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SUSPENSÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS NA APLICAÇÃO DE 
MEDIDAS EXTREMAS 

 
 

 
Resumo: Este trabalho aborda uma crítica feita em torno dos direitos fundamentais que 
são mantidos a determinada categoria de criminosos: os que lesem gravemente, com o 
crime cometido, os direitos fundamentais da coletividade, como terroristas, traficantes 
de drogas e armas da alta cúpula, dentre outros. Assim, deveria existir um Estado 
provido de um Direito Penal e Processual Penal que fosse suficiente para incutir medo e 
coerção psicológica em tais criminosos, ao ponto de cumprir sua função essencial de 
salvaguardar bens jurídicos de valores inestimáveis, primando-se pelo utilitarismo que a 
pena reflete na sociedade: expiar o mal cometido. Criticar o Estado brasileiro que 
deveria, para tutelar inúmeros valores da coletividade, como a vida, a liberdade, não 
estar limitado aos direitos fundamentais que funcionam, em certas ocasiões, como 
subterfúgio e proteção àquela classe de criminosos nocivos ao bem de todos, devendo 
sustentar-se no princípio do Estado de Justiça. Busca-se com este trabalho, outrossim, 
incutir no senso crítico de juristas a concepção da imperatividade de se adotar o 
incidente de suspensão de direitos fundamentais, embasando-se, para tal mister, em 
situações criminosas excepcionais de danosidade e periculosidade de alguns agentes 
perniciosos ao meio social, chegando a quase subjugar o universo de direitos humanos e 
fundamentais da coletividade, o que deve ser repudiado, sendo adotados instrumentos 
sanadores dos males que advêm dos crimes de colossal magnitude. 
 
Palavras-Chaves: Suspensão de Direitos Fundamentais – Estado de Justiça – Direito 
Penal – Utilitarismo.  
 
 
I - Introdução 
 

Desde a teoria geral do direito que se discute acerca da distinção entre 

norma e valor. Este trabalho presta-se a imbuir na crítica de juristas as ideias que foram 

sedimentadas pela historicidade dos tempos e que, incompreensivelmente, foram 

petrificadas como matéria não sujeita a mitigação ou redução, como alguns direitos 

fundamentais que estão ínsitas a própria materialidade humana, como a proteção à vida, 
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à liberdade, dentre outros, ascedendo esses valores ao mundo da tutela absoluta do 

direito.  

A concepção entre norma e valor são quase que idênticas, mas são 

faces diferentes da mesma moeda. O valor é o fato da realidade que paira a substância 

de integridade da própria sociedade e de seus membros. Não resta dúvida de que os 

valores são as estruturas mais elevadas em todo o ordenamento jurídico, pois sem estes 

as normas estariam vazadas de sentido e ocas em sua estrutura material. A norma são 

delineamentos que almeja-se proteger o núcleo essencial dos valores. Muitas vezes 

confunde-se norma e texto da norma: este é apenas escritos ou algo consciente 

circundando a sociedade, como os costumes, a que se atribui normatividade, portando, 

coação advinda do exterior, seja pela própria sociedade, ou pelo ente estatal. A norma 

foi criada com o fim maior de tornar uma conduta devidamente observada. Norma sem 

coerção em seu interior e estrutura não é norma, mas somente boas maneiras que se 

expõe aos outros.  

No ordenamento jurídico brasileiro e outros, alguns direitos são 

rotulados de absolutos, como a impossibilidade de se torturar para obter informações de 

indiciados ou réus em processo penal sobre fatos que se refletem a outras pessoas, 

salvaguardando outros direitos, também fundamentais, como ter ciência em que lugar 

ou paradeiro de uma pessoa, vítima do crime de extorsão mediante sequestro, no 

cativeiro, podendo vir a morrer ou sofrer outros males.  Muitas vezes o temor gera 

frutos; frutos estes que, nem necessitando o estado incorrer nos atos materiais de 

torturar em si, mas o mero temor de o réu vir a ser coagido pela força seria suficiente 

para se coletar informações preciosas.  

No processo penal a prova obtida por meio ilícito também não é 

admitida, em proteção ao réu. Certamente muitas vezes o réu é inocente, mas o Estado 

deveria utilizar-se de todos os meios para alcançar esse desiderato de atestado de 

inocente. A prova ilícita é barreira que o próprio estado criou, ou melhor, advem da 

Constituição Federal, nascida em meio a temores de uma anterior época de ditadura.  

A suspensão de direitos fundamentais seria um instrumento a mais que 

o Estado-jurisdição-persecução penal teria em seu conjunto de meios para se alcançar os 

fins. O fim maior a que o Estado persegue e deve manter erguido e oxigenado é a tutela 

dos interesses de todos, excetuados da proteção os perniciosos ao meio social, como 

criminosos habituais de crimes graves, terroristas, a alta cúpula de traficantes de 

entorpecentes e de armas, enfim, considerando os agentes que cometem crimes de 



 

 

grande repugnância social e que devem receber do estado tratamento efetivo, não 

poupando-lhes de suas garantias, senão ao menos a vida, se possível.   

Ao suspender direitos fundamentais de réus ou meros indiciados, não 

incorre o estado em arbitrariedades ou tentativa de se tornar absolutista, mas sua 

preocupação central deve gravitar em torno da realização plena da jurisdição penal em 

perseguir aqueles, inocentes ou não, autores ou partícipes de crimes graves. Oportuno 

frisar que não há proporção entre um crime de furto ou roubo, aplicando-se os rigores da 

suspensão de direitos fundamentais, e os crimes de maior potencialidade lesiva ao corpo 

social, como a que trata a lei de crime organizado, a prática de milícias em determinadas 

regiões, o tráfico de drogas acentuado e organizado, dentre outros, principalmente os de 

lesa humanidade. O que norteará o juiz a conceder o incidente de suspensão de direitos 

fundamentais será o elevado teor de repugnância e risco ao corpo social que advem do 

naipe nos aludidos crimes.   

As penitenciárias encontram-se abarrotadas de presos, provisórios ou 

definitivos, porque não há o gerenciamento eficaz dos mesmos e carente dos 

ensinamentos dos teóricos penalistas modernos suscitantes da função social da pena. A 

pena não deve ser irrisória e nem como se fosse um dispositivo de uma máquina 

insensível: deve ir muito além, devendo ser necessária e útil a reprimir preventivamente 

que outros venham a ter a mesma conduta daquele do apenado.  

Nenhum direito é estático no tempo; nenhum direito adquire o status 

de imutável. Com esse raciocínio peculiar às ciências humanas, precipuamente à ciência 

jurídica, não podemos olvidar que a presunção de inocência, não produzir provas contra 

si mesmo, dignidade da pessoa humana não devem se transformar em subterfúgios de 

proteção daqueles que agrediram normas de elevada envergadura do ordenamento 

jurídico e, principalmente, direitos de outras pessoas. Como balancear dois valores de 

iguais quilates?  

Inquire-se se realmente a norma que protege a dignidade da pessoa 

humana é absoluta e se seus efeitos se irradiam a todos como deveriam ocorrer, ou seja, 

se ao proteger um terrorista não se estaria suprimindo aludido princípio de diversas 

pessoas? Será que aqueles que cometeram diversos homicídios, portanto, ceifaram por 

diversas vezes a dignidade de pessoas humanas, o direito a vida de outros, devem 

manter a proteção do estado em aplicar o princípio em comento, tornando-o, ainda, 

como pessoa digna de tutela e liberdade por parte do estado? O Estado de Direito 

acorrentou-se em si mesmo, ou seja, em suas própria leis e mandamentos ficou limitado, 



 

 

impossibilitado de exercer suas funções essenciais, que é proteger o todo social, porém 

quando vir agir suspendendo direitos fundamentais não estará  agindo como estado 

absolutista, na condição de Estado propriamente dito, mas, sem embargos, intentando 

proteger o sistema orgânico que é a sociedade; os direitos de todos possui maior peso e 

consideração do que os direitos de uma minoria que intentam lesionar de morte, criar 

riscos e instabilidades sociais de formas intensas2.   

II – A frugalidade dos direitos e a teoria da supremacia do estado de justiça.  

A genealogia dos direitos mostra os quão relativos eles o são, pois se 

os direitos fossem imodificáveis, tornar-se-ia perene o direito do senhor de possuir 

escravos e a obrigação destes de servir aqueles. Vejam que direitos são condições de 

realização de uma situação material e formalmente adquirida por seus titulares para que 

estes possam exercer, sem embaraços e desde que não abusem dos mesmos, pois os 

únicos limites são impostos pelo estado, como não lesionar direitos de outrem, p.ex.  

A regra de conduta do ordenamento jurídico pauta-se em liberar 

direitos para que sejam fruídos e disponibilizados por seus titulares. Em sociedade, 

como no brocardo romano do ubi societas, ibi ius, ou seja, onde há sociedade há o 

direito, preza-se que todos concretizem seus direitos sem macular ou suprimir os 

direitos dos demais. Os bens jurídicos de maior preciosidade são velados pelo estado, 

para tanto aplicando sanções, penas àqueles que venham a inobservar os bens jurídicos 

que a todos pertencem, como o direito a vida protegido no título do Código Penal, vindo 

a ser aplicado uma pena de privação da liberdade para o infrator.  

Não se pode desdenhar de aludidos bens jurídicos, pois são estes que 

mantêm a integridade da vida em sociedade. A intenção do estado seria que todos 

pudessem conviver harmoniosamente, sem um interferir ou ameaçar direitos do outro; 

no entanto, isto é impossível. Com isso, criou-se um corpo organizado de persecução 

penal para averiguar, processar e julgar os crimes, tendo como fim a pena e sua função 

ressocializadora. Ressocializar é um risco a que o estado incorre ao dar um voto de 

esperança e na certeza aos criminosos contumazes de que não voltarão a delinqüir. No 

                                                
2 Omitiu-se demasiadamente o Estado ao conceder medidas radiais para com o grupo de criminosos que 
assolavam a paz, direitos da coletividade e ordem na região de Pernambuco, como se infere dos fatos no 
IDC 2 /DF, no STJ, da relatoria da Ministra Laurita Vaz, em 22.11.2010. Mencionado incidente de 
deslocamento de competência delineia-se nos fatos na atuação de grupos de extermínio na fronteira de 
dois estados. Diversas testemunhas de crimes foram mortas, vítimas foram ameaçadas, morte de vereador, 
enfim, grupos que detinham poder quase maior do que o do próprio estado, tendo este mantido, mesmo 
diante crimes bárbaros e atrozes, direitos fundamentais na aplicação do direito penal e processual penal, o 
que destoa da própria função a que se dedica o Estado: velar pela sociedade, eliminando focos de riscos e 
elementos perniciosos ao sadio e ordenado convívio em sociedade.  



 

 

entanto, há criminosos que são irressocializáveis, como os criminosos habituais, e há os 

que cometeram crimes de grande magnitude que deveriam sofrer reprimenda maior do 

estado, cogitando-se, até, da prisão perpétua, pois muitos que entre nós trafegam são 

portadores da síndrome da habitualidade e malignidade criminosa3.  

O relativismo não deve ser repudiado em direito; direitos possui tempo 

indeterminado de existência, mas que um dia certamente se evanescerão, advindo outros 

direitos dos que não existem mais. A rotatividade de direitos fundamentais não busca 

aniquilar por completo a existência dos mesmos da tutela do Estado, mas apenas 

constatar que um direito fundamental ou humano existente hoje, como a presunção de 

inocência, direito ao silêncio e o direito de recorrer de decisão ou sentença em processo 

penal em liberdade possam, amanhã, serem mitigados, portanto relativizados, visto que 

“Não se concebe como seja possível atribuir um fundamento absoluto a direitos 

historicamente relativos. De resto, não há por que ter medo do relativismo” (BOBBIO, 

1992:19). 

Observa, com acerto, o doutrinador Hans Kelsen: 

 

Na medida em que as normas que constituem o fundamento dos 

juízos de valor são estabelecidas por atos de uma vontade humana, e 

não de uma vontade supra-humana, os valores através delas 

constituídos são arbitrários. Através de outros atos de vontade 

humana podem ser produzidas outras normas, contrárias às primeiras, 

que constituam outros valores, opostos aos valores que estas 

constituem. O que, segundo aquelas, é bom, pode ser mau segundo 

estas (2000:19). 

 

Os princípios constitucionais fundamentais específicos do direito e 

processo penal devem perder seu teor de ascensão absolutista. Deveras aludidos 

princípios são normas de observância, mas não é salutar o estado considerar, de forma 

exacerbada, direitos insertos em cláusulas gerais, densas e abstratas, protegendo réus em 

                                                
3 STF – HC n. 82.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, publicado no DJ 01.09.2006, discutiu-se sobre a 
progressão de regime como razão de ser na ressocialização do condenado. Discussão que levou em 
consideração maior o princípio da dignidade da pessoa humana em ter voto de confiança do estado, 
atestado que não voltará a reincidir em crime. No entanto, não se cogita acerca da materialidade delitiva, 
do crime que foi cometido pelo condenado. Se crime hediondo ou assemelhado, deveria haver maior 
reprimenda do Estado, ou seja, não progressão de regime e, quiçá, prisão perpétua.  



 

 

processo penal, não guardando as proporções do mal cometido ou que restem indícios 

veementes de autoria por parte destes.  

 

Comentário de elevado quilate extrai-se a seguir:  

 

Enunciados abstratamente genéricos não são juridicamente 

normativos; isso os distingue mesmo das cláusulas gerais, que 

contêm ao menos relevâncias concretas a critérios extrajurídicos de 

aferição, e.g., éticos ou sociais. A normatividade no Direito é 

histórica ou materialmente concreta ou concretizável. Na sua 

substância, os “conceitos mais genéricos” de Laband, 

inadimissivelmente reificados, são simples conceitos de gênero sem 

força de conteúdo jurídico. (MÜLLER, 2009:47). 

  

Ilogicamente o estado alberga tutela aos indivíduos processados em 

denúncia penal, levando em consideração enunciados genéricos4, como presunção de 

inocência, dignidade da pessoa humana, predispondo nestes imperatividade de 

cumprimento e em prejuízo ao corpo social que aos poucos descredibiliza da concepção 

de justiça aplicada. Os horrores que muitas vezes são cometidos em crimes são frutos 

dessa vulnerabilidade e parcimônia do estado ante criminosos contumazes.  

O Direito Penal é instrumento protetor de bens de valiosa estima para 

todos, aplicando penas aos que infrinjam as normas de observância irrestrita. Com isso, 

tem o estado ao seu dispor instrumento de função social inelutável. Com afinco ao tema, 

colhe-se uma pérola sobre o direito de punir do estado: 

 

Assim sendo, somente a necessidade obriga os homens a ceder uma 

parcela de sua liberdade; disso advém que cada qual apenas concorda 

em Pôr no depósito comum a menor porção possível dela, quer dizer, 

exatamente o necessário para empenhar os outros em mantê-lo na 

posse do restante. 
                                                
4 No HC n. 98103/RS - STF, de relatoria Min. Joaquim Barbosa, DJ em 24.09.2010, deixa-se 
explicitamente a possibilidade de segregação cautelar do réu ou indiciado em processo penal, devendo o 
juiz auferir, embasado no art. 312 do CPP, motivando a decisão de manter a restrição da liberdade. 
Porém, no mérito do HC em comento, discutia-se a inafiançabilidade do crime de tráfico de entorpecente, 
prevista na lei 11.343/2006 e na própria Constituição Federal no inciso XLIII do art. 5º. Com efeito, há 
espaço de recrudescimento no ordenamento jurídico brasileiro, prezando-se pela cautelaridade social em 
manter agentes nocivos afastados do corpo social, cabendo ao juiz motivar sua decisão às situações 
fáticas a fim de cercear a liberdade do indiciado ou réu.  



 

 

A reunião de todas essas pequenas parcelas de liberdade constitui o 

fundamento do direito de punir. Todo o exercício do poder que desse 

fundamento se afaste constitui abuso e não justiça; é um poder de fato 

e não de direito; constitui usurpação e jamais um poder legítimo. 

(BECCARIA, 2003:19). 

 

Na concepção da função da pena como elemento móbil de prevenção 

especial e geral a que o direito penal possui como consequência de uma infração 

cometida, aduz-se o seguinte: 

 

A prevenção especial efetiva-se, pois, de variados modos. Norteia-se, 

de forma relevante, a esperança da correção dos criminosos. Tendo-a 

em vista, todos os esforços são empregados no sentido de tornar-se 

proveitosa a pena privativa da liberdade. Essa esperança muitas vezes 

se malogra. Mas, quando não seja possível corrigir determinados 

delinqüentes, a pena poderá, pelo menos, intimidá-lo, e servir para 

livrar a comunidade, ás vezes por dilatado tempo, da sua presença 

perniciosa (GARGIA, 1954:406). 

 

O estado deveria utilizar-se do princípio da autotutela em preservar os 

direitos de todos, suprimindo os de alguns, como “É aos indivíduos que se consideram 

lesados por uma conduta antijurídica de outros indivíduos que a ordem jurídica atribui o 

poder de utilizar a força contra os violadores do direito, ou seja, quando ainda perdurar 

o princípio da autodefesa” (KELSEN, 2000:40).  

No mérito da força que o estado deve atuar para tutelar direitos 

igualmente fundamentais, são medidas cautelar e de urgência em detrimento daqueles 

que cometem crimes de gravidade acentuada. Um terrorista, v.g., perde sua condição de 

humano digno de respeito e proteção pelo estado no momento em que gera um risco 

social de escala elevada, implantando explosivos num shopping, ou mesmo num avião 

tripulado por inocentes. Aqui recai a força imanente do estado para coibir essas práticas 

atentatórias dos direitos de todos. A segurança pública deveria mitigar os direitos 

fundamentais destes.  

     Pode-se afirmar que os direitos são entes com a função mor de 

proteger seus titulares contra investidas externas; porém para cada direito há deveres 

conseqüentes, isto é, como pretender ter a proteção do estado se não observa as normas 



 

 

de proteção de outros direitos da coletividade visto pelo ângulo geral. O estado deveria 

atrair para si a força imperativa e coercitiva para situações emergentes, sem considerar 

os aludidos direitos humanos, assim aduz Maquiavel “Os fins justificam os meios” 

(2006:109). Porém, dentro da força motriz em executar medidas drásticas e suspensivas 

de direitos fundamentais, o estado nortear-se-á à proporção do que for cometido pelo 

delinqüente, ou seja, circunstâncias graves, medidas de urgência de igual teor advinda 

do estado. Não se pretende deixar lacuna para que o estado se torne semelhante ao 

criminoso, mas que este não ganhe fôlego nem espaço na omissão e limites do ente 

estatal, pois este, indubitavelmente, deve amealhar todos os elementos de força coibitiva 

para sanar riscos e os perniciosos.  

    Situações excepcionais5 diante crimes graves, de lesa humanidade, 

deve o ordenamento jurídico ter dispositivo e meios de autotutela, proporcionando 

segurança a todos e, com isso, suspendendo direitos fundamentais na aplicação do 

direito penal deveras eficaz em sua substancialidade: 

 

As chamadas rupturas constitucionais traduzem-se na quebra de 

certas normas da Constituição para os casos excepcionais, 

permanecendo o texto em vigor para os restantes atos. A ruptura 

abriria ao legislador de revisão a seguinte possibilidade: criar uma 

disciplina especial contrária à Constituição para determinados casos 

concretos, mantendo-se, no entanto, a validade geral das normas 

constitucionais. (CANOTILHO, 2003:1077) 

 

O óbice de maior relevância no Direito brasileiro encontramos nas 

chamas cláusulas pétreas - os limites do poder reformador constitucional. É imperativo 

recorrer-se ao explanado pelo doutrinador português acima no que tange a haver 

distinção entre os casos excepcionais, que requerem uma maior reprimenda por parte do 

Estado, e a manutenção, em paralelo no tempo e no espaço, de normas comuns a todos, 

ou seja, deveria haver um direito penal diferenciado para o pequeno criminoso e um 

direito penal para aqueles que realmente denotam maior gravidade ao corpo social. Vide 
                                                
5 Da excepcionalidade e em meio a crises de instabilidade social do Estado exsurge medidas de tutela de 
urgência para minimizar os males e/ou evitar que outros ocorram. Com isso, não se deve guardar as 
proporções que o Estado de Direito exige, mas proteger o corpo social, assim como fez os Estados Unidos 
da América no lastimável dia 11 de setembro de 2011, o conhecido e criticado USA PATRIOT Act do 
governo de George W. Bush. Nesse ato de emergência foi possível a suspensão de inumeráveis direitos 
fundamentais, como invasão de lares, espionagem de civis, tortura de suspeitos de terrorismo, enfim, 
medidas drásticas, porém necessárias e imperativas.  



 

 

ao que dispõe o princípio da proporcionalidade na adequação dos meios ao fim, sendo o 

fim maior a guarda de todos os bens jurídicos e direitos de todos em detrimento 

daqueles que causem instabilidade e repugnância social.  

  O Estado de Direito deveria se render ante a supremacia do Estado de 

Justiça. Esta é a essência de todo o ordenamento jurídico de um Estado. O poder 

constituinte originário, tendo como fundamento a norma fundamental hipotética, não 

deve dispor de normas e conteúdos que firam o princípio da justiça. Todo Estado é 

soberano; entretanto, cria-se um impasse em delinear a estrutura fundante do princípio 

da justiça, pois, sendo aquele soberano, a justiça também versa de soberania, isto é, a 

depender do Estado, a justiça é justa no estado de Israel, como prever a tortura em seu 

ordenamento jurídico, e injusto cá no Brasil, que a repudia. 

Ensinamento esposado pelo meritoso filósofo grego no excerto abaixo 

reluz a ideia problema: 

 

As coisas que são justas apenas em virtude da convenção e da 

conveniência assemelham-se a medidas, pois as medidas para vinho e 

para o trigo não são iguais em toda parte, mas maiores nos mercados 

atacadistas e menores nos retalhistas. Da mesma maneira, as coisas 

que são justas não por natureza, mas por decisão humana, não são as 

mesmas em todos os lugares, uma vez que as próprias constituições 

não são as mesmas, embora haja apenas uma que é, por natureza, a 

melhor em todos os lugares. (ARISTÓTELES, 2006:118). 

 

Infere-se do acima reportado que há um certo risco em manter a justiça 

como fundamento último da norma fundamental hipotética, Constituição e demais 

normas. Porém, dentre os males o menor: se o poder constituinte pode tudo, ele poderá 

trazer disposições claramente injustas para a comunidade a que se reflete; assim, 

embasando toda interpretação ao princípio de justiça, e estando o Estado de Direito 

jungido ao Estado de Justiça, podemos extrair que torna-se legitimo atos do Estado que 

suspendam direitos fundamentais a fim de manter os demais direitos fundamentais da 

comunidade exercitáveis e velados, senão estar-se-ia legitimando a supressão de uma 

maior gama de direitos, do todo social, em prol de alguns direitos de uma ou grupo de 

pessoas, como nos temerosos grupos de extermínio e práticas terroristas.  

 



 

 

III – O instrumento protetor dos bens jurídicos: o Direito Penal. 

     No catálogo de princípios peculiares ao direito penal destacamos o da 

fragmentariedade significando que o direito penal cataloga e coleta somente bens 

jurídicos de elevado grau, somente os bens que possam manter a própria subsistência da 

sociedade. Assim, o princípio em comento legitima a atuação do Estado na medida em 

que tutela valores de importância imprescindível ao todo social, em consonância ao que 

assim se posiciona Muñoz Conde: 

 

Nem todas as ações que atacam bens jurídicos são proibidas pelo 

Direito Penal, nem tampouco todos os bens jurídicos são protegidos 

por ele. O Direito Penal, repito mais uma vez, se limita somente a 

castigar as ações mais graves contra os bens jurídicos mais 

importantes, daí seu caráter ´fragmentário´, pois que de toda a gama 

de ações proibidas e bens jurídicos protegidos pelo ordenamento 

jurídico, o Direito Penal só se ocupa de uma parte, fragmentos, se 

bem que de maior importância. (Apud GRECO, 2008:61).  

 

Partindo do pressuposto principiológico acima mencionado, podemos 

aduzir ser o Direito Penal instrumento de contenção e proteção por excelência que o 

estado dele se utiliza. Com isso, os atos que venham a atentar contra os bens jurídicos 

de forma acentuada, nos crimes que lesem os direitos fundamentais de todos, ponham 

em risco a integridade do corpo social, deve ser erguido ao patamar de superior em 

prejuízo aos “unitários” direitos fundamentais de grupos ou pessoa isoladamente.  

     Não se pode destoar do posicionamento de ser o direito penal forte 

tutelador dos interesses de todos, devendo contar com instrumentos de apoio, como 

afastar direitos fundamentais de indivíduos, daninhos ao convívio social,  que se tornam 

empecilhos ao fim do Direito Penal.  

Logramos êxito ao se arrimar em posição de grande porte do jurista e 

doutrinador alemão, quando discorre sobre a essencialidade da pena: 

 

A pena é coação. É dirigida contra a vontade do criminoso ao lesar ou 

eliminar os bens jurídicos nos quais sua vontade se havia encarnado. 

Como coação, a pena pode ser de dupla natureza: 

a) Coação psicológica indireta, mediata, ou motivação para o 

delinqüente dos móveis que lhe faltam, apropriados da comissão de 



 

 

delitos; aumenta e revigora os móveis existentes. Aparece como 

adaptação artificial do criminoso à sociedade, quer seja por correção 

ou por intimidação; 

b) Coação ou aplicação de força direta, imediata, mecânica. A pena é 

sequestro do delinqüente; tornando inócuo transitória ou 

permanentemente, expulsando-o da sociedade ou internando-o nela.A 

pena aparece como seleção artificial do individuo socialmente inútil. 

(LISZT, 2005:55/56). 

 

A ideia do fim no Direito Penal nasce com o intuito de demonstrar e 

frisar o quão essencial se torna o Direito Penal dentro da sociedade. Sua elementar 

principal funda-se em repelir e consertar o mal cometido; mal que gera frutos 

envenenados à sociedade, caso não tivessem tratamento adequado. Presta-se, ao 

discorrer sobre a força manancial do Direito penal, incutir a concepção de que cabe o 

Estado se desvencilhar de direito fundamentais dos inócuos à sociedade para alcançar a 

concretização de sua tutela: manter íntegro os bens jurídicos. Afastar-se-ia da lógica do 

Direito buscar corrigir e reparar o mal cometido pelo infrator e, ao mesmo tempo, atar-

se aos limites impostos por si mesmo.  

Ao tratar da objetividade da pena o doutrinador acima mencionado 

expõe o seguinte: 

 

Mas na objetivação incipiente, a pena adquire sua medida e seu 

objetivo. Os associados renunciam à vingança de sangue; o poder 

estatal, à medida que vai assumindo vigor, a limita e a proíbe. A 

expulsão do seio da comunidade manifesta-se, conforme sua 

condição prévia e conteúdo, em modalidades mais benignas, para, 

finalmente, com a passagem das comunidades garantidoras da paz 

interna para o Estado, converter-se em pena estatal; e ela própria se 

conforma com a diminuição dos bens jurídicos do criminoso no 

lugar de destruí-los. (LISZT, 2005:37) (Destaque Nosso). 

 

Ora, ao aplicar a pena ao infrator, necessariamente estar-se minguando 

seus bens jurídicos, como a honra, liberdade; no entanto, desde logo, na aplicação do 

processo penal em prol do direito penal, deveria o ente estatal cercear os direitos 

fundamentais, suspendendo-os, para assim tornar pleno a promessa de manter íntegro os 



 

 

direitos de todos, ou seja, não seria razoável manter os direitos fundamentais, como a 

vida, de um seqüestrador num banco, tendo já ceifado duas vidas de reféns, não sendo 

aconselhável arriscar as outras vidas para desta não dispor. No que tange aos outros co-

autores no crime retro, dever-se-ia afastar deles os direitos fundamentais em processo 

penal, como a liberdade provisória, v.g., dentre outras garantias constitucionalmente 

angariadas.  

Há ínsito no Direito Penal o princípio ético do utilitarismo, pois, sem 

embargo, ao prever a pena e reparar os danos cometidos pelo infrator, estar-se 

sustentando na utilidade para o geral, ou seja, para todos o Direito Penal é visto como 

garantidor de bens jurídicos primordiais, “Pode-se afirmar que uma medida de governo 

está em conformidade com o princípio de utilidade – ou é ditada por ele – quando, 

analogamente, a tendência que tem a aumentar a felicidade da comunidade for maior do 

que qualquer tendência que tenha a diminuí-la”. (BENTHAM, 1989:04). 

 

IV – Considerações Finais 

Na sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, deveria o estado-

legislador, conseguintemente, estado-jurisdição, adotar medidas radiais para coibir a 

incipiência e elevação de condutas por grupos de indivíduos, gerando em seus âmagos a 

concepção de não lesar os direitos da coletividade. Os princípios constitucionais que 

embasam os direitos fundamentais ou direitos do homem, visa principalmente pôr a 

salvo do estado tendencioso a se tornar absolutista e despótico. No entanto, não 

podemos olvidar que alguns criminosos tendem a se tornar déspotas e titânicos em seus 

interesses, ferindo de morte ou suprimindo bens jurídicos de outros, como no exemplo 

fornecido no IDC 2 /DF, no STJ, anteriormente reportado.  

Com isso, busca-se aquinhoar de valor maior ao Estado para atuar em 

afastar as condutas ilícitas de maior gravidade e, com efeito, manter o império da lei 

penal e processual penal em face dos perniciosos ao meio social, afastando destes suas 

garantias e direitos fundamentais. Empecilhos para tal empresa do Estado não deve 

encontrar âncoras ou limites, para tanto se enraizando, como sustentáculo, o princípio 

do Estado de Justiça frente ao Estado de Direito. O fim em si mesmo do humano 

criminoso, ao cometer crimes reputados de hediondez ou lesa humanidade, deve ceder 

ante aos inúmeros titulares de direitos análogos que foram ameaçados de inexistir, ou 

seja, perde a condição de titular de direitos fundamentais o infrator da categoria em 



 

 

análise, não sendo o ente estatal quem suprime tais garantias, mas o delinqüente em si 

quem suspende seus direitos.  

Alfim, pretende-se relativizar os direitos fundamentais em prol de 

manter, frise-se, os direitos fundamentais de outros titulares. Não se almeja fulminar os 

direitos humanos de todos, mas suspender da categoria dos mencionados criminosos 

seus direitos fundamentais para, então, se aplicar o Direito Penal e processual penal 

como formas de evitar o perecimento dos mesmos direitos humanos que a todos são 

titulares.  
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SUSPENSION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE APPLICATION OF 

EXTREME 

ABSTRACT: This paper addresses a criticism made about the fundamental rights which 
are maintained to a certain category of criminals: those who seriously damaging, to the 
crime committed, the fundamental rights of the community as terrorists, drug traffickers 
and arms the top tier, among other. Thus, there should be a state endowed with a 
Criminal Law and Criminal Procedure that was enough to instill fear and psychological 
coercion in such criminals to the point of fulfilling its essential function of protecting 
legal goods of priceless value, excelling by the utilitarianism that the penalty reflected 
in society: to expiate their crime. Criticizing the Brazilian state that should, to safeguard 
many values of the community, like life, liberty, not be limited to fundamental rights 
which do, on occasion, as a subterfuge and protection to that class of criminal damaging 
the good of all and should sustain in the rule of law. Search with this work, instead, to 
instill in the critical sense of the legal concept of imperativeness of adopting the 
incident suspension of fundamental rights, basing itself for such a task, in exceptional 
circumstances criminal damage and dangerousness of some damaging agents the social 
environment, reaching almost to subjugate the universe of human and fundamental 
rights of the collectivity, which must be repudiated, being adopted instruments healers 
of the evils which arise from the crime of colossal magnitude. 
 

Key words: Suspension of Rights - State of Justice - Criminal Law - Utilitarianism. 

 

 
 
 
 
 
 


