-se concluir que a sociedade, ao passo que estava 

descontente com tal tipo de governo, sua arbitrariedade, crueldade e egoísmo 

por parte do monarca, acabou por influenciar diretamente em sua destruição. 

Nas palavras de Norberto Bobbio (2004, p. 43) “foi Thomas Hobbes, 

talvez o mais rigoroso teórico do absolutismo”. Nesse mesmo sentido Sahid 

Maluf (2013, p. 97) expõe que: 

 

Para justificar o poder absoluto, Hobbes parte da descrição do estado 
de natureza: ... E  
continua: Cada homem alimenta em si a ambição do poder, a 
tendência para o domínio sobre os outros homens, que só cessa com 
a morte. Só triunfam a força e a astúcia. E, para saírem desse estado 
caótico, todos os indivíduos teriam cedido os seus direitos a um 
homem ou a uma assembleia de homens, que personifica a 
coletividade e que assume o encargo de conter o estado de guerra 
mútua.

 
 

 

Desse modo, o absolutismo não era um sistema criado pensando em 

garantir o bem-estar social, os direitos e garantias inerentes aos indivíduos, e 

sim um sistema onde uma única pessoa ou família era privilegiada e vista como 

a autoridade máxima, em que mesmo que agisse sem escrúpulos, não seria 

punido, uma vez que ele mesmo ditava as leis e as executava sem qualquer 

tipo de fiscalização ou uma autoridade superior para vigiá-lo, caracterizando 

verdadeira soberania. 

Marcelo Figueiredo (2001, p. 65) textualiza que “para entender o 

absolutismo é necessário incursionar pela chamada doutrina da „soberania‟, já 

que tais fenômenos estão interligados”. Com isso, a soberania do rei era algo 

indiscutível durante a vigência do Estado Absolutista, uma vez que o mesmo 

detinha a supremacia para ditar normas e fazer com que o povo as seguisse, 

mesmo que não fossem benéficas para a sociedade e sem sofrer qualquer tipo 

de limitação.  

 Assim sendo, “notadamente, a vontade do monarca no absolutismo 

norteava o Estado, não havendo espaço para o exercício da legalidade”. 

(DEBONI. 2014, p. 71). Além disso, o acúmulo de riquezas era o que movia o 
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reino, pois quanto mais riquezas obtivessem, acreditava-se que mais 

desenvolvidos seriam.  

Porém não é a realidade que temos consciência na atualidade, porque 

para que um determinado país seja bem desenvolvido, é necessário um 

mínimo existencial a ser garantido à toda a sociedade e não apenas a uma 

minoria dela.  

“Após longos anos de tirania, em 1804, na Europa, foi publicado o 

Código Civil Francês, dando início a um novo período histórico para o Estado, 

denominado legalismo”.  (DEBONI, 2014, p. 71) Destarte, com o término desse 

sistema, chega ao fim, também, o abuso de poder. A partir desse momento é 

que se coloca um limite nesse abuso. 

 

2.2  Estado Legal 

 

O Estado Legal adveio após o Estado Absolutista, não carregando 

portanto as características de abuso de poder desse. Sendo esse sistema 

conhecido pela valorização da lei e pela forma como “idealizavam a aplicação 

da lei como importante instrumento limitador à arbitrariedade dos monarcas 

absolutistas” (DEBONI, 2014, p.71). 

De certa forma o Estado Legal é considerado uma variante do Estado de 

Direito, a maneira que o “estado de direito, [...] se transformou, em boa parte do 

mundo, para usar a expressão que Carré de Malberg cunhou, num mero 

estado legal” (FERREIRA FILHO, 1984, p. 39). Porém os mesmo não se 

confundem, uma vez que “a legalidade não é condição suficiente do Estado de 

Direito em razão de não resolver adequadamente o que Habermas nomeia de 

dialética entre igualdade de fato e de direito” (DUTRA, 2004, p. 57).  

Nesse sentido, Habermas (1997, apud DUTRA, 2004, p. 58) expõe que: 

 

o governo político é sempre exercido na forma jurídica, o sistema 
legal pode existir onde a força política não foi ainda domesticada pelo 
Estado de direito. E o Estado de direito existe onde o poder de 
governar não foi ainda democratizado. Enfim, há governos ordenados 
legalmente sem as instituições do Estado de direito e há Estado de 
direito sem constituição democrática.
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Assim, o Estado Legal não precisa necessariamente do Estado de 

Direito e do Estado Democrático para existir, sendo autônomo. 

 

O Estado regido pela legalidade é portador de algumas 
características peculiares. Primeiro, o seu aspecto processual, já "que 
qualquer direito pode se criar e se modificar por meio de um estatuto 
sancionado corretamente quanto à forma"; segundo, a legalidade, já 
que "se obedece, não a pessoa em virtude de seu direito próprio, 
mas à regra estatuída, a qual estabelece, ao mesmo tempo, a quem e 
em que medida se deve obedecer. Também o que ordena obedece, 
ao emitir uma ordem, a uma regra: à 'lei' ou ao 'regramento' de uma 
norma formalmente abstrata. (DUTRA, 2004, p.61) 

 

Percebe-se, portanto, que um Estado Legal não significa um estado 

baseado em princípios fundamentais, onde o que se prioriza é o melhor 

interesse social, visando sempre dar ao cidadão garantias que norteiam o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Significa apenas um Estado regrado 

por normas, que prioriza a ordem pública. 

Porém as leis tinham que ser seguidas exatamente como estavam 

escritas, não dando margem de interpretação para os juízes e não sendo, 

dessa forma, efetivamente feita a justiça. Segundo Luiz Flávio Gomes e Valério 

de Oliveira Mazzuoli (2010, p.30): 

 

O juiz submisso exclusivamente ao texto legal, de cuja boca não 
podem sair outras palavras senão as da lei, configura o modelo mais 
“conveniente” ao sistema, pois nunca irá questionar sua justiça, sua 
constitucionalidade sua convencionalidade, ainda que essa lei tenha 
sido elaborada para atender “determinados” interesses. Para o 
sistema, o melhor juiz é o eticamente neutro (o eunuco ético). 

 

Contudo, nos dias atuais deve-se dar voz aos juízes para que esses 

interpretem e apliquem as leis, pois só assim o judiciário poderá cumprir o seu 

papel. 

Deste modo, o “estado legal guarda o princípio de que, por meio de lei, é 

ditada a conduta dos particulares, que a lei é condição e limite da atuação dos 

órgãos públicos” (FERREIRA FILHO, 1984, p. 40). Contudo, houve um desvio 

nesse conceito, uma vez que apenas as leis não foram suficientes para garantir 

os direitos do povo. 

Nesse sentido Carl Schmitt (1966, apud FERREIRA FILHO, 1984, p. 41) 

ensina que, 
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toda a luta do estado de direito contra o absolutismo do monarca teria 
terminado por introduzir, em lugar do absolutismo monárquico, o 
absolutismo de mil cabeças dos partidos políticos que em cada 
momento encontram-se em maioria. 

 

Ao analisar os dizeres do autor, conclui-se que o Estado Legal, mesmo 

tentando limitar o poder arbitrário do Estado Absolutista, não obteve muito 

sucesso, uma vez que o poder que antes era concentrado nas mãos de uma 

única pessoa, passou a concentrar-se nas mãos de várias. O autor referencia 

os partidos políticos, pois os integrantes desses passaram a comandar o 

Estado de uma forma também arbitrária, onde o povo não tinha voz, e ao invés 

de procurar garantir o bem-estar social, garante-se o bem-estar próprio. 

 

2.3 Estado Constitucional 

 

O Estado Constitucional surge após o Estado Legal, trazendo consigo 

valores antes esquecidos, ou mesmo deixados de lado. 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari (2010, p.198) “os constitucionalistas, 

que estudam em profundidade o problema da origem das constituições, 

apontam manifestações esparsas, semelhantes, sob certos aspectos”. 

Nesse sentido o autor explica que:  

 

Loewenstein sustenta que os hebreus foram os primeiros a praticar o 
constitucionalismo, enquanto que André Hauriou é absolutamente 
categórico ao afirmar que “o berço do Direito Constitucional se 
encontra no Mediterrâneo oriental e, mais precisamente, na Grécia”, 
havendo ainda quem dê primazia ao Egito. Entretanto o próprio 
Hauriou fala no “caráter ocidental do Direito Constitucional”, 
explicando, como todos os que admitem o constitucionalismo na 
Antiguidade, que, com a queda de Roma, houve um hiato 
constitucional, que só iria terminar com o Estado Moderno. Em 
conclusão, pois, o constitucionalismo, assim como a moderna 
democracia, tem suas raízes no desmoronamento do sistema político 
medieval, passando por uma fase de evolução que iria culminar no 
século XVIII, quando surgem os documentos legislativos a que se deu 
o nome de Constituição. (DALLARI, 2010, p. 198) 

 

Destarte, pode-se concluir que, mesmo antes da propagação das 

constituições, há resquícios de constitucionalismo nos mais diversos tipos de 

povos, porém apenas a partir do século XVIII, momento em que surgiram tais 

documentos legislativos, é que o Constitucionalismo moderno foi evidenciado. 
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Assim a difusão desse sistema em larga escala está relacionada 

principalmente:  

 

às Constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América, 
em 1787, e da França, em 1791, apresentando dois traços 
marcantes: organização do Estado e limitação do poder estatal, por 
meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. (SIMÕES, 
2014, s.p)  

 

O Estado Constitucional segundo Dalmo de Abreu Dallari (2010, p.198), 

“é uma criação moderna, tendo surgido paralelamente ao Estado Democrático”. 

Segundo o mesmo autor, os três grandes objetivos que resultaram na criação 

do Estado Constitucional foram: “a afirmação da supremacia do indivíduo, a 

necessidade de limitação do poder dos governantes e a crença quase religiosa 

nas virtudes da razão, apoiando a busca de racionalização do poder” 

(DALLARI, 2010, p.199).  

De acordo com Anderson de Menezes, o Estado constitucional tem sua 

base fundada na “limitação da autoridade estatal pelo delineamento de poderes 

perfeitamente configurados e a declaração dos direitos do homem, 

devidamente assegurados e garantidos” (MENEZES, 1999, p.120).   

A principal diferença que se observa da transição do Estado Legal para 

o Estado Constitucional e, então, para o Estado Democrático de Direito são os 

valores constitucionais, assim como os direitos individuais e coletivos. Com 

isso, pode-se dizer que os direitos e garantias somente foram de fato 

conquistados com o surgimento desse sistema. 

Dessa forma, conclui-se que o Estado Constitucional de Direito, embora 

tenha como lei maior a Carta Magna, sendo hierarquicamente superior a 

qualquer outra norma, também foi regido com base na dignidade da pessoa 

humana, sendo o que o diferencia do Estado Legal, pois com o surgimento do 

Estado Constitucional os valores foram extremamente exaltados e protegidos.  

Segundo Daniel Sarmento (2011, apud SIMÕES, 2014, s.p): 

 

Até a Segunda Guerra Mundial, prevalecia uma cultura jurídica 
essencialmente legicêntrica, que tratava a lei editada pelo parlamento 
como a fonte principal do Direito, e não atribuía força normativa às 
constituições. As constituições eram programas políticos que 
deveriam inspirar a atuação do legislador, mas que não podiam ser 
invocados perante o Judiciário, na defesa de direitos. 
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Mesmo com todos os avanços notórios que o surgimento do Estado 

Constitucional trouxe, ainda não era exatamente um Estado onde poderiam ser 

efetivamente discutidos os direitos materiais nas vias judiciárias, não sendo, 

portanto, um Estado onde eram efetivamente garantidos aos cidadãos os seus 

direitos.  

 

Um ponto de extraordinária importância foi a proclamação dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, com o mesmo valor e a mesma 
eficácia jurídica dos tradicionais direitos civis e políticos, que até 
então englobavam a totalidade dos direitos individuais. Uma das 
consequências disso foi a ampliação do papel político e social do 
Estado, que deixou de ser apenas o protetor da liberdade e dos 
direitos para assumir um papel ativo na criação de condições para 
efetivação dos direitos. Desse modo, foram rompidas barreiras que 
limitavam as ações do Estado em nome da proteção dos direitos 
individuais.(DALARI. 2010, p. 203)    
 

Nota-se que primeiro foram garantidos os direitos civis e políticos, 

conhecidos como direitos fundamentais de primeira dimensão, e apenas em 

um segundo momento foram garantidos os direitos econômicos, sociais e 

culturais, conhecidos como direitos fundamentais de segunda dimensão.  

Nesse sentido Luís Roberto Barroso (2005, p. 03) explica o seguinte: 

 

A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a 2ª Grande 
Guerra e ao longo da segunda metade do século XX, redefiniu o lugar 
da Constituição e a influência do direito constitucional sobre as 
instituições contemporâneas. A aproximação das ideias de 
constitucionalismo e de democracia produziu uma nova forma de 
organização política, que atende por nomes diversos: Estado 
democrático de direito, Estado constitucional de direito, Estado 
constitucional democrático. Seria mau investimento de tempo e 
energia especular sobre sutilezas semânticas na matéria. 

 

Dessa forma, após a segunda guerra mundial adveio um Estado 

Constitucional renovado, também conhecido como Estado Democrático de 

Direito, onde não era mais considerado apenas um governo que se importava 

somente com a norma em seu sentido formal, e sim um sistema onde a norma 

em seu sentido material também tinha sua devida importância. Com isso, 

Estado passou então, a se preocupar com o povo, onde a judicialização 

acontecia, e as garantias e direitos fundamentais, não apenas os individuais, 

mas também os coletivos, foram finalmente resguardados. No Brasil esse 

apogeu aconteceu com a criação da Constituição Cidadã de 1988. 
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Complementarmente Daniel Sarmento (2011, apud SIMÕES, 2014, s.p) 

diz que: 

 

grande parte das normas constitucionais caracterizavam-se por 
indeterminações semânticas, principalmente por princípios, deu-se 
espaço a técnica de ponderação, tornando frequente o recurso ao 
princípio da proporcionalidade na esfera judicial e tornando cada vez 
mais importante o papel do poder judiciário. 

 

A partir de então houve uma melhora em relação à proteção dos direitos 

e garantias dos cidadãos, principalmente nas vias judiciais. Dessa forma, além 

dos direitos fundamentais básicos, foi garantida, ainda, a justiça à sociedade, 

observando sempre o princípio da proporcionalidade e exaltando o papel do 

judiciário.  

Segundo Luís Roberto Barroso (2005, p.03): 

 

No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional se deu, 
igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do país, por 
ocasião da discussão prévia, convocação, elaboração e promulgação 
da Constituição de 1988. Sem embargo de vicissitudes de maior ou 
menor gravidade no seu texto, e da compulsão com que tem sido 
emendada ao longo dos anos, a Constituição foi capaz de promover, 
de maneira bem sucedida, a travessia do Estado brasileiro de um 
regime autoritário, intolerante e, por vezes, violento para um Estado 
democrático de direito.

 
 

 

Dessa maneira, foi por meio das garantias impostas pela Constituição 

Federal que os brasileiros tiveram seus direitos fundamentais assegurados e, 

também, puderam gozar deles.  

No que tange às características do Estado Democrático de Direito, as 

principais estão preceituadas no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, o 

qual enuncia o seguinte: 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I- a soberania; 
II- a cidadania; 
III- a dignidade da pessoa humana; 
IV- os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
V- o pluralismo político; 
Parágrafo único – Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição. 
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Contudo, a característica mais relevante é a dignidade da pessoa 

humana, uma vez que norteia todas as outras. Esse princípio está no topo dos 

direitos fundamentais e significa dizer que todo ser humano deve ter direito ao 

mínimo para sua subsistência, ou seja, deve ao menos ter acesso à educação, 

à saúde, à segurança, à liberdade, ao trabalho digno, à moradia, entre outros. 

Nas palavras de Lenio Luiz Streck e José Luís Bolzan de Morais (2000, 

apud CASTRO, 2007, p.17), os princípios basilares do Estado Democrático de 

Direito são:  

 

•Constitucionalidade: respaldado na supremacia da constituição, 
vincula o legislador e, todos os atos estatais à constituição, 
estabelecendo o princípio da reserva da constituição e, revigorando a 
força normativa da constituição, instrumento básico da garantia 
jurídica;  
•Organização Democrática da Sociedade;  
•Sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos seja como 
Estado de Distância, por que os direitos fundamentais asseguram ao 
homem a autonomia perante os poderes públicos, seja como um 
Estado antropologicamente amigo, pois respeita a dignidade da 
pessoa humana e empenha-se na defesa e garantia da liberdade, da 
justiça e solidariedade;  
•Justiça Social como mecanismos corretivos das desigualdades;  
•Igualdade não apenas como possibilidade formal, mas, também, 
como articulação de uma sociedade justa;  
•Divisão dos poderes ou de funções;  
•Legalidade que aparece como medida de direito, isto é, através de 
um meio de ordenação racional, vinculativamente prescrito, de 
regras, formas e procedimentos que excluem o arbítrio e a 
prepotência;  
•Segurança e certeza jurídicas.

 
 

 

Dessa forma, um sistema só será efetivo se contiver todos esses 

requisitos que, segundo o autor, são primordiais na existência de um Estado 

Democrático de Direito, pois trazem além de segurança, um conforto jurídico ao 

povo, uma vez que sabem que se um falhar terá o outro para reparar o erro. 

Foi exatamente nesse histórico de garantias e de direitos fundamentais 

resguardados pela Constituição Federal que surgiu o denominado garantismo 

penal. 
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3. GARANTISMO PENAL 

 

Pode-se afirmar que o garantismo penal tem como principal pressuposto 

a proteção dos direitos fundamentais individuais, denominados direitos de 

primeira dimensão, ligados à liberdade (direitos civis e políticos). Contudo, não 

deve guarida tão somente a esses direitos, mas também aos coletivos e 

sociais, chamados de direitos de segunda dimensão (direitos econômicos, 

sociais e culturais). 

A tendência garantista é maximizar o direito e minimizar a pena, sempre 

em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na 

Constituição Federal de 1988.  

Em suma, a referida teoria procura questionar os exercícios arbitrários 

de poder, bem como oferecer dispositivos jurídicos que garantam uma maior 

efetividade ao ordenamento jurídico. Com isso, busca-se oferecer limites à 

atuação do poder punitivo no Estado de Direito e um equilíbrio entre os direitos 

fundamentais das partes.  

Dessa forma, segundo Cademartori (1999, apud SANCHES, 2008, p. 

4528): 

 

Uma organização jurídica pode-se dizer garantista quando inclui 
estruturas e institutos aptos a sustentar, oferecer reparo, defesa e 
tutela das liberdades individuais e aos direitos sociais e coletivos. Um 
operador jurídico dir-se-á garantista quando dedica a sua atividade a 
aumentar o número ou a eficácia das estruturas e instrumentos 
oferecidos pelo sistema jurídico para tutelar e promover aquelas 

liberdades e aqueles direitos. 
 

Destarte, o garantismo penal tem por base os direitos fundamentais 

descritos na Constituição Federal, que disciplinam o Estado Democrático de 

Direito no Brasil, bem como a sua estrutura, os limites de poder, os direitos dos 

indivíduos, dos grupos e da sociedade como um todo.  

 

3.1 Surgimento 

 

Para melhor compreensão da evolução do garantismo como um todo, 

deve-se primeiramente entender quando e como surgiram as garantias 
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inerentes à pessoa humana, que todo indivíduo desfruta nos dias atuais. Para 

tanto, faz-se uma breve síntese histórica. 

Os direitos inerentes à pessoa humana vêm sendo conquistados no 

decorrer do tempo, por meio de um processo lento. Desde os seus primórdios 

até o período atual, a sociedade passou por inúmeras fases, de modo que cada 

qual contribuiu para as evoluções vistas hoje. 

Nesse sentido Norberto Bobbio (2004, p.05) afirma que:  

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 
históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizados 
por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 
nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 
por todas. 

 

Desse modo, ao analisar períodos históricos, entende-se que as 

Revoluções Inglesa, Francesa e Americana foram grandes influenciadoras na 

positivação dos direitos de primeira dimensão, que teve início no final do século 

XVIII, dominou todo o século XIX e mostrou, ainda, a luta da sociedade para ter 

seus direitos assegurados. 

Esses direitos se caracterizam pela imposição de defesa contra os 

possíveis abusos do Estado. Resguardando “o direito à vida, à liberdade, à 

propriedade, à liberdade de expressão, à participação política e religiosa, à 

inviolabilidade de domicílio, à liberdade de reunião, entre outros”. (PAULO; 

ALEXANDRINO, 2012, p.38) 

Já os direitos de segunda geração são caracterizados pelos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Explica Paulo e Alexandrino (2012, p.38): 

 

Foram os movimentos sociais do século XIX que ocasionaram, no 
início do século XX, o surgimento da segunda geração de direitos 
fundamentais, responsável pela gradual passagem do Estado liberal, 
de cunho individualista, para o Estado social, centrado na proteção 
dos hipossuficientes e na busca da igualdade material entre os 
homens (não meramente formal como assegurava o liberalismo).  

 

Após a Segunda Guerra Mundial, ligada ao surgimento de entidades 

como a Organização das Nações Unidas (1945) e a Convenção Internacional 

contra a tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes 

(1984), adveio a proteção internacional dos direitos humanos, o que influenciou 
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então, o surgimento da terceira dimensão dos direitos fundamentais. De acordo 

com Paulo e Alexandrino (2012, p.38): 

Os direitos fundamentais de terceira geração não se destinam 
especificamente à proteção dos interesses individuais, de um grupo 
ou de um determinado Estado. Sua titularidade é difusa, visam a 
proteger todo o gênero humano, de modo subjetivamente 
indeterminado. Representam uma nova e relevante preocupação com 
as gerações humanas, presentes e futuras, expressando a ideia de 
fraternidade e solidariedade entre os diferentes povos e Estados 
soberanos.  

 

Essa dimensão de direitos procura satisfazer o coletivo, pois “novos 

problemas e preocupações mundiais surgem, tais como a necessária noção de 

preservacionismo ambiental e as dificuldades de proteção dos consumidores” 

(LENZA, 2010, p. 740). 

Norberto Bobbio (2004, p.08), ao lecionar sobre o tema, afirma a 

existência de uma quarta dimensão de direitos, segundo o mestre italiano: 

já se apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de 
direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais 
traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do 
patrimônio genético de cada indivíduo.   

 

Preliminarmente esses direitos “bens e vantagens prescritos na norma 

constitucional” (LENZA, 2010, p. 741) conquistados pelos cidadãos deram 

origem à expressão “garantismo” um termo predominantemente moderno 

usado pelo jusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli, em seu livro Direito e Razão. 

Tudo indica que essa expressão teve origem no século XVIII, associada 

à figura de Mario Pagano, para quem o garantismo seria uma doutrina voltada 

à limitação da discricionariedade potestativa do juiz. A expressão foi introduzida 

no âmbito do direito penal e incorporada no universo jurídico, na versão 

contemporânea, por Luigi Ferrajoli apenas em 1989, quando publicou a obra 

Direito e Razão. Desde então ela foi estudada e criticada por vários outros 

autores. 

Na referida obra “Ferrajoli assenta seu sistema garantista (também 

chamado de cognitivo ou legalidade estrita) em dez axiomas ou princípios 

axiológicos fundamentais, a saber” (MASSON, 2015, p.95).  

 

1) Nulla poena sine crimine – princípio da retributividade ou da 
consequencialidade da pena em relação ao delito; 
2) Nullum crimen sine lege – princípio da reserva legal; 
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3) Nulla lex (poenalis) sine necessitate – princípio da necessidade ou 
da economia do direito penal; 
4) Nulla necessitas sine injuria – princípio da lesividade ou da 
ofensividade; 
5) Nulla injuria sine actione – princípio da materialidade ou da 
exterioridade da ação; 
6) Nulla actio sine culpa – princípio da culpabilidade ou da 
responsabilidade pessoal; 
7) Nulla culpa sine judicio – princípio da jurisdicionalidade; 
8) Nullum judicium sine accusatione – princípio acusatório ou da 
separação entre juiz e acusação; 
9) Nulla accusatio sine probatione – princípio do ônus da prova ou da 
verificação; e 
10) Nulla probatio sine defensione – princípio do contraditório e da 
ampla defesa, ou da falseabilidade.  
 

Axioma significa uma premissa considerada evidente e verdadeira, 

fundamento em demonstração racional. No presente contexto os axiomas se 

relacionam com o garantismo penal e processual penal. “A ligação é 

particularmente estreita com os axiomas (...) que anunciam as garantias 

penais, e entre os axiomas (...), que anunciam as garantias processuais” 

(FERRAJOLI, 2014, p.95).  

Verifica-se, portanto, que os graus de garantismo podem variar conforme 

a concordância ou discordância que vai existir entre a norma e a sua 

efetividade. Isso porque os princípios acima mencionados são base para as 

garantias penais e processuais, uma vez que na falta de algum relevante acaba 

delimitando-as. 

 

3.1.1 No Brasil 

 

Os primeiros resquícios de garantias “(instrumentos através dos quais se 

assegura o exercício dos aludidos direitos preventivamente ou prontamente os 

repara, caso violados LENZA, 2010, p.741)” asseguradas aos brasileiros 

tiveram início com a primeira Constituição do Brasil, que foi outorgada em 1824 

e caracterizada por ser respeitadora dos direitos individuais. Nela foi 

assegurada a liberdade de locomoção e vedada qualquer hipótese de prisão 

arbitrária. Nesse sentido, Pedro Lenza (2010, p.94) aponta que “a Constituição 

de 1824 continha importante rol de Direitos Civis e Políticos. Sem dúvidas 

influenciou as declarações de direitos e garantias das constituições que se 

seguiram”.  
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Depois de 67 anos de vigência adveio em 1891 a segunda Constituição, 

que instituiu o habeas corpus e assegurou aos acusados o direito de ampla 

defesa, assim como o “banimento da pena de morte, ressalvadas, neste último 

caso, as disposições da legislação militar em tempo de guerra” (LENZA, 2010, 

p.98). 

O texto da terceira Carta Magna de 1934 sobreveio em um momento em 

que o cenário internacional era desfavorável, por estarem eclodindo sistemas 

autoritários, principalmente na Europa. Porém, mesmo com a dificuldade, 

houve consideráveis avanços, assim como a criação do mandado de 

segurança, a ação popular e, ainda, a instituição da Justiça Militar. 

Corroborando esse entendimento, Pedro Lenza (2010, p.101) afirma que essa 

Constituição “sofreu forte influência da Constituição de Weimar da Alemanha 

de 1919, evidenciando assim, os direitos humanos de segunda dimensão e a 

perspectiva de um Estado social de direito (democracia social)”.  

Logo em seguida no ano de 1937, foi outorgada a quarta Constituição 

brasileira. Essa foi denominada “Constituição Polaca”, em razão de ter sido 

estribada na Carta ditatorial Polonesa de 1935 sendo praticamente um 

retrocesso nas conquistas dos direitos. 

Posteriormente houve um período de redemocratização, haja vista a 

necessidade de um novo ordenamento constitucional. Nesse momento surgiu a 

quinta Constituição, que adveio em 1946, sendo claramente inspirada “nas 

ideias liberais da Constituição de 1891 e nas ideias sociais da de 1934” 

(LENZA, 2010, p.108), as quais haviam sido eliminadas em 1937. Além disso, 

foram inseridos dispositivos como: a igualdade de todos perante a lei, a 

inviolabilidade do sigilo de correspondência, a inviolabilidade da casa como 

asilo do indivíduo, a prisão só em flagrante delito ou por ordem escrita de 

autoridade competente e a garantia ampla de defesa do acusado. Com isso, 

essa constituição caracterizou grandes avanços no que tange às garantias 

individuais. 

A sexta Constituição de 1967 e a sétima de 1969 não trouxeram 

avanços em relação às garantias e aos direitos fundamentais. Por fim, em 1988 

houve a criação da Constituição Federal vigente nos dias atuais, a chamada 

Constituição Cidadã, que tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sigilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o
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dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

e o pluralismo político, e ainda trouxe a conquista de vários direitos e garantias 

individuais e coletivos. 

São alguns exemplos desses avanços o repúdio ao racismo e à tortura, 

que passaram a ser crimes inafiançáveis, assim como a aparição do mandado 

de segurança coletivo e habeas data e a instituição do Ministério Público (MP) 

para defesa judicial dos direitos das populações indígenas.  

 

A CF/88, em seu título II, classifica o gênero direitos e garantias 
fundamentais em importantes grupos, a saber: direitos e deveres 
individuais e coletivos; direitos sociais; direitos da nacionalidade; 
direitos políticos; partidos políticos.(LENZA, 2010, p.108)  

 

Dessa maneira, as “regras e princípios constitucionais são parâmetros 

de legitimidade das leis penais e delimitam o âmbito de sua aplicação” 

(MASSON, 2015, p.07). Desse modo devem ser harmônicos entre si, ao passo 

que qualquer lei penal que não obedecer ao disposto na Carta Magna vigente, 

não goza de validade. 

 

3.2 Conceito 

 

O garantismo penal diz respeito às garantias penais e processuais 

penais. Além disso, decorre da necessidade da existência de um núcleo 

jurídico fundamental, capaz de estruturar a sociedade para resolução de 

conflitos, respeitando sempre as garantias dos indivíduos e os direitos 

fundamentais e, ainda, elencando os limites materiais do Estado, os quais se 

dividem em limites materiais explícitos e limites materiais implícitos, esses 

contidos ao longo do texto constitucional, enquanto aqueles são as cláusulas 

pétreas contidas na Constituição. 

Acerca dos limites materiais no direito penal “o bem jurídico é o limite 

que deve o legislador obedecer para a legítima tipificação de crimes 

vocacionados para uma proteção penal apegada a padrões restritivos” 

(FIGUEIREDO, s.d, p. 22). Ou seja, deve-se entender como limite a totalidade 

de leis penais em vigor. 
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procura-se impor limites materiais ao direito penal, elegendo a 
proteção do indivíduo como fim único e legítimo. A função do Estado, 
compreendido nesses moldes, é de servir ao indivíduo e salvaguardar 
a sua esfera de liberdade (...) Assim KINDHÄUSER, afirmando que 
uma “política criminal racional (…) deve orientar-se (…) à proteção 
das condições juridicamente garantidas da esfera de liberdade 
individual.” (FIGUEIREDO, s.d, p.13) 

 

Contudo, não se pode proteger apenas a esfera individual, e sim zelar, 

também, pela esfera coletiva. 

Para melhor entender o conceito de garantismo, recorre-se ao raciocínio 

de Ferrajoli que, para explicar tal expressão, dividiu de um lado a crítica dos 

fundamentos éticos do direito penal e do outro a critica à prática no judiciário. 

Com base nisso, desenvolveu, a partir do estudo de determinados axiomas 

garantistas, três significados à teoria.  

O primeiro diz respeito a um modelo normativo de direito, específico ao 

Estado de direito, definido ainda como uma filosofia política que exige do 

Direito e do Estado idoneidade para minimizar a violência e preservar a 

liberdade. 

Na lição de Ferrajoli (2014, p. 785): 

 

Segundo um primeiro significado, “garantismo” designa um modelo 
normativo de direito: precisamente, no que diz respeito ao direito 
penal, o modelo de “estrita legalidade” SG, próprio do Estado de 
direito, que sob o plano epistemológico se caracteriza como um 
sistema cognitivo ou de poder mínimo, sob o plano político se 
caracteriza como uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência 
e a maximizar a liberdade e, sob o plano jurídico, como um sistema 
de vínculos impostos à função punitiva do estado em garantia dos 

direitos do cidadão. 
 

Dessa maneira, tratam-se de garantias limitantes ao poder do Estado. 

Dizem respeito à subordinação do poder público às leis que predeterminam 

apenas suas formas de exercício, próprio do princípio da mera legalidade. 

Contudo mesmo que um Estado seja garantista em suas leis, de nada vale se 

não as aplicar na prática.  É por esse motivo que deve haver uma harmonia 

entre lei e judiciário. 

A garantia, ao mesmo tempo que é normativa, é também realista, 

referindo-se aos graus de efetividade, e sobretudo de não efetividade, do 

sistema penal vigente. 
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Em um segundo significado, “garantismo” designa uma teoria jurídica 
da “validade” e da “efetividade” como categorias distintas não só 
entre si mas, também, pela “existência” ou “vigor” das normas. Neste 
sentido, a palavra garantismo exprime uma aproximação teórica que 
mantém separados o “ser” e o “dever ser” no direito; e, aliás, Põe 
como questão teórica central, a divergência existente nos 
ordenamentos complexos entre modelos normativos (tendentemente 
garantistas) e práticas operacionais (tendentemente antigarantistas), 
interpretando-a com a antinomia – dentro de certos limites fisiológica 
e fora destes patológica – que subsiste entre validade (e não 

efetividade) dos primeiros e efetividade (e invalidade) das segundas. 
(FERRAJOLI, 2014, p.786). 

 

O segundo significado trata de garantias positivas, fruto do direito 

positivo vigente. É a separação do “ser” e do “dever ser” no direito, exprimindo 

a ideia contraposta de validade e efetividade ou, ainda, de existência ou vigor 

das normas. Isso porquee, uma norma pode ser formalmente vigente e 

substancialmente inválida, se não estiver de acordo com o plano substancial.  

É uma crítica às ideologias política e jurídica, levando a crer que, para 

adquirir seu equilíbrio, devem estar presentes os valores éticos, os direitos 

fundamentais e, sobretudo, o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim 

deve ser respeitados os valores morais de cada cidadão, baseando-se em 

condutas honestas. É uma atribuição outorgada a quem seja “merecedor”. 

Por fim, o terceiro significado constitui-se em uma filosofia política que 

impõe a justificação externa por parte do Estado, por meio do direito. A 

finalidade é a própria tutela, a garantia. 

 

Segundo um terceiro significado, por fim, “garantismo” designa uma 
filosofia política que requer do direito e do Estado o ônus da 
justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a 
tutela ou a garantia constituem a finalidade. Neste último sentido o 
garantismo pressupõe a doutrina laica da separação entre direito e 
moral, entre validade e justiça, entre ponto de vista interno e ponto de 
vista externo na valoração do ordenamento, ou mesmo entre o “ser” e 
o “dever ser” do direito. E equivale à assunção, para os fins da 
legitimação e da perda da legitimação ético-política do direito e do 
Estado, do ponto de vista exclusivamente externo. (FERRAJOLI, 
2014, p. 787) 

 

Desse modo, o garantismo em seu último sentido pode ser entendido 

como um ponto de vista puramente externo (ético-político), que requer do 

Direito e do Estado uma sociedade justa e igualitária, exteriorizando 

necessidades individuais e coletivas. Não é absoluto, permitindo que se 

construa justificações parciais dentro dele. 
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Ademais, pode-se dizer que nenhum direito é absoluto, pois para tal não 

poderia haver nenhum tipo de diferença entre as pessoas, as mesmas 

deveriam ser iguais em todos os sentidos, sem distinção de qualquer natureza.  

O Direito tem esse objetivo, de alcançar a justiça, e para que isso ocorra 

é necessário que trate as pessoas de forma distinta, como ensina Aristóteles 

(2002), é necessário “tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, 

na exata medida de suas desigualdades”, portanto sendo essa a verdadeira 

face da equidade. Para que haja esse equilíbrio é necessária a existência 

dessas garantias norteadoras da verdadeira justiça no direito. 

Porém, a igualdade não pode ser olhada apenas do ponto de vista 

formal, ou seja, da igualdade perante a lei. A igualdade precisa ser observada 

sob sua perspectiva material, o que conduz à necessidade de se reconhecer as 

diferenças ínsitas dos seres humanos. Por consequência são necessários 

dispositivos legais que visem minimizar eventuais desníveis concretos – reais – 

e assim conduzir à igualdade material. 
A partir da criação desses significados, pode-se concluir que a teoria, a 

filosofia política do direito e o modelo normativo de Estado, não são conceitos 

dissociados, mas complementares. Além disso, nota-se um progresso quanto 

às garantias de direitos fundamentais, pois mesmo que defeituoso, o papel do 

garantismo é buscar sempre uma maior efetividade para que possa valer-se 

em todos os âmbitos do ordenamento jurídico. 

 

3.3 Graus do Garantismo 

 

Os graus de garantismos estão ligados aos axiomas garantistas, ou seja, 

são mensurados pela quantidade de axiomas que se garantem em 

determinado sistema.  

 

A tipologia dos sistemas punitivos, que se desenvolverá aqui 
mediante subtrações sucessivas de axiomas garantistas do sistema 
de legalidade estrita SG, não tem pretensões de exaustividade. 
Logicamente, na realidade, de SG se podem subtrair um ou mais 
axiomas quaisquer e originar, assim, uma quantidade inumerável de 
sistemas penais de diversas espécies. Na prática, contudo, o número 
destes sistemas se reduz notavelmente se se considerar que muitas 
das garantias pressupõem outras, na falta das quais elas também 
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sucumbem ou, em todo caso, resultam debilitadas. (FERRAJOLI, 
2014, p.95) 

 

Para Ferrajoli (2014, p.95) o princípio da legalidade é uma garantia 

complexa, pois em sentido estrito (forte) “requer a presença de todos os 

demais princípios, que se torna assegurada somente em SG” (sistema 

garantista), mas em sentido lato (fraco) “configura, ao contrário, seu 

pressuposto, dado que nenhuma outra garantia seria cabível se ele faltasse por 

completo” (FERRAJOLI, 2014, p.95). 

 

Será, pois, suficiente aos fins teóricos aqui perseguidos configurar 
somente outros nove sistemas em adição a SG, disponíveis em 
grandes traços na ordem do garantismo decrescente e do 
autoritarismo crescente: um sistema S1 “sem prova e defesa (em 
sentido estrito)”; um sistema S2 “sem acusação separada”; um 
sistema S3 “sem culpabilidade”; um sistema S4 “sem ação”; um 
sistema S5 “sem ofensa”; um sistema S6 “sem necessidade”; um 
sistema S7 “sem delito”; um sistema S8 “ sem juízo”; um sistema S9 
“sem lei. (FERRAJOLI, 2014, p. 96) 

 

Ferrajoli (2014) elenca, então, três tipos de modelos para exemplificar a 

presença desses sistemas, são eles: Modelos de processo penal autoritário, 

modelos de direito penal autoritário e modelos punitivos irracionais. 

 

Cada um destes sistemas se torna caracterizado, relativamente a SG, 
pela falta ou pelo enfraquecimento, além da garantia subtraída, 
também de muitas das que ele pressupõe e a procedem na ordem 
em que diversos sistemas foram elencados. (FERRAJOLI, 2014, p. 
96)

 

 

O modelo de processo penal autoritário caracteriza-se pela falta de 

provas e defesa, o qual é chamado de sistema de mera legalidade, que “deriva 

da subtração de SG dos princípios do ônus da prova e do direito de defesa, 

expressos nos axiomas A9 e A10” (FERRAJOLI, 2014, p.96), os quais são, 

respectivamente Nulla accusatio sine probatione e Nulla probatio sine 

defensione. O primeiro significa dizer que não há acusação sem prova que a 

fundamente e o segundo que não há prova sem ampla defesa. 

E ainda, pelo “sistema sem acusação separada S2, que configura o 

método inquisitivo derivado, por sua vez, da subtração do axioma A8 sobre a 

imparcialidade do juiz sobre a acusação” (FERRAJOLI, 2014, p.96) 
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Nesse sentido, “prova e defesa serão no sentido estrito apenas se, 

graças à legalidade estrita ou taxatividade da previsão legal das hipóteses de 

delito, o sistema permitir” (FERRAJOLI, 2014, p.96). No mesmo contexto 

Ferrajoli (2014, p.96) diz que: 

 

a falta de taxatividade das previsões legais e de decidibilidade da 
verdade processual comporta uma contaminação subjetiva dos 
pressupostos de fato da pena e, em consequência, um 
enfraquecimento de todas as demais garantias e a estrita 
jurisdicionariedade de SG decaemm em S1, à mera legalidade e à 
mera jurisdicionariedade. 

 

“O enfraquecimento das garantias processuais pode chegar nestes 

sistemas até à total falta de prova e de defesa” (FERRAJOLI, 2014, p.96)  o 

que fere diretamente as garantias penais e processuais penais. 

Por sua vez, o modelo de direito penal autoritário se caracteriza pelo 

“sistema sem culpabilidade S3, que carece do elemento da internacionalidade 

do delito, expressado pelo axioma A6” (FERRAJOLI, 2014, p.97). Esse sistema 

é chamado de objetivo e, embora seja um sistema arcaico, ainda se encontra 

presente nos dias atuais no sistema penal moderno. 

Outros sistemas que caracterizam esse modelo são “os sistemas S4 

sem ação e S5 sem ofensa, privados, respectivamente, da garantia da 

materialidade da ação, expressada pelo axioma A5, e da lesividade do fato, 

expressado pelo axioma A4” (FERRAJOLI, 2014, p. 97). Esses sistemas são 

chamados, ao contrário do anterior, de subjetivistas. Ambos os sistemas são 

construídos com referência à subjetividade desviada do réu. 

Os sistemas sem ação “reprimem não apenas determinados 

comportamentos, senão atitudes ou situações subjetivas de imoralidade, de 

perigosidade ou de hostilidade ao ordenamento” (FERRAJOLI, 2014, p. 98). Já 

os sistemas “sem ofensa prescindem da lesão de bens jurídicos concretos, ou 

reprimindo antecipadamente a simples e frequente colocação abstrata em 

perigo” (FERRAJOLI, 2014, p. 98).  

O último sistema desse modelo ocupa um lugar à parte da tipologia, é o 

“sistema sem necessidade S6, que carece do princípio da economia do direito 

penal, expresso pelo axioma A3 e que podemos chamar de vexatório” 

(FERRAJOLI, 2014, p.99). É considerado distinto dos demais por não possuir 
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técnica punitiva, “mas um critério de política criminal cuja satisfação está 

condicionada mas não é condicionante das demais garantias” (FERRAJOLI, 

2014, p.99). É um sistema em contraste com as razões de utilidade individuais 

e coletivas. 

Por fim, o modelo punitivo irracional caracteriza-se por conter outros três 

sistemas punitivos, “o sistema S7 sem delito, que carece do axioma A1, o 

sistema S8 sem juízo, que carece do axioma A9, e o sistema sem lei, que 

carece do axioma A2” (FERRAJOLI, 2014, p.99).  O primeiro desses sistemas, 

chamado por Ferrajoli de mera prevenção, não se distingue do sistema 

puramente subjetivo. 

 

De conformidade com ele, o direito e o processo penal se 
transformam de sistema de retribuição, dirigido a prevenir os fatos 
delituosos por meio de comprovação e da punição dos já ocorridos, 
em sistema de pura prevenção, dirigido a afrontar a mera suspeita de 
delitos cometidos, mão não provados, ou o mero perigo de delitos 
futuros.”

 
 (FERRAJOLI, 2014, p.99) 

 

Já os dois últimos sistemas, baseados no axioma Nulla poena sine lege, 

que quer dizer que não há crime sem lei, e Nulla poena sine judicio, que quer 

dizer que não há culpa sem o devido processo legal, “correspondem a formas 

absolutas do Estado selvagem ou disciplinar” (FERRAJOLI, 2014, p.100). 

Destes dois sistemas, “O primeiro representa o Estado policial, caracterizado 

por leis em branco , que permitem a intervenções punitivas livres de qualquer 

vínculo, inclusive o do juízo prévio” (FERRAJOLI, 2014, p. 100). O segundo, ao 

contrário, corresponde “ao chamado por Weber justiça patriarcal ou do cádi, 

não vinculada a nenhum critério preestabelecido, nem de fato nem de direito” 

(FERRAJOLI, 2014, p.100). 

Em todos os modelos apresentados há uma anulação das garantias, 

pelo fato de que os axiomas de cada sistema estão conectados entre si e de 

haver os sistemas as lesionado, o que “não comporta apenas uma mudança de 

sistema, mas repercute sobre o conjunto das garantias restantes, debilitando-

as ou inclusive anulando-as” (FERRAJOLI, 2014, p.100).   
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3.4 Direito Penal Mínimo 

 

É uma teoria que defende a necessidade de adequação razoável entre a 

conduta e a ofensa ao bem jurídico tutelado, de modo que o Direito Penal só 

intervenha quando os outros ramos do direito não consigam reparar e prevenir 

a ofensa de lesão ao bem jurídico tutelado, sendo o direito penal usado apenas 

em ultima ratio.  

Os principais pensadores desse movimento em estudo, nos dizeres de 

Vera Regina Pereira de Andrade, foram: “o filósofo e criminólogo italiano 

Alessandro Baratta, o penalista e criminólogo argentino Eugenio Raúl Zaffaroni 

e o filósofo e penalista italiano Luigi Ferrajoli” (ANDRADE, 2006, p.168). Dessa 

forma, embora a teoria do direito penal mínimo não tenha previsão legal no 

ordenamento jurídico pátrio, decorre de uma previsão implícita, onde se 

preserva a ideia de dignidade humana e vem ganhando força e sendo 

defendida por inúmeros juristas. 

 

Esta teoria defende a necessidade de adequação razoável entre a 
conduta e a ofensa ao bem jurídico tutelado, de modo que o Direito 
Penal só intervenha quando realmente a lesão ao bem jurídico assim 
recomendar, bem como quando a lesão não seja passível de 
reparação pelos outros ramos do direito.  Com efeito, o minimalismo 
penal busca evitar excesso na aplicação do Direito Penal. 
(ANDRADE, 2012, s.p).  

 

Quando se trata de Direito Penal Mínimo há que se ter em mente que a 

intervenção do Estado na vida dos indivíduos deve ser mínima, assim como a 

criação das penas e sua severidade ao aplicá-las, pois para essa teoria quanto 

mais severas as penas se tornam, mais se delimitam as garantias individuais. 

Nota-se, portanto, que o Direito Penal Mínimo tem um fundo garantista. 

Porém, não se confundem, mesmo se baseando nos mesmos ideais, e sendo 

complementares.  

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes  (GOMES, GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA e BIANCHINI, 2007, apud KAZMIERCZAK, 2009, p.82) se posiciona 

da seguinte forma: 

 

O minimalismo está voltado para a intervenção do Direito penal 
(considera o Direito penal como ultima ratio). O garantismo diz 
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respeito às garantias penais e processuais penais. São distintos, mas 
convergentes, ou seja, contam com muitos pontos de contato. 

 

Destarte, fica claro que a corrente minimalista é distinta do garantismo, 

porém são similares, uma vez que a primeira é voltada também para 

preservar as garantias penais. Além disso, tem por finalidade a proteção de 

bens considerados mais relevantes para o convívio humano, bens que não 

poderiam ser tutelados de forma eficaz por outros ramos do direito que não o 

penal. 

Luigi Ferrajoli (2014, p. 101) ao tratar do assunto, diz que: 

 

Segundo este modelo, não se admite qualquer imposição de pena 
sem que se produzam a comissão de um delito, sua previsão legal 
como delito, a necessidade de sua proibição e punição, seus efeitos 
lesivos para terceiros, o caráter externo ou material da ação 
criminosa, a imputabilidade a culpabilidade do seu autor e, além 
disso, sua prova empírica produzida por uma acusação perante um 
juiz imparcial, em um processo público e contraditório em face da 
defesa e mediante procedimentos legalmente preestabelecidos. 

 

Para defender este entendimento, os doutrinadores se apoiam em 

diversas garantias constitucionais e princípios básicos do direito.  

 

Rogério Greco elenca os princípios indispensáveis ao raciocínio do 
Direto Penal Mínimo, destacando os seguintes: a dignidade da 
pessoa humana; intervenção mínima; lesividade; adequação social; 
insignificância; individualização da pena; proporcionalidade; 
responsabilidade pessoal; limitação das penas; culpabilidade e a 

legalidade. (GRECO, 2008, apud KAZMIERCZAK 
, 2009, p.82) 

 

O Direito Penal deve adequar-se a essas garantias e princípios 

constitucionais, em busca de uma aplicação efetiva do Direito Penal. Para que 

quando o bem jurídico penalmente protegido sofrer uma lesão que autorize a 

aplicação da medida restritiva à liberdade do cidadão, o faça sem feri-los.  

Neste sentido, Marcelo Gonçalves Saliba (2009, apud KAZMIERCZAK, 

2009, p.73) sintetiza essa diferenciação ao afirmar que:  

 

Não são, por sua vez, abolicionistas as teorias que buscam a 
minimização, humanização ou substituição das penas, mas sim, 
teorias “reformadoras” ou “substitutivas”, visto que a sanção penal é 
mantida como meio de reação social através das regras e normas do 
Estado.
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Dessa forma, o Estado Democrático de Direito parte do princípio reitor 

de todo o Direito Penal, que é o da dignidade humana, fundamento da 

República Federativa do Brasil, conforme exposto no artigo 1°, inciso III, da 

Constituição Federal. A dignidade humana, assim, orienta o legislador, no 

momento de criar um novo delito, e o operador, no instante em que vai realizar 

a atividade de adequação típica. Da dignidade humana, por sua vez, derivam 

outros princípios mais específicos, os quais proporcionam um controle de seu 

conteúdo. Em suma, o direito penal mínimo tem como principal escopo o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

3.5 Direito Penal Máximo  

 

O denominado Direito Penal Máximo é o oposto do Direito Penal 

Mínimo, uma vez que aquele defende a extinção de direitos reconhecidos aos 

criminosos, penas aumentadas e execução rigorosa, leis mais repressivas e 

preventivas dos delitos. Dessa forma, busca justamente o contrário da corrente 

minimalista, uma maior aplicabilidade do Direito Penal (SILVEIRA, 2012). 

Criam-se novos tipos penais, aumentam-se as penas e restringem-se 

cada vez mais as garantias fundamentais. Com isso, as pessoas que praticam 

atos ilegais são vistas como “inimigos” do Estado. Esse fundamento foi usado 

em um importante movimento que ocorreu nos Estados Unidos, chamado de lei 

e ordem, que é uma variante do direito penal máximo. Apareceu na década de 

1970, como resposta ao aumento crescente da criminalidade, e se expandiu 

devido a alguns fatos que ocorreram nas décadas de 1970 e 1980, que de 

acordo com Franco (2005 apud SILVA, 2014, p.222) são: 

 

a) no incremento da criminalidade violenta direcionada a segmentos 
sociais mais privilegiados e que até então estavam indenes a ataques 
mais agressivos (sequestro de pessoas abandonadas ou de alto 
estrato político ou social, roubos a estabelecimentos bancários etc); 
b) no terrorismo político e até mesmo no terrorismo imotivado, de 
facções vinculadas tanto à esquerda como à extrema direita; c) no 
crescimento do tráfico ilícito de entorpecentes e de drogas afins; d) no 
avanço do crime organizado pondo a mostra a corrupção e a 
impunidade; e) no incremento da criminalidade de massa (roubos, 
furtos etc) que atormentam o cidadão comum; f) na percepção do 
fenômeno da violência como dado integrante do cotidiano, 
omnipresente na sociedade; g) no conceito reducionista de violência, 
fazendo-o coincidir com o de criminalidade; h) na criação pelos meios 



40 
 

de comunicação social de um sentimento coletivo e individual de 
insegurança e no emprego desses mesmos meios para efeito de 
dramatização da violência para seu uso político.  

 

Desta forma, os seguidores dessa teoria acreditam que para combater a 

criminalidade se deve iniciar uma rígida repressão e perseguição aos pequenos 

delitos e seus infratores: 

 

A metodologia do Direito Penal máximo está estruturada 
basicamente em sete eixos, a saber: a) ampliação das leis penais; 
b) ampliação das penas de prisão e com longa duração; c) regime 
de execução mais rígido; d) tolerância zero; e) redução da 
maioridade penal; f) pena de prisão para usuários de drogas e: g) 
direito penal do inimigo. (ROBALDO, 2009, s.p) 

 

Portanto, pode-se concluir que a corrente máxima é o extremo oposto 

do abolicionismo, já que essa defende o desaparecimento do sistema penal, e 

aquela contém um número menor de garantias. Desse modo, fica entre esses 

dois extremos o direito penal mínimo. 

A dúvida se mostra diante dos ideais transmitidos por ambas as 

correntes, gerando indagações sobre se o Estado somente deve intervir na 

liberdade do cidadão em último caso, ou se essa posição se mostra por 

demais laxista, que prejudica o direito penal de hoje, sendo necessária uma 

leitura e aplicabilidade mais severa da lei penal. 

Em seu livro Direito e Razão, Ferrajoli (2014) analisa o exercício do 

poder punitivo, legitimando ou deslegitimando fórmulas penais e criando, 

assim, barreiras à utilização da punição incondicionada e ilimitada. O autor o 

faz com a finalidade de assegurar a legitimidade dos sistemas, embora 

consagre determinados princípios garantistas, deixando a dúvida se a solução 

seria um sistema penal mais opressor ou mais brando. 

Segundo o Direito Penal Mínimo deveriam, os direitos fundamentais, 

ser ofertados àquele que se vê sob a força e o julgo do Estado. Já para o 

Direito Penal Máximo, os “inimigos do Estado” não teriam seus direitos e 

garantias asseguradas. 

Contudo, o que se deve levar em conta, além dos direitos e garantias 

do acusado, são os direitos e garantias da sociedade como um todo. Há 

discussões bem relevantes acerca desse tema, uma vez que o Ministério 
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Público brasileiro pede para que se considere a denominada bilateralidade do 

garantismo.  

 

Segundo seus postulados, não se poderia, unicamente, defender 
garantias individuais. Dever-se-ia cuidar de defesa, também, dos 
direitos coletivos, como deveres fundamentais previstos na 
própria Constituição, da qual seria exemplo a máxima da segurança 
ou a garantia das vítimas em geral. (SILVEIRA, 2012, s.p) 

 

Essa bilateralidade referida significa que devem ser resguardadas as 

garantias do acusado e da vítima (sociedade), e não apenas de um ou de 

outro, como as correntes estudadas defendem. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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4. GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR 

 

A melhor forma de explicar tal tema é esmiuçar a expressão acima. 

Desse modo, a palavra garantismo se refere à garantir, tornar seguro, tutelar 

algo. Hiperbólico leva a menção de exagero. Já monocular é a capacidade de 

visão de apenas um dos olhos (olhar apenas para um lado). Com isso, 

garantismo hiperbólico monocular é nada mais do que, o garantismo exagerado 

em relação aos direitos dos cidadãos investigados, processados ou 

condenados.  

“Considera o acusado não como objeto de investigação estatal, mas sim 

como sujeito de direitos, tutelado pelo Estado, que passa a ter o poder-dever 

de protegê-lo, em qualquer fase do processo (investigatório ou propriamente 

punitivo)” (FISCHER, 2010, p.11). Porém, de uma maneira excessiva. 

Nas palavras de Douglas Fischer “se tem difundido um garantismo penal 

unicamente monocular e hiperbólico, evidenciando-se de forma isolada a 

necessidade de proteção apenas dos direitos dos cidadãos que se veem 

processados ou condenados” (FISCHER, 2010, p.11). 

Dessa maneira, há uma super-valorização unicamente dos direitos 

individuais fundamentais, hipótese diversa do sentido proposto por Luigi 

Ferrajoli. 

Como já foi estudado, o garantismo penal tem seus pilares fundados nos 

direitos e garantias fundamentais instituídos na Constituição Federal, não 

esquecendo também dos deveres dos cidadãos, pois são esses que mantém a 

organização pública e a “paz” social. 

 

significa que a compreensão e defesa dos ordenamentos penal e 
processual penal também reclamam uma interpretação sistemática 
dos princípios, regras e valores constitucionais para tentar justificar 
que, a partir da Constituição Federal de 1988, há realmente novos 
paradigmas influentes em matéria penal e processual penal. Por este 
espectro, importa que, diante de uma Constituição que preveja, 
explícita ou implicitamente, a necessidade de proteção de 
determinados bens jurídicos e de proteção ativa dos interesses da 
sociedade e dos investigados e/ou processados, incumbe o dever de 
se visualizar os contornos (integrais, e não monoculares, muito 
menos de forma hiperbólica) do sistema garantista. (FISCHER, 2010, 
p.10) 
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Em vista disso, o que deve haver não é uma visão que beneficie ou 

garanta apenas as necessidades fundamentais dos acusados (individuais), e 

sim um sistema equilibrado de efetivo resultado, onde a sociedade também se 

sinta possuidora de seus direitos fundamentais (coletivos) e não esquecida 

pelo Estado. 

Os direitos individuais e os coletivos, ao chocar-se, geram várias dúvidas 

sobre quem proteger. No entanto, o que realmente importa perguntar é até que 

ponto deve-se proteger, ou seja, qual o limite dos direitos individuais para que 

não afetem os coletivos, já que ambos são igualmente direitos fundamentais 

garantidos na Constituição Federal. 

A resposta para os seguidores da corrente do garantismo hiperbólico 

monocular seria que o acusado é a parte mais fraca do processo e que então 

deve ser protegido, sem qualquer tipo de limitação. 

Contudo, essa visão está completamente equivocada, uma vez que o 

Estado deve garantir que não sejam violados mais direitos, além do direito já 

violado pelo crime cometido. Para que isso ocorra, o mesmo não deve proteger 

apenas uma das partes, pois ao ter essa visão de que o acusado precisa de 

mais proteção que a sociedade, já se fere um direito fundamental, da 

igualdade. 

Nesse sentido Alessandro Baratta (s.d apud STRECK, 2008, s.p) diz 
que: 

 

A resposta para as necessidades de segurança de todos os direitos, 
também dos prestacionais por parte do Estado (direitos econômicos, 
sociais e culturais) e não somente daquela parte de direitos 
denominados de prestação de proteção, em particular contra 
agressões provenientes de comportamentos delitivos de 
determinadas pessoas. 

 

 

Já nas palavras de Douglas Fischer (2010, p.11): 

 

Vale dizer: quer-se estabelecer uma imunidade – e não im(p) unidade 
- dos cidadãos contra a arbitrariedade das proibições e das punições, 
a defesa dos fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a 
dignidade da pessoa do imputado e também a proteção dos 

interesses coletivos. 
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Dessa forma, é preciso ponderar as garantias e direitos fundamentais 

assegurados ao acusado, uma vez que se aplicá-los em excesso, acaba-se por 

ferir direitos da coletividade, assim como a segurança.  

 

4.1 Direito Fundamental à Segurança  

 

É nítido o crescimento da criminalização no Brasil e, por consequência, o 

aumento da taxa de homicídios. Com base nos dados do Mapa da Violência 

2016 (WAISELFSZ, 2016, p.15), só por armas de fogo, as mortes chegam ao 

crescimento de 592,8% entre 1980 e 2014. Isso trouxe para o Brasil o título de 

10º país mais violento no ano de 2012. 

O direito à segurança garantido aos cidadãos no caput do artigo 5º da 

Constituição Federal de 1988, juntamente com o direito à vida, à liberdade, à 

igualdade e à propriedade, é amplamente desrespeitado pelo Estado, que 

deveria ser o garantidor e cumpridor dos direitos e garantias fundamentais.  

O ordenamento jurídico pátrio especifica e trata o seguinte tema com 

precisão, dizendo em seu artigo 144 que é dever do Estado garantir a 

segurança pública aos cidadãos, por meio das polícias federal, rodoviária 

federal, ferroviária federal, civil, militar e corpo de bombeiro militar, vejamos: 

 

Art. 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da 
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 
através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão permanente, 
organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
I - apurar infrações penais contra a ordem política e social ou 
em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de 
suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como 
outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual 
ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 
dispuser em lei; 
II - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 
fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas 
de competência; 
III - exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de 
fronteiras; 
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IV - exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária 
da União. 
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 
§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado 
e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na 
forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 
§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as 
funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 
exceto as militares. 
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros 
militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a 
execução de atividades de defesa civil. 
§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, 
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, 
juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
§ 7º - A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos 
órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a 
garantir a eficiência de suas atividades. 
§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme dispuser a lei. 
 § 9º A remuneração dos servidores policiais integrantes dos 
órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do § 4º 
do art. 39.

 
(BRASIL, 1988) 

 

Esse artigo consiste em um rol taxativo, não permitindo, dessa forma, a 

inclusão de nenhum outro órgão, seja pelos Estados ou municípios, que 

devem observar o modelo federal. Ao analisá-lo, há mais convicção de que a 

segurança pública é dever do Estado e de sua falha ao tentar cumpri-la. 

Contudo, merecem destaque os parágrafos 4º e 5º, que tratam 

respectivamente das polícias civis, a quem cabe a função de apuração de 

infrações penais, e das polícias militares que devem preservar a ordem pública. 

Desse modo, o Estado deve garantir aos cidadãos segurança por meio 

principalmente desses profissionais. 

Nesse sentido, Gilmar Mendes (1999 apud FISCHER, 2010, p.12) 

afirma: 

 

Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da Corte 
Constitucional alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do 
dever de proteção: [...] (b) Dever de segurança [...], que impõe ao 
Estado o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros 
mediante adoção de medidas diversas; [...] Discutiu-se intensamente 
se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção 
ou, em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção. 
A Corte Constitucional acabou por reconhecer esse direito, 
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enfatizando que a não observância de um dever proteção 
corresponde a uma lesão do direito fundamental previsto no art. 2, II, 
da Lei Fundamental. [...]”. É o que se tem denominado – esse dever 
de proteção – de garantismo positivo. 

 

Em consonância, Douglas Fischer relata que: 

 

o Estado deve levar em conta que, na aplicação dos direitos 
fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir 
também ao cidadão a eficiência e segurança, evitando-se a 
impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas 
evitar condutas criminosas que atinjam direitos fundamentais de 
terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração 
(com respeito aos direitos dos investigados ou processados) do ato 
ilícito, e, em sendo o caso, da punição do responsável. (FISCHER, 
2010, p.12) 

 

Dessa maneira, a punição é vista como uma medida que visa à correção 

de condutas errôneas, para que se mantenha a ordem pública, com o intuito de 

assegurar que a sociedade não sofra consequências com uma possível falta de 

impunidade. Com isso, é dever do Estado, além de garantir a segurança, no 

tocante a evitar que os direitos fundamentais de terceiros sejam atingidos, 

também repará-los, quando necessário, sendo que tal reparação vem por meio 

de uma sanção. 

Destarte, a doutrina vem tratando com essa finalidade o denominado “princípio 

da proibição da proteção deficiente” ou “princípio da vedação da proteção 

insuficiente”, uma vez que considera que o Estado tem o dever de proteger os 

cidadãos. 

 

4.2  Proibição da proteção deficiente ou Princípio da vedação da proteção 

insuficiente e Proibição do excesso 

 

O princípio da proibição da proteção deficiente está diretamente ligado 

ao princípio da proporcionalidade, que estaria sendo conjurado para evitar a 

tutela penal insuficiente por parte do Estado dos direitos fundamentais. Esse 

princípio resulta dos desenvolvimentos teoréticos formulados especialmente 

por Claus-Wilhelm Canaris e Josef Isensee, que cunhou a fundamentação da 

decisão sobre o aborto no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em 
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maio de 1993, e ainda distinguiu os termos proibição do excesso e vedação à 

proteção deficiente, vejamos: 

 

há uma distinção entre os dois modos de proteção de direitos: o 
primeiro – o princípio da proibição de excesso (Übermassverbot) – 
funciona como proibição de intervenções; o segundo – o princípio da 
proibição de proteção insuficiente (Untermassverbot) – funciona como 
garantia de proteção contra as omissões do Estado, isto é, será 
inconstitucional se o grau de satisfação do fim legislativo for inferior 
ao grau em que não se realiza o direito fundamental de proteção. 
(2008 apud FERNANDES, 2011, p.14) 

 

Segundo Lenio Streck (2008 apud FERNANDES, 2011, p.14):  

 

A efetiva utilização da Untermassverbot (proibição de proteção 
deficiente ou insuficiente) na Alemanha deu-se com o julgamento da 
descriminalização do aborto (BverfGE 88, 203, 1993), com o seguinte 
teor: "O Estado, para cumprir com o seu dever de proteção, deve 
empregar medidas suficientes de caráter normativo e material, que 
permitam alcançar – atendendo à contraposição de bens jurídicos – 
uma proteção adequada, e como tal, efetiva (Untermassverbot). (...)  
É tarefa do legislador determinar, detalhadamente, o tipo e a 
extensão da proteção. A Constituição fixa a proteção como meta, não 
detalhando, porém, sua configuração. No entanto, o legislador deve 
observar a proibição de insuficiência (...). Considerando-se bens 
jurídicos contrapostos, necessária se faz uma proteção adequada. 
Decisivo é que a proteção seja eficiente como tal. As medidas 
tomadas pelo legislador devem ser suficientes para uma proteção 
adequada e eficiente e, além disso, basear-se em cuidadosas 

averiguações de fatos e avaliações racionalmente sustentáveis. [...]. 

 

Nesse sentido o autor contextualiza que “o dever de proteção estatal não 

somente vale no sentido clássico (proteção negativa) como limite do sistema 

punitivo, mas, também, no sentido de uma proteção positiva por parte do 

Estado.” (STRACK, 2008, s.p) Deste modo a proteção negativa tutela as ações 

excessivas do Estado, enquanto a proteção positiva visa atuar contra as 

omissões do mesmo. 

Assim o Estado deve proteger os cidadãos evitando excesso de conduta 

por sua parte, porém também deve agir quando necessário. 

Destarte Ingo Sarlet (2005, apud BRASIL, 2008, p. 08) afirma que:  

 

A noção de proporcionalidade não se esgota na categoria da 
proibição de excesso, já que abrange (...), um dever de proteção por 
parte do Estado, inclusive quanto a agressões contra direitos 
fundamentais provenientes de terceiros, de tal sorte que se está 
diante de dimensões que reclamam maior densificação, notadamente 
no que diz com os desdobramentos da assim chamada proibição de 
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insuficiência no campo jurídico-penal e, por conseguinte, na esfera da 
política criminal, onde encontramos um elenco significativo de 
exemplos a serem explorados. 

 

Desta maneira o que o Estado sendo Democrático de Direito deve se 

ater no sentido de que deve garantir a proteção integral de todos os direitos, 

sendo defensor da sociedade como um todo e protegendo-a de todo tipo de 

violação a seus direitos. 

Assevera o autor:  

 

A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-se 
habitualmente representada por uma omissão (ainda que parcial) do 
poder público, no que diz com o cumprimento de um imperativo 
constitucional, no caso, um imperativo de tutela ou dever de proteção, 
mas não se esgotou nesta dimensão (o que bem demonstra o 
exemplo da descriminalização de condutas já tipificadas pela 
legislação penal e onde não se trata, propriamente, duma omissão no 
sentido pelo menos habitual do termo). (SARLET, 2005 apud 
BRASIL, 2012, p.08) 

 

Assim esse princípio é violado pela omissão por parte do Estado, que ao 

invés de agir quando deveria prefere manter-se inerte, assim não realizando a 

efetiva justiça e nem fazendo jus ao denominado Estado Democrático de 

Direito guardião da Constituição Federal de 1988 extremamente garantista.  

No mesmo sentido,  

 

Partindo de premissas distintas, mas chegando às mesmas 

conclusões Roxin leciona que o direito penal serve, simultaneamente, 

como limitação ao poder de intervenção do Estado, como ferramenta 

de combate ao crime. Portanto, com a mesma intensidade, deve 

proteger o indivíduo de uma repressão desmedida por parte do 

Estado, bem como, proteger igualmente a sociedade e os seus 

membros dos abusos do indivíduo. Para esse autor, são dois os 

componentes do direito penal: a) o correspondente ao Estado de 

Direito e protetor da liberdade individual; b) e o correspondente ao 

Estado Social e preservador do interesse social mesmo à custa da 

liberdade do indivíduo. (FERNANDES, 2011, p.15) 

 

Contudo, mesmo que ambas (proibição de proteção deficiente ou 

vedação da proteção insuficiente e proibição do excesso) sejam importantes 
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para o foco trabalhado aqui, faz-se necessário um maior desenvolvimento 

apenas da proibição da proteção deficiente. 

Assim é de suma importância a menção a dois exemplos que precedem 

a aplicação da proibição da proteção deficiente no Supremo Tribunal Federal: 

 

O Tribunal Supremo, quando da análise do Rext de n º 418.376, foi 
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 107, VII do Código Penal, 
que trazia o favor legal de extinção da punibilidade, nos crimes contra 
os costumes, pelo casamento do agente com a vítima, considerando 
em tal dispositivo teria o legislador protegido de forma insuficiente o 
bem jurídico dignidade da pessoa humana. (FERNANDES, 2011, p. 
19) 

 

E o segundo também precedido pelo Ministro Gilmar Mendes o qual 

cunhou sua fundamentação nesse princípio, ocorreu no julgamento que 

discutiu a constitucionalidade da utilização de células-tronco embrionárias no 

desenvolvimento de novos tecnologias genéticas (ADIn 3510), nesse sentido o 

Ministro fundamentou: 

 

O presente caso oferece uma oportunidade para que o Tribunal 
avance nesse sentido. O vazio jurídico a ser produzido por uma 
decisão simples de inconstitucionalidade/nulidade dos dispositivos 
normativos impugnados torna necessária uma solução diferenciada, 
uma decisão que exerça uma “função reparadora” ou, como 
esclarece Blanco de Morais, “de restauração corretiva da ordem 
jurídica afetada pela decisão de inconstitucionalidade”. Seguindo a 
linha de raciocínio até aqui delineada, deve-se conferir ao art. 5º uma 
interpretação em conformidade com o princípio da responsabilidade, 
tendo como parâmetro de aferição o princípio da proporcionalidade 
como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). Conforme 
analisado, a lei viola o princípio da proporcionalidade como proibição 
de proteção insuficiente (Untermassverbot) ao deixar de instituir um 
órgão central para análise, aprovação e autorização das pesquisas e 
terapia com células-tronco originadas de embrião humano. O art. 5º 
da Lei n º 11.105/2005 deve ser interpretado no sentido de que a 
permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias, 
obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, 
deve ser condicionada à prévia aprovação e autorização por Comitê 
(Órgão) Central de Ética e Pesquisa, vinculado ao Ministério da 
Saúde. Entendo, portanto, que essa interpretação com conteúdo 
aditivo pode atender ao princípio da proporcionalidade e, dessa 
forma, ao princípio da responsabilidade. (BRASIL, 2005 apud 
FERNANDES 2011, p.20) 

 

Deste modo deve ser aplicado de maneira ponderada a tutela estatal, 

mas principalmente que seja evitada a deficiência na proteção dos direitos e 

garantias dos cidadãos, visando sempre a coletividade, mesmo que não haja 
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hierarquia nos direitos individuais e coletivos. Todavia parece mais prudente e 

mais importante que venham estes em primeiro lugar. 

 

4.3 Garantismo Penal Integral 

 

Já o garantismo penal integral seria um modelo ideal, pois é um 

garantismo equilibrado para ambas as partes. Supõem um equilíbrio entre o 

interesse público em punir delitos e os direitos fundamentais dos acusados.  

Em síntese, decorre a necessidade de proteção de bens jurídicos 

(individuais e também coletivos) e de proteção ativa dos interesses da 

sociedade e dos investigados e/ou processados.  

Integralmente aplicado o garantismo impõe que sejam observados 

rigidamente não só os direitos fundamentais (individuais e coletivos), mas 

também os deveres fundamentais (do Estado e dos cidadãos), previstos na 

Constituição.  

O Estado não pode agir desproporcionalmente, deve evitar excesso se, 

ao mesmo tempo, não incorrer em deficiências na proteção de todos os bens 

jurídicos, princípios, valores e interesses que possuam dignidade 

constitucional, sempre acorrendo à proporcionalidade quando necessária a 

restrição de algum deles. 

Seria este o modelo ideal de garantismo penal, pois não se aplica as 

garantias em excesso ao acusado que consequentemente acaba por deixar de 

lado as garantias da sociedade, conquanto, também não se esquece dos 

direitos fundamentais do acusado, sendo aplicadas de maneira equilibrada 

tanto para um quanto para outro.  

É um sistema pautado principalmente na dignidade da pessoa humana e 

é o que mais se aproxima de um sistema visto como ideal para Ferrajoli (2014). 

Segundo Douglas Fischer (2010, p.11): 

 

em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o 
Estado deve levar em conta que, na aplicação dos direitos 
fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir 
também ao cidadão a eficiência e segurança, evitando-se a 
impunidade. 
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Assim, pode-se concluir que o Estado deverá garantir de forma efetiva a 

segurança por meio da preservação dos direitos individuais e sociais, 

evidenciando desta forma o garantismo penal integral e consequentemente 

evitando a impunidade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou evidenciar a importância do garantismo 

penal de forma proporcional em relação ao acusado e à vítima, a sociedade, 

analisando a efetiva tutela por parte do Estado dos direitos fundamentais 

individuais e sociais.  

Pode-se visualizar que essa tutela foi conquistada gradualmente, pois no 

Estado Absolutista não havia direito algum garantido à sociedade, uma vez que 

o monarca é quem ditava as regras, as aplicava e as executava. Com o 

surgimento do Estado Legal, obteve-se uma pequena melhora, pois mesmo 

sendo um sistema também arbitrário, visava à ordem pública, assim, eram 

ditadas as condutas dos particulares por meio de normas, trazendo, de certa 

maneira, alguma segurança à população. Porém, apenas com o aparecimento 

do Estado Constitucional que se conseguiu grandes avanços, uma vez que se 

limitou a intervenção estatal na vida dos cidadãos, por meio dos direitos 

fundamentais individuais e coletivos. Contudo, só quando adveio o Estado 

Democrático de Direito que houve a efetiva tutela desses direitos. 

A partir desse momento é que finalmemente os direitos fundamentais 

foram resgradados. O que no Brasil aconteceu com a criação da Constituição 

de 1988, a chamada Constituição Cidadã, que trouxe como princípio basilar a 

dignidade da pessoa humana.  

Nessa busca de garantias e direitos fundamentais surgiu o garantismo 

penal, que tem como escopo assegurar principalmente os direitos individuais, 

mas não tão somente esses, devendo dar guarida também aos coletivos, 

buscando incessantemente efetivá-los. 

A partir de então fez-se necessário uma análise crítica do garantismo 

hiperbólico monocular, que é o excesso de garantias aos cidadãos 

investigados, processados ou condenados, de modo a prejudicar a 

coletividade, uma vez que seus direitos e garantias fundamentais são deixados  

em segundo plano, assim, contrariando o conceito do garantismo, que deve ser 

a efetiva tutela dos direitos de ambos, uma vez que não há hierarquia entre os 

direitos individuais e sociais, sendo ambos assegurados na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 
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Nesse sentido, destaca-se o direito fundamental à segurança, pois é um 

direito social e que deve ser garantido pelo Estado de forma efetiva, para evitar 

a impunidade, pois as consequências caso isso ocorra são inúmeras, 

principalmente no tocante à lesão aos direitos de terceiros. Assim, também, a 

doutrina trata da proibição da proteção insuficiente, assim como da vedação da 

proteção deficiente por parte do Estado, que deve agir de maneira 

proporcional, visando a coibir omissões e excessos nas suas ações referentes 

a delitos. 

O dever de proteção por parte do Estado se torna mais claro quando 

falamos em proibição da proteção deficiente ou princípio da vedação da 

proteção insuficiente, que significa as omissões por parte do Estado, ou seja, 

não age quando necessário. Por outro lado, há também a proibição do 

excesso, que veda a conduta praticada de forma exagerada pelo Estado. 

Desse modo, chega-se à conclusão de que a melhor teoria a ser 

adotada para certificar tanto aos acusados, quanto à vítima, a sociedade, a 

tutela de seus direitos e garantias, deve ser a do garantismo penal integral, 

pois tal teoria supõe equilibrar o interesse público em punir delitos e os direitos 

fundamentais dos acusados. De certa forma, essa teoria representa o ideal, 

uma vez que atua de maneira efetiva para ambos os lados, tendo como 

princípio norteador o da dignidade da pessoa humana. 

Portanto, por meio dessa teoria, o Estado Democrático de Direito 

conseguiria assegurar os direitos e as garantias fundamentais aos acusados e 

à sociedade, de maneira proporcional e efetiva, sem ferir os direitos 

fundamentais de ambos e sem pender para o lado do acusado. 
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