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RESUMO
A presente pesquisa tencionou analisar o caráter de norma dos princípios
esculpidos no bojo da Constituição Federal de 1988, que norteiam o ordenamento jurídico com aplicabilidade imediata no caso concreto. Em especial, o princípio
da proporcionalidade, implícito no texto constitucional, sendo utilizado como criWpULRGHVROXomRGHFRQÁLWRVHFKRTXHVHQWUHGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV2XWUDKLSyWHVH
atribuída ao princípio da proporcionalidade, e objetivo deste trabalho, fora a demonstração da necessidade de aplicação do mesmo na intervenção Estatal, realizada
através do poder de punir em face da liberdade do indivíduo (proporcionalidade
QRVHQWLGRGHYHGDomRGRH[FHVVR RXSDUDJDUDQWLUHÀFiFLDLPHGLDWDGRVGLUHLWRV
fundamentais (proporcionalidade como “garantismo positivo” e proibição da proWHomRGHÀFLHQWH 3UHWHQGHXVHFRPSUHHQGHUPHGLDQWHVLQJHODDQiOLVHELEOLRJUiÀFD
DGHÀFLrQFLDGDSURWHomRGR(VWDGRDWLSRSHQDOHVSHFtÀFRVHQGRHVWHRFULPHGH
redução à condição análoga a de escravo, em contraponto a delitos de cunho patriPRQLDOTXHUHFHEHPSRULQIHOL]HVFROKDGROHJLVODGRUTXDQWLÀFDomRGHSHQDPDLRU
ou igual, ao referido crime, sendo que este fere o direito à dignidade, personalidade,
HOLEHUGDGHLQGLYLGXDORTXHLOXVWUDDSURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGRSHUDQWHDVRFLHdade integrante do contrato social.
PALAVRAS-CHAVE
3ULQFtSLRYHUVXVUHJUD3ULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGH3URWHomRGHÀFLHQte do Estado. Efetivação de direitos fundamentais.
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Introdução
Busca no presente trabalho demonstrar que os princípios esculpidos no
bojo da Constituição Federal de 1988, possuem caráter de norma e em face disto,
norteiam todo o restante do ordenamento jurídico, com aplicabilidade imediata pelo
judiciário em cada caso concreto.
Passa-se então ao estudo do princípio da proporcionalidade, sendo este
XPSULQFtSLRLPSOtFLWRHXWLOL]DGRFRPRFULWpULRGHVROXomRGHFRQÁLWRVTXDQGRHP
choque, mais de um direito fundamental.
Deste modo, necessária a realização de exame calcado no princípio da
proporcionalidade na intervenção Estatal, legislativa, executiva ou judiciária, que
é realizada através do poder de punir do mesmo em face da liberdade do indivíGXR SURSRUFLRQDOLGDGHQRVHQWLGRGHYHGDomRGRH[FHVVR RXSDUDJDUDQWLUHÀFiFLD
imediata dos direitos fundamentais (proporcionalidade como “garantismo positiYRµHSURLELomRGDSURWHomRGHÀFLHQWH 
Logo, na seara penal, a proporcionalidade orienta e restringe os atos do EsWDGRQDDSOLFDomRGHVDQo}HVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRVRXOLEHUGDGHDVVLPFRPRDWXD
SDUDTXHHVWHUHDOL]HDGHYLGDJDUDQWLDjGDVRFLHGDGHSDUDFRQFUHWL]DUDHÀFiFLDGRV
direitos fundamentais consagrados no texto constitucional.
A ausência de uma abordagem correta para aplicação do princípio da
proporcionalidade acarreta grave prejuízo para a proteção dos direitos fundamentais, uma vez que deve ser utilizado em toda a tomada de decisão no ordenamento vigente, seja pelo legislativo ao editar norma, ou pelo magistrado ao
decidir o caso concreto.
Assim, ao discorrer sobre o princípio da proporcionalidade com relação a
SURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGRDERUGRXVHQRSUHVHQWHXPDDQiOLVHVLQJHODVREUHD
GHÀFLrQFLDGHVWHQDSURWHomRGRWLSRSHQDOUHGXomRjFRQGLomRDQiORJDDGHHVFUDvo, em contraponto à delitos de cunho patrimonial, que recebem por infeliz escolha
GROHJLVODGRUTXDQWLÀFDomRGHSHQDPDLRURXLJXDODRUHIHULGRFULPHTXHIHUHR
direito à dignidade, personalidade, e liberdade individual.
Normas: princípios versus regras
Inicialmente, não fora atribuído aos princípios o caráter de norma jurídica, dado seu grau de abstração, sendo considerados apenas norteadores da
moral, ou política, mas não necessariamente no âmbito jurídico. Tal posicionamento foi alterado com a promulgação da Constituição de 1988 que possui leque
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diverso de princípios.
6HJXLQGRDDQiOLVHGH+XPEHUWRÉYLOD S DQRUPDVHULDDTXHOH
resultado de análise sistemática e interpretativa dos enunciados normativos, independentes se princípios ou regras.
6REUHDGHÀQLomRGHSULQFtSLRVFRQFHLWXD1RUEHUWR%REELR S 
Os princípios gerais são apenas, a meu ver, normas
fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais.
A palavra princípios leva a engano, tanto que é velha a questão
entre os juristas se os princípios gerais são normas. Para mim não há
G~YLGDRVSULQFtSLRVJHUDLVVmRQRUPDVFRPRWRGDVDVRXWUDV

1RPHVPRVHQWLGRDSRQWD$OH[\ S 
Tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos
dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio
GDV H[SUHVV}HV GH{QWLFDV EiVLFDV GR GHYHU VHU GD SHUPLVVmR H GD
SURLELomR3ULQFtSLRVVmRWDQWRTXDQWRDVUHJUDVUD]}HVSDUDMXt]RV
concretos de dever-se, ainda que de espécie muito diferente.

Assim, quanto à diferenciação de regras e princípios, a mais fácil se dá
pela análise da abstração, uma vez que nos princípios há mais valoração e menos
QRUPDWLYLGDGHHPFRQWUDSRQWRDVUHJUDPVHULDPHVSHFtÀFDVDRVFDVRVFRQFUHWRVH
de fácil aplicabilidade.
6REUHRVSULQFtSLRVHQVLQD5RWKHQEXUJ S 
Trata-se da expressão dos valores principais de uma dada
concepção do Direito, naturalmente abstratos e abrangentes. Não
quer isso dizer, todavia, que os princípios são inteiramente ou
VHPSUHJHQpULFRVHLPSUHFLVRVDRFRQWUiULRSRVVXHPXPVLJQLÀFDGR
determinado, passível de um satisfatório grau de concretização por
LQWHUPpGLR GDV RSHUDo}HV GH DSOLFDomR GHVVHV SUHFHLWRV MXUtGLFRV
QXFOHDUHV jV VLWXDo}HV GH IDWR DVVLP TXH RV SULQFtSLRV VHMDP
determináveis em concreto.

Vale ainda dizer, que os princípios não se excluem absolutamente, ao
contrário das regras. Por serem pilares no ordenamento a análise entre os princípios
em caso de choque, deverá ser harmônica, sem exclusão de nenhum na aplicabilidade
do caso concreto.
Quanto à valoração dos princípios, e sua força no ordenamento, define
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6DQWRV SH 
(…) Deve-se atinar para o fato de que o programa normativo dos
princípios, sendo resultado da interpretação parcial de valores,
mutáveis historicamente, maleáveis, aptos a cumprirem múltiplas
IXQo}HVSRVVXHPXPDdensidade normativa menor que a encontrável
no programa normativo das regras, sendo isto, não um demérito aos
princípios, mas sim sua força.

Em suma, visam os princípios estruturar o ordenamento e nortear o
restante das normas jurídicas presentes neste, sendo necessária a análise do conjunto
HXQLmRGRVSULQFtSLRVSDUDWRPDGDGHGHFLV}HVHPFDGDFDVRFRQFUHWR
Princípios na Constituição Federal de 1988:
Com a Constituição de 1988, a mesma atribuiu aos princípios o caráter de
norma constitucional, com transferência de sua imperatividade e obrigatoriedade que
passaram a ser, portanto, critérios de validade para aplicação de regra constitucional
e infraconstitucional.
Assim, pela dimensão conferida pela Carta Magna, os princípios
constitucionais atribuem sentido às demais regras de acordo com sua aplicabilidade.
'HÀQHTXDQWRDRVSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLV&$127,/+2 SHVHJXLQWHV 

3ULQFtSLRV MXUtGLFRV IXQGDPHQWDLV DQWHV PHVPR GH
VHUHP DSUHFLDGRV HQTXDQWR SULQFtSLRV HVSHFtÀFRV GR 'LUHLWR
Constitucional, são princípios gerais de Direito, com determinação
histórica e “multifuncionalidade” , de que são exemplo os princípios
da publicidade dos atos jurídicos, da proibição do excesso
(proporcionalidade ou “justa medida”), do acesso ao direito e aos
tribunais, da imparcialidade da administração; […]

Outrossim, traz a Constituição em seu bojo, princípios fundamentais e de
RUJDQL]DomRGR(VWDGRDOJXQVSUHYLVWRVLQLFLDOPHQWHQR$UWLJRFRQIRUPH
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituiVHHP(VWDGR'HPRFUiWLFRGH'LUHLWRHWHPFRPRIXQGDPHQWRV
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.
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O princípio base de nosso Estado Social Democrático, é o da dignidade
da pessoa humana, que sustenta e serve de fundamento a todos os princípios
constitucionais gerais, e conforme se verá a seguir, no âmbito penal.
A respeito dos demais princípios, são alguns exemplos dos explícitos no
WH[WRFRQVWLWXFLRQDORVSUHYLVWRVQRFDSXWGRDUWLJRGD0DJQD&DUWDFRPRRGD
OHJDOLGDGHLPSHVVRDOLGDGHPRUDOLGDGHSXEOLFLGDGHHHÀFLrQFLD
Na seara penal, são explícitos no ordenamento como exemplo, o da
legalidade, da aplicação da lei mais favorável ao réu, da limitação das penas, da
presunção da inocência, enquanto que o princípio da proporcionalidade, objeto do
presente trabalho a ser abordado no próximo capítulo, é previsto implicitamente.
Resumindo, os princípios consagrados pelo texto constitucional se
estendem a todo ordenamento, seja ele constitucional ou infraconstitucional, não
VHQGR HQFRQWUDGRV DSHQDV HP GLVSRVLWLYRV HVSHFtÀFRV PDV VLP QRUWHDQGR WRGDV
as regras do ordenamento vigente, e se estendem a todos os campos do direito,
em especial o direito penal. Desta forma, a importância dos princípios deve ser
reconhecida de plano, e prestigiada ao ter sua aplicação garantida pelos três podes,
legislativo, executivo e judiciário.
Da aplicabilidade dos princípios pelo Judiciário
Fora apresentada a distinção entre princípios e regras, ambos de
normas do direito pátrio, onde, abordou-se que os princípios são dotados de
menor normatividade, e maior abstração. Neste sentido, sua aplicabilidade é
costumeiramente variável de acordo com a interpretação e análise junto ao caso
concreto pelo poder judiciário.
Sobre o grau de abstração dos princípios, Carmem Lúcia Antunes Rocha
 S   GLVS}H ´$ JHQHUDOLGDGH QmR VLJQLÀFD LPSUHFLVmR $QWHV LQGLFD D
possibilidade – ou a necessidade – de se concretizar, em sentido preciso, conquanto
plural, e se desenvolver de maneira perfeitamente coerente com o que a sociedade
espera daquele conteúdo”.
'HVWHPRGRR3RGHU-XGLFLiULRpGHÀQLGRSRU(URV5REHUWR*UDX 
S pR´DSOLFDGRU~OWLPRGRGLUHLWR,VVRVLJQLÀFDTXHVHD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
ou um particular, ou mesmo o Legislativo, negar-se a fazê-lo, o Poder Judiciário
SRGHUiVHUDFLRQDGRSDUDRÀPGHDSOLFiORµ
Os princípios devem ter aplicabilidade imediata, no entanto, esta é uma
GLÀFXOGDGHGRSRGHUMXGLFLiULRQRVHQWLGRGHJDUDQWLUDHIHWLYLGDGHGRVSULQFtSLRV
constitucionalmente defendidos, em cada caso concreto.
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Princípio da proporcionalidade
Como vislumbrado, os princípios são dotados de alta carga de abstração,
o que gera em caso de choque ou coalisão entre princípios e direitos, a necessária a
utilização do princípio da proporcionalidade, objeto do presente estudo, para soluFLRQDURFRQÁLWRQRFDVRFRQFUHWR
O princípio da proporcionalidade, também denominado como princípio
GDMXVWDPHGLGDWHPSRUHVFRSRSDFLÀFDURFRQIURQWRGHEHQVMXUtGLFRVHPFKRTXH
VHMDPHOHVSULQFtSLRVRXGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVDÀPGHGRVDUDWXWHODGHXPFRP
RXWURQDVVLWXDo}HVIiWLFDVDQDOLVDGDVSHORMXGLFLiULR
Princípio da proporcionalidade no direito penal
O elo entre o Direito Penal e o Direito Constitucional é marcado pela proteção de direitos em choque de outros, como o do poder punitivo do Estado, e a
OLEHUGDGHGRLQGLYtGXR$GRWDGRFRPRFULWpULRGHVROXomRGHFRQÁLWRVRSULQFtSLR
da proporcionalidade deve ser aplicado no âmbito penal, resguardando os direitos
fundamentais constitucionalmente previstos.
Neste contexto, sobre a proporcionalidade discorre Paulo Bonavides
S 
[…] Finalmente, depara-se-nos o terceiro critério ou elemento de concretização do princípio da proporcionalidade, que consiste na proporcionalidade mesma, tomada stricto sensu. […] obrigação de fazer uso de meios adequados e interdição quanto ao uso de
meios desproporcionados.

$SURSRUFLRQDOLGDGHLPS}HDRRUGHQDPHQWRHPHVSHFtÀFRDROHJLVODGRU
UHVSRQViYHOSHODFULDomRGDQRUPDUHVWULo}HVTXDQWRDVXDHODERUDomRSRLVRPHVPRQmRVHSRGHYDOHUGHPHLRVGHVSURSRUFLRQDLVSDUDDSOLFDUDVGHYLGDVVDQo}HVjV
WUDQVJUHVV}HVHPIDFHDRVEHQVMXUtGLFRVSURWHJLGRVQDVHDUDGRGLUHLWRSHQDO
6REUHDDSOLFDELOLGDGHGHVDQo}HVHVXDSURSRUFLRQDOLGDGHRDXWRU%HFFDULD DQRSDJLQD DÀUPDYDTXH´WDQWRPDLVMXVWDVVmRDVSHQDVTXDQWRPDLVVDJUDGD
e inviolável é a segurança e maior a liberdade”. Assim, conforme pregado em sua
obra deve haver a devida proporção entre o cometimento de delitos e aplicação de
VDQo}HVLOXVWUDGDVHPQRVVRRUGHQDPHQWRSHODVSHQDV
Marcus Alan de Melo Gomes (2008, p. 152), assevera sobre a proporcionaOLGDGHFRPRFULWpULRSDUDJDUDQWLDGRVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV
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Vê-se que a proporcionalidade em matéria penal é decorrência, na verdade, de valores albergados no corpo da Constituição.
Ao eleger a realização do Estado Democrático de Direito como meta
de todos, o legislador constituinte converteu a proporcionalidade
HPXPFkQRQHLPSOtFLWRGD&DUWD0DLRU$ÀQDOGHFRQWDVFRPRVHria possível construir uma sociedade baseada no pleno respeito aos
direitos e garantias fundamentais, no livre exercício das liberdades
públicas – liberdade de ir e vir, liberdade de pensar, liberdade de se
expressar, liberdade para participar da vida política do Estado etc.
– sem um critério de equilíbrio entre esse exercício e o poder estatal
de restringi-lo?

A proporcionalidade na aplicação do direito penal visa, via de regra, técnicas de avaliação entre os bens jurídicos tutelados, e/ou de valores e a ponderação
da aplicação da sanção a luz de cada caso concreto.
Outrossim, tal princípio limita a decisão seja do legislador ou magistrado,
DÀPGHHYLWDUTXDOTXHUGHVSURSRUFLRQDOLGDGHWUDWDQGRVHGHFKRTXHGHGLUHLWRV
restringindo alguns, para a resguarda de outros.
Logo, pela análise e busca de equilíbrio material entre os princípios ou
direitos em atrito, procura-se através da proporcionalidade a melhor forma possível
WRUQDURRUGHQDPHQWRQRUPDWLYRHÀFD]HFRPRVHUHIHUHWDOSULQFtSLRkMXVWDPHGLda, alcançar justiça pretendida.
Da vedação de excesso
A proporcionalidade seja analisada como princípio, ou critério de aplicação e restrição normativa, se desdobra em dois pontos. Neste ponto, estuda-se a
clássica proteção do indivíduo vulnerável, face ao poder punitivo do Estado.
No direito penal, a faísca entre direitos fundamentais, surge pelo tipo penal praticado, o delito, e sua punição. A sanção outorgada pelo Estado varia de acordo com a importância dada pelo ordenamento do bem jurídico protegido.
Basicamente, busca-se equilibrar o valor dado pelo legislador ao bem jurídico afrontado, em contraponto, à liberdade, direito fundamental, do indivíduo que
pratica o delito.
5REHUW$OH[\ S DÀUPDVREUHDUHVWULomRGDOLEHUGDGHHDSOLFDomRGDSURSRUFLRQDOLGDGHVREUHWDOGLUHLWR
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Segundo a teoria relativa, o conteúdo essencial é
DTXLOR TXH UHVWD DSyV R VRSHVDPHQWR 5HVWULo}HV TXH UHVSHLWHP D
máxima da proporcionalidade não violam a garantia do conteúdo
essencial nem mesmo se, no caso concreto, nada restar do direito
fundamental. A garantia do conteúdo essencial é reduzida à máxima
da proporcionalidade.

Tal proteção ao direito de liberdade é denominada, proibição do excesso,
via de regra, aplicada à quantidade de pena privativa de liberdade, ou de direitos do
indivíduo, destinada a delitos de maior gravidade, e/ou potencial lesivo.
A intensidade da sanção é baseada na legislação penal, pela busca da
resguarda do bem jurídico, a ser protegido pelo Estado em favor da sociedade, bem
como, o potencial ofensivo da conduta que se pretende reprimir.
'DSURWHomRGHÀFLHQWH
Em que pese a importância da proibição de excessos ao poder de punir do
(VWDGRRSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHWDPEpPVHGHVGREUDDÀPGHSURWHJHUR
EHPMXUtGLFRTXHUHFHEHDGDSURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGRDFRQFUHWL]DomRGHXP
direito fundamental.
$VVLPRSULQFtSLRWDPEpPEXVFDFRLELUR(VWDGRHPIDFHGHRPLVV}HV
normativas quanto a proteção de direitos. Juarez Cirino dos Santos (2008, p.28)
disciplina, sobre a necessidade de aplicar o princípio da proporcionalidade em
nossa legislação, que muitas vezes acaba por defender com mais afinco, delitos
de natureza patrimonial, em detrimento à lesão contra vida, e como se verá a
seguir, no caso de trabalhador reduzido à coisa, sem proteção da dignidade da
SHVVRDKXPDQD
O princípio da proporcionalidade abstrata limita a criPLQDOL]DomR SULPiULD jV KLSyWHVHV GH JUDYHV YLRODo}HV GH GLUHLWRV
KXPDQRV ² RX VHMD OHV}HV LQVLJQLÀFDQWHV GH EHQV MXUtGLFRV VmR H[cluídas, também, pelo princípio da proporcionalidade – e delimita
a cominação de penas criminais conforme a natureza e extensão do
dano social produzido pelo crime. Neste aspecto, a proposta de hierarquização da lesão de bens jurídicos é essencial para adequar as
HVFDODVSHQDLVDRSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHDEVWUDWDSRUH[HPSORSHQDVSRUOHV}HVFRQWUDDSURSULHGDGHQmRSRGHPVHUVXSHULRUHV
jVSHQDVSRUOHV}HVFRQWUDDYLGDFRPRRFRUUHQDOHLSHQDOEUDVLOHLUD
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$ SURWHomR D ÀP GH JDUDQWLU D HIHWLYDomR GH GLUHLWRV FRQWUD D SURWHomR
GHÀFLHQWH HVWDWDO WDPEpP UHFHEHX R QRPH GH ´JDUDQWLVPR SRVLWLYRµ $SRQWD QR
WRFDQWHDSURWHomRGHÀFLHQWH/HQLR/XL]6WUHFN S 
+iTXHVHWHUFODURSRUWDQWRTXHDHVWUXWXUDGRSULQFtSLR
da proporcionalidade não aponta apenas para a perspectiva de um
garantismo negativo (proteção contra os excessos do Estado), e, sim,
também para uma espécie de garantismo positivo, momento em que
a preocupação do sistema jurídico será com o fato de o Estado não
SURWHJHU VXÀFLHQWHPHQWH GHWHUPLQDGR GLUHLWR IXQGDPHQWDO FDVR
em que estar-se-á em face do que, a partir da doutrina alemã, passou-se a
GHQRPLQDUGH´SURLELomRGHSURWHomRGHÀFLHQWH

$LQGDRUHIHULGRDXWRUDÀUPD“$SURLELomRGHSURWHomRGHÀFLHQWHSRGH
GHÀQLUVHFRPRXPFULWpULRHVWUXWXUDOSDUDDGHWHUPLQDomRGRVGLUHLWRVIXQGDPHQtais, com cuja aplicação pode determinar-se se um ato estatal – por antonomásia,
uma omissão viola um direito fundamental de proteção”.
O Superior Tribunal de Justiça, já vem aplicando tal entendimento quanto
jSURWHomRGHÀFLHQWHFRQIRUPHVHYHULÀFDQRMXOJDGR5(RQGHGHIHQGHX
R0LQLVWUR*LOPDU0HQGHVHPFRP5HODWRUR0LQLVWUR-RDTXLP%DUERVD
De outro modo, estar-se-ia a blindar, por meio de norma
SHQDOEHQpÀFDVLWXDomRIiWLFDLQGLVFXWLYHOPHQWHUHSXJQDGDSHODVRFLHGDGH FDUDFWHUL]DQGRVH WtSLFD KLSyWHVH GH SURWHomR LQVXÀFLHQWH
por parte do Estado, num plano mais geral, e do Judiciário, num
SODQRPDLVHVSHFtÀFR4XDQWRjSURLELomRGHSURWHomRLQVXÀFLHQWH
a doutrina vem apontando para uma espécie de garantismo positivo, ao contrário do garantismo negativo (que se consubstancia na
proteção contra os excessos do Estado) já consagrado pelo princípio
GD SURSRUFLRQDOLGDGH $ SURLELomR GH SURWHomR LQVXÀFLHQWH DGTXLre importância na aplicação dos direitos fundamentais de proteção,
ou seja, na perspectiva do dever de proteção, que se consubstancia
naqueles casos em que o Estado não pode abrir mão da proteção do
direito penal para garantir a proteção de um direito fundamental.
[…] Dessa forma, para além da costumeira compreensão do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso (já fartamente
explorada pela doutrina e jurisprudência pátrias), há uma outra faFHWDGHVVHSULQFtSLRDTXDODEUDQJHXPDVpULHGHVLWXDo}HVGHQWUHDV
quais é possível destacar a dos presentes autos. (...) Isso porque todos os Poderes do Estado, dentre os quais evidentemente está o Poder Judiciário, estão vinculados e obrigados a proteger a dignidade
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das pessoas, sendo este mais um motivo para acompanhar a divergência inaugurada pelo Min. Joaquim Barbosa.” Delimitar o âmbito
de proteção do direito fundamental à vida e à dignidade humana e
GHFLGLUTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRDERUWRjHXWDQiVLDHjXWLOL]DomRGH
HPEUL}HVKXPDQRVSDUDÀQVGHSHVTXLVDHWHUDSLDVmRGHIDWRWDUHfas que transcendem os limites do jurídico e envolvem argumentos
de moral, política e religião que vêm sendo debatidos há séculos sem
que se chegue a um consenso mínimo sobre uma resposta supostamente correta para todos. Apesar dessa constatação, dentro de sua
competência de dar a última palavra sobre quais direitos a Constituição protege, as Cortes Constitucionais, quando chamadas a decidir
VREUH WDLV FRQWURYpUVLDV WrP H[HUFLGR VXDV IXQo}HV FRP H[HPSODU
desenvoltura, sem que isso tenha causado qualquer ruptura do ponto de vista institucional e democrático. [...]

Em síntese, também se faz necessária a análise de que o ordenamento em
DOJXPDV VDQo}HV SHQDLV p GHÀFLHQWH QD SURWHomR GH GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV FRPR
no citado caso da condição do trabalhador reduzido à condição análoga a escravo,
em que a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho digno, e demais
direitos violados não são devidamente protegidos, necessária, portanto, a aplicação
GRSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHDÀPGHHYLWDUDSHUSHWXDomRHPQRVVRRUGHQDPHQWRGHSURLELo}HVGHÀFLHQWHV
$QiOLVHGDSURWHomRGHÀFLHQWHDWLSRSHQDO
UHGXomRGHWUDEDOKDGRUjFRQGLomRDQiORJDDHVFUDYR
Discorrido sobre o princípio da proporcionalidade no curso do presente,
FRQMXQWRDDQiOLVHGDSURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGRSDUDSURWHomRGHGLUHLWRVIXQGDmentais, o que enseja a necessária aplicação da proporcionalidade pelo legislador, e
pelo ordenamento jurídico.
3UHYLVWRQDOHJLVODomRSHQDOQRDUWLJRGR&yGLJR3HQDOYLVOXPEUDPRV
no capítulo de crimes contra liberdade pessoal, o crime de redução à condição análoga a de escravo, exemplo de como a legislação pecou pela ausência de proporcionalidade para editar a sanção do mesmo.
7DO FULPH SRGH VHU FRQVLGHUDGR JUDQGH H[HPSOR GD SURWHomR GHÀFLHQWH
pelo legislador. Sua descrição do tipo penal e sua pena aplicável, previstos no artigo
GRFLWDGRGLSORPDFRQIRUPH
$UW5HGX]LUDOJXpPDFRQGLomRDQiORJDjGHHVFUDvo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva,
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TXHUVXMHLWDQGRRDFRQGLo}HVGHJUDGDQWHVGHWUDEDOKRTXHUUHVWULQgindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida conWUDtGDFRPRHPSUHJDGRURXSUHSRVWR
Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da
pena correspondente à violência.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:
I – cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte
GRWUDEDOKDGRUFRPRÀPGHUHWrORQRORFDOGHWUDEDOKR
II – mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou
se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com
RÀPGHUHWrORQRORFDOGHWUDEDOKR
§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é
cometido:
I – contra criança ou adolescente;
II – por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou origem.

O delito de redução à condição análoga à de escravo consiste em uma situação em que a pessoa perde a própria personalidade, sendo tratada como item, e
coisa por quem pratica o crime.
Nesta situação fática, o indivíduo é privado de seus direitos fundamentais
mínimos e não apenas sua liberdade de locomoção, e pessoal protegida na seara
penal. É privada do mesmo, sua total dignidade, em um ordenamento que é todo
regido justamente pelo princípio da dignidade da pessoa humana.
Desta forma, fora infeliz no ordenamento a proteção da pessoa humana,
e de valores como a vida, a integridade, a saúde, podendo ser enquadrado como
SURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGRXPDYH]TXHDPtQLPDjSUiWLFDGRFULPHpGH GRLV 
anos.
Do bem jurídico tutelado pelo Código Penal:
&RQVLGHUDQGR VXD FODVVLÀFDomR QR &yGLJR 3HQDO R EHP MXUtGLFR HQFRQtra-se entre os crimes praticados contra a liberdade pessoal, sendo, portanto, o bem
jurídico tutelado, a liberdade do indivíduo. E sua liberdade, é direito fundamental
defendido pela Constituição Federal de 1988.
1HVWH WLSR SHQDO R RUGHQDPHQWR MXUtGLFR SURWHJHX GHÀFLHQWHPHQWH D OLberdade, mas principalmente a dignidade do indivíduo, ao ser tratado como coisa e
não como pessoa humana, o que fere os princípios e seus direitos básicos constitucionalmente garantidos.
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Segundo o autor Damásio de Jesus, “o consentimento do ofendido é irrelevante, uma vez que a situação de liberdade do homem constitui interesse preponderante do Estado”.
9HULÀFDVHFODUDPHQWHQHVWHFDVRTXHR(VWDGRSURWHJHFRPPDLVDÀQFRH
coíbe de forma mais violenta a conduta com delitos praticados contra o patrimônio,
FRPRVHYHUiDVHJXLURTXHDFDUUHWDQDSURWHomRGHÀFLHQWHGHGLUHLWRVPtQLPRVjV
vítimas da prática deste crime, que muito ainda ocorre no país.
Da Pena
A pena prevista como sanção à prática do crime de redução da pessoa a
análogo a escravo, é a de “reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.” Tal pena é majorada se o crime é cometido contra idoso,
ou menor de 18 anos.
Considerando que em nosso sistema, a aplicação da pena incide sobre a
pena mínima do tipo penal, sendo no caso em tela, a de 2 (dois) anos, e posteriorPHQWHRPDJLVWUDGRDSXUDUiDVFLUFXQVWkQFLDVDWHQXDQWHVHDJUDYDQWHVHQRÀQDO
aplicará as causas de aumento e diminuição da pena.
Assim, o legislador determinou a pena mínima de 2 (dois) anos, para sancionar e coibir a conduta criminosa de reduzir um indivíduo a coisa, retirar sua personalidade, sua integridade, liberdade, e principalmente sua dignidade.
$RDQDOLVDUSRUWDQWRVRERSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHWDOÀ[DomRGH
pena não aparenta atender a mais justa medida, ou ser forma de proteção da socieGDGHHPVHXVGLUHLWRVPtQLPRVVHQGRH[HPSORGDSURWHomRGHÀFLHQWHGR(VWDGRDR
garantir o cumprimento dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos.
Tipos penais com igual pena e menor ofensividade à pessoa humana
&RPRPHQFLRQDGRVXSUDROHJLVODGRUEUDVLOHLURHPVXDGHÀFLrQFLDSURWHJHXFRPPDLVDÀQFRDÀ[DomRGHSHQDVSDUDSXQLomRjSUiWLFDGRVFULPHVSDWULPRQLDLV HP QRVVR RUGHQDPHQWR H[HPSOR GLVVR YHULÀFDVH QR WLSR SHQDO GH IXUWR
TXDOLÀFDGR
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia
PyYHO
(...)
$SHQDpGHUHFOXVmRGHGRLVDRLWRDQRVHPXOWDVH
RFULPHpFRPHWLGR
I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtra-
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ção da coisa;
,,FRPDEXVRGHFRQÀDQoDRXPHGLDQWHIUDXGHHVFDODda ou destreza;
III - com emprego de chave falsa;
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
   $ SHQD p GH UHFOXVmR GH WUrV D RLWR DQRV VH D
subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado
para outro Estado ou para o exterior.

'LDQWHGRFLWDGRDUWLJRYHULÀFDVHTXHDSHQDGRIXUWRTXDOLÀFDGRpDGH
“reclusão de dois a oito anos e multa”, mesma pena e com o mínimo de 2 (dois) do
crime de reduzir alguém à condição de coisa, e análogo a escravo, sendo o bem juríGLFRWXWHODGRGRIXUWRGHFXQKRSDWULPRQLDO1mRREVWDQWHQRDSHQDPtQLPDp
DXPHQWDGDSDUD WUrV DQRVFDVRYHtFXORVHMDWUDQVSRUWDGRGHVHXORFDOGHRULJHP
ultrapassando o mínimo da pena de delito que retira a dignidade do indivíduo, em
completa desproporcionalidade.
Exemplo continuado é o roubo simples, em que a pena aplicável ao delito
é de “reclusão, de quatro a dez anos, e multa”, cujo bem jurídico protegido é o patrimônio de igual modo, apenas com o emprego de violência ou grave ameaça.
3RU HVWH PRWLYR EXVFRX R SUHVHQWH GHPRQVWUDU D SURWHomR LQVXÀFLHQWH
pelo legislador, e pelo ordenamento jurídico, que deveriam se valer do princípio da
SURSRUFLRQDOLGDGHDÀPGHJDUDQWLUPDLRUHIHWLYLGDGHGRVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV
assegurados na Constituição Federal de 1988.
3RU ÀP FRP R LQWXLWR GH UHVJXDUGDU R (VWDGR 6RFLDO 'HPRFUiWLFR FXMRV
direitos fundamentais encontram-se consagrados por toda a Constituição, e são norteados pelos princípios constitucionais, necessário, portanto, que o ordenamento
jurídico conjunto ao legislador, sejam norteados pela proporcionalidade, para que
seja garantido ao indivíduo não apenas a proteção de sua vulnerabilidade frente ao
Estado (proporcionalidade na proibição de excesso), mas também, a concretização
GHVHXVGLUHLWRVHSURWHomRSHORPHVPR SURSRUFLRQDOLGDGHQDSURWHomRGHÀFLHQWH 
Considerações Finais
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 são os princípios,
com núcleo no princípio dignidade da pessoa humana, sejam os mesmos explícitos ou implícitos, norma jurídica e alicerce para aplicação das demais regras no
ordenamento.
Objeto do presente trabalho, o princípio da proporcionalidade ganha des-
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WDTXHSRUVXDXWLOL]DomRVHUFULWpULRGHUHVROXomRGHFRQÁLWRVHQWUHDWULWRVGHGLUHLWRV
quando necessário o sopesamento destes.
Tal regulação de choques de direitos é realizada pelo magistrado na análise
e decisão em cada caso concreto, e pelo legislador, ao editar norma que restrinja direitos fundamentais do cidadão, sendo, pois, a proporcionalidade critério de solução.
Logo, deve ser realizado o exame pela proporcionalidade, que atua como
limite penal para estudo do delito e sua gravidade com relação à aplicação da sanção
pelo Estado, onde delito de cunho patrimonial, ou seja, menor valor com relação à
pessoa humana, não seja mais grave que crime cometido contra direito fundamental
consagrado, como no caso elencado do trabalhador reduzido à condição análoga
a de escravo, sendo o autor do crime, responsável por colocar pessoa humana em
posição de coisa, e retirar sua personalidade e dignidade.
Diante do exposto, importa coibir o excesso do poder de punir estatal, no
HQWDQWRRSULQFtSLRGDSURSRUFLRQDOLGDGHEXVFRXVHUDQDOLVDGRFRPPDLVDÀQFRQR
WRFDQWHDSURLELomRGDSURWHomRGHÀFLHQWHGHGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV
$VVLPpYHGDGRDR(VWDGRDJLUFRPH[FHVVRQDDSOLFDomRGHVDQo}HVDR
indivíduo, bem como não pode ser omisso, à concretização e proteção de direitos
fundamentais consagrados em prol da sociedade, integrante do contrato social.
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