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1. CONCEITO 
 

O Direito Penal, em seu aspecto formal ou estático é o conjunto de normas 

mediante o qual o Estado qualifica determinados comportamentos humanos (ações ou 

omissões) como infrações penais, definindo seus agentes e estabelecendo as sanções 

aplicáveis (penas e medidas de segurança). 

Já em seu aspecto material o direito penal refere-se a comportamentos 

considerados altamente reprováveis ou danosos ao organismo social, capazes de afetar 

bens jurídicos indispensáveis à própria conservação a o progresso da sociedade. 

No aspecto sociológico ou dinâmico (cobrado no TJPR) trata-se de um dos 

instrumentos de controle social utilizados pelo Estado visando assegurar a harmônica 

convivência dos membros em sociedade. 

 

  Aprofundando o enfoque sociológico 

     

 A manutenção da paz social demanda a existência de normas destinadas a 

estabelecer diretrizes.  

              

 Quando violadas as regras de condutas, surge para o Estado o dever de aplicar 

sanções civis, penais ou administrativas. 

           

 O direito penal só deve ser utilizado diante do fracasso ou da insuficiência das 

demais formas de controle social. 

 

 Ligação com o princípio da intervenção mínima. 
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 O direito penal ocupa uma posição de controle social do intolerável.  

 

2. DIFERENÇAS ENTRE DIREITO PENAL, CRIMINOLOGIA E 

POLÍTICA CRIMINAL 

 

Direito Penal Criminologia Política Criminal 

Analisa comportamentos 

humanos indesejados, define 

quais devem ser 

qualificados como crimes ou 

contravenções penais e fixa 

sanções penais.  

É uma ciência empírica e 

interdisciplinar que se 

ocupa do estudo do crime, 

da criminalidade e suas 

causas, do controle social 

do ato criminoso, além de 

estudar a personalidade 

do criminoso e como 

realizar a ressocialização. 

É uma que tem por 

objeto a definição de 

estratégias de 

controle social. Tem 

por objeto a 

apresentação de críticas 

e propostas para a 

reforma do direito 

penal em vigor visando 

ajustá-lo aos ideais 

jurídico-penais de 

justiça. 

Ocupa-se do crime 

enquanto norma.  

Ex. define como crime lesão 

no ambiente doméstico e 

familiar. 

Ocupa-se do crime 

enquanto fato.  

Ex. analisa os fatores que 

contribuem para a 

violência doméstica e 

familiar.  

Ocupa-se do crime 

enquanto valor. 

Ex. estuda como 

diminuir a violência 

doméstica; analisa a 

legislação em vigor com 

críticas e propostas. 

O direito penal é uma ciência normativa, situada no mundo da cultura, que 

estuda o “dever ser”. Protege os bens jurídicos considerados vitais para a sociedade, 
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garantindo os direitos da pessoa humana frente ao poder punitivo do Estado, realizando 

essas proteções utilizando as fontes do Direito Penal: leis (Código Penal, Código de 

Processo Penal e legislação complementar), costumes, analogia, princípios gerais do 

Direito, equidade e tratados e convenções internacionais. 

Já a criminologia é uma ciência empírica, situada na realidade, que estuda o 

mundo do ser. 

a) Criminologia em sentido estrito: Limita-se à investigação empírica do delito, 

da personalidade do delinquente, da vítima e do controle social. 

b) Criminologia em sentido amplo: É a ciência que estuda a infração penal 

como fenômeno social, abrangendo a sociologia jurídica, a penologia e a etiologia criminal. 

c) Etiologia criminal: Etiologia é o estudo da origem, na causa de um 

determinado fenômeno. Etiologia criminal é o estudo das fontes do direito penal. 

A política criminal não possui uma conceituação uníssona na doutrina penal. 

Enquanto Basileu Garcia afirma que política criminal é a ciência e a arte dos meios 

preventivos do Estado para lutar contra o crime, examinando o Direito em vigor e, em 

resultado da apreciação de sua idoneidade na proteção contra os criminosos, tenta 

aperfeiçoar a defesa jurídico-penal contra a delinquência, sendo a legislação penal o seu 

meio de ação. 

Já Zaffaroni afirma que a política criminal é a ciência ou a arte de selecionar os 

bens jurídicos que devem ser tutelados penalmente, bem como os caminhos para serem 

efetivadas tais tutelas, o que também implica na crítica dos valores e caminhos já eleitos. 

 

3. PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO 

Consiste em Criminalização Primária o ato e o efeito de sancionar uma lei 

primária material, que incrimina determinadas condutas e fixa sanções penais. É aquela 

desempenhada pelo processo legislativo. Logo, configura o poder de criar a lei penal, 

introduzir a tipificação de condutas e fixar sanções penais, que são divididas em penas 

e medidas de segurança (processo legislativo).  
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A Criminalização Secundária é a ação punitiva do Estado sobre pessoas 

concretas. Ocorre quando os órgãos estatais detectam o indivíduo a quem se atribui um 

fato primariamente criminalizado, sobre ele recaindo a persecução penal.  

O jurista Zaffaroni critica a criminalização secundária, pois ela seria marcada 

pela seletividade e vulnerabilidade. No caso, já haveria uma seletividade sobre quem o 

direito penal recairia, que seriam pessoas que compõem determinados grupos vulneráveis 

na sociedade.  

 

3.1. Teoria do Labelling Approach 

É conhecida como teoria da reação social, da rotulação social, do 

entiquetamento ou do interacionismo simbólico. Possui como principais representantes 

dessa linha de pensamento Erving Goffman, Howard Becker e Edwin Lemert. 

Para a Teoria do Labelling Approach, as noções de crime e criminoso são 

construídas socialmente a partir de instâncias oficiais que controlam a sociedade. Assim, a 

criminalidade não é uma propriedade essencial de um sujeito, um fenômeno ontológico, 

mas é resultado de um processo de uma “etiquetamento” atribuída a certos indivíduos que 

toda a sociedade considera como “delinquentes”. 

Assim, sustenta que as instâncias de controle estigmatizam o indivíduo que não 

se enquadra na sociedade, fazendo com que ele se torne um desviante.  

As críticas a essa teoria baseiam-se na ênfase dada, unicamente, à construção 

seletiva da criminalidade. Todavia também haveria a necessidade de abordar sobre a 

construção seletiva da vitimização, o que levaria à consideração de que tanto a 

criminalidade como a vitimização são formadas através de etiquetamento de setores 

sociais específicos. 

3.1.1. Diferenças entre desvio primário e secundário  

O desvio primário ocorre por fatores sociais, culturais ou psicológicos. O 

indivíduo delinque por circunstâncias sociais, como observamos no paradigma da reação 

social.  
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Já o desvio secundário é consequência da incriminação, da estigmatização, da 

reação social negativa em relação ao indivíduo selecionado. Os efeitos psicológicos 

causados pela rotulação são tão danosas ao indivíduo que ele se torna marginalizado e 

excluído da sociedade. Ele passa a entrar na carreira criminosa. 

Segundo Shecaira, “quando os outros decidem que determinada pessoa é non 

grata, perigosa, não confiável, moralmente repugnante, eles tomarão contra tal pessoa 

atitudes normalmente desagradáveis, que não seriam adotadas com qualquer um. São 

atitudes a demonstrar a rejeição e humilhação nos contatos interpessoais e que trazem a 

pessoa estigmatizada para um controle que restringirá sua liberdade. É ainda 

estigmatizador, porque acaba por desencadear a chamada desviação secundária e as 

carreiras criminais”.  

Principais postulados (este tópico caiu no MP-SC): 

1. Interacionismo simbólico e construtivismo social.  

2. Instrospecção simpatizante como técnica de aproximação da realidade 

criminal (contato próximo ao indivíduo para entender, do ponto de vista 

dele, a sua atitude). 

3. Natureza “definitorial” do delito (processos sociais de definição). 

4. Caráter constitutivo do controle social (a criminalidade é criada pelo 

controle social). 

5. Seletividade e discriminatoriedade do controle social. 

6. Efeito criminógeno da pena (potencializa e perpetua a desviação, 

consolidando o desviado em um status de delinquente). 

7. Paradigma de controle (o que seria criminoso e o que não seria). 

 

3.1.2. Espécies de vitimização 

Vítima primária: é aquela que sofre diretamente com as consequências da 

infração penal. É a vítima atingida segundo a ótica do direito penal. 
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Vítima secundária: é a vítima atingida tanto pela ação da infração penal, como 

também pela má atuação dos órgãos encarregados de realizar a persecução penal (dupla 

vitimização). 

Vítima Terciária: é o autor do crime que sofre com alguma violência no decorrer 

da persecução penal.  

 

4.  MISSÕES (FUNÇÕES) DO DIREITO PENAL 

4.1. Missões mediatas  

a) Controle Social. 

b) Limitação ao poder de punir do Estado. 

Obs: O Estado controla o cidadão, impondo-lhe limites. De outro lado, é 

necessário também limitar seu próprio poder de controle, de modo a evitar excessos.  

4. Missões imediatas  

a) Missão de proteção de bens jurídicos.  

- Ligação com o funcionalismo moderado, racional ou teleológico de Roxin. O 

jurista em comento defende que a tarefa do Direito Penal consiste na proteção de bens 

jurídicos mais relevantes ao progresso e à própria existência da sociedade.  

- Essa doutrina é muito criticada, vez que o conceito de bens jurídicos é muito 

vago e varia ao longo do tempo. 

 

b) Missão de garantir a vigência da norma e assegurar a estabilidade e o 

reconhecimento do ordenamento jurídico. 

- Relaciona-se ao funcionalismo radical, monista de Jakobs, vez que ele prega 

que o cometimento de um delito é um ato de infidelidade ao direito, ao ordenamento 

jurídico.  
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- Critica-se a teoria, vez que ela desloca o indivíduo, que é o centro do direito 

penal, para uma posição secundária, ao passo que a norma passa a ocupar uma posição de 

destaque e de relevância. 

- Ademais, quando se diz que o direito penal tem a missão precípua de defender 

a vigência da norma, a vigência independe do conteúdo da norma, podendo ser uma norma 

de conteúdo que não se coaduna com os princípios do Estado Democrático de Direito, por 

exemplo.  

 

c) Missão de reforço dos valores ético-sociais da atitude interna. 

- Relaciona-se à doutrina de Welzel. Nesse sentido, somente após a defesa dos 

valores ético-sociais, secundariamente, o direito penal também protegeria bens jurídicos.  

- Essa teoria é chamada, também, de função configuradora dos costumes. 

- A principal crítica acerca dessa teoria consiste na ideia de que o direito penal 

não tem a finalidade de promover a educação coletiva, devendo essa missão ser 

desempenhada por outros ramos do direito.  

 

d) Missão de Garantia 

- O Direito Penal serve como um escudo protetor para os cidadãos. Nesse 

sentido, o Direito Penal, ao determinar, previamente, quais são as condutas criminosas e as 

suas punições, ele garante ao indivíduo que ele não será punido. 

 

e) Missão de redução da violência estatal (caiu na DPE-SP) 

- Concepção mais moderna, que conta com grande adesão da doutrina. O direito 

penal se serviria para reduzir a violência do Estado no âmbito da persecução penal.  

 

f) Concepção da criminologia crítica: função de manutenção do sistema 

social escalonado vigente; manutenção de uma estrutura de poder social estável.  
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- De acordo com a criminologia crítica, o direito penal teria a função de manter a 

ordem social estável de acordo com as concepções dos grupos dominantes.  

- A crítica que se faz a essa teoria é que o direito penal não teria capacidade, por 

si só, para promover a manutenção de toda a ordem da sociedade.  

 

5.  CLASSIFICAÇÕES DO DIREITO PENAL 

 

 5.1. Direito Penal Substantivo x Direito Penal Adjetivo 

a) Direito Penal Substantivo: é o direito penal material, ou seja, conjunto de 

leis penais em vigor. 

b) Direito Penal Adjetivo: é o direito penal formal. Assim é conjunto de leis 

processuais penais em vigor. É o direito processual penal. Essa classificação surgiu em um 

momento que o direito processual penal não possuía autonomia em relação ao direito 

penal.  

 

5.2. Direito Penal Objetivo x Direito Penal Subjetivo  

a) Direito penal objetivo: traduz o conjunto de leis penais em vigor no país. 

b) Direito penal subjetivo: é o direito de punir do Estado. 

 Direito penal subjetivo positivo – capacidade de o Estado criar e 

executar normas penais. 

 Direito penal subjetivo negativo – é o poder do Estado-Juiz de 

derrogar preceitos penais ou restringir seu alcance (Controle de 

Constitucionalidade das Leis penais). 

 

5.3. Limitações ao direito de punir  
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a) Quanto ao modo: Observância das garantais fundamentais do indivíduo, 

que podem ser materiais ou processuais. O Estado deve cumprir um procedimento legal e 

deve observar os princípios aplicáveis a ele.  

b) Quanto ao espaço: Princípio da Territorialidade. Em regra, o Estado vai 

aplicar o direito penal aos crimes praticados no território nacional. Em algumas 

situações, a lei penal brasileira poderá ser aplicada aos crimes cometidos fora do território 

nacional. Isso será devidamente analisado posteriormente.  

c) Quanto ao tempo: Prescrição. Em regra, o direito de punir do Estado tem 

uma limitação temporal, estabelecida pela prescrição. Em regra, os crimes são 

prescritíveis. A Constituição Federal prevê algumas exceções.  

 

 Atenção! Caiu no MPF! Caso em que o Estado tolera a punição privada paralela à 

punição Estatal. Está previsto no estatuto do Índio (Lei Federal nº 6.001/1973), em 

seu artigo 57. 

 

Lei Federal nº. 6.001/1973 

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as 

instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus 

membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em 

qualquer pena de morte. 

 

 Após ser julgado pela Justiça indígena, é possível o julgamento do mesmo fato pelo 

Poder Judiciário estatal? 

 1ª Corrente: Sim. O direito de punir é compartilhado entre o Estado e o grupo 

indígena com sistemas de justiça paralelos e independentes. Não há bis in idem 

porque são julgamentos proferidos por sistemas de justiça diversos. Ademais, não 

seria possível retirar do Estado o exercício do poder de punir, fazendo prevalecer 

uma jurisdição penal privada. 
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 2ª Corrente: Não. Após o julgamento pelo grupo indígena, novo julgamento estatal 

constituiria bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. A 

jurisdição indígena não se sobrepõe à estatal, mas deve ser reconhecida por ela com 

fundamento no artigo 231, da Constituição Federal. Foi a posição adotada pelo TJ-

RR (Apelação Criminal 0090.10.000302-0, Câmara única, Turma Criminal, rel. des. 

Mauro Campello em 18/12/2015). Observe a ementa do julgado : 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. CRIME PRATICADO ENTRE 
INDÍGENAS NA TERRA INDÍGENA MANOÁ/PIUM. REGIÃO SERRA DA LUA, 
MUNICÍPIO DE BONFIM-RR. HOMICÍDIO ENTRE PARENTES. 

CRIME PUNIDO PELA PRÓPRIA COMUNIDADE (TUXAUAS E MEMBROS 
DO CONSELHO DA COMUNIDADE INDÍGENA DO MANOÁ). PENAS 
ALTERNATIVAS IMPOSTAS, SEM PREVISÃO NA LEI ESTATAL. LIMITES 
DO ART. 57 DO ESTATUTO DO ÍNDIO OBSERVADOS. DENÚNCIA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. JUS 
PUNIENDI ESTATAL A SER AFASTADO. NON BIS IN IDEM. QUESTÃO DE 
DIREITOS HUMANOS. HIGIDEZ DO SISTEMA DE RESPONSABILIZAÇÃO 
PENAL PELA PRÓPRIA COMUNIDADE. LEGITIMIDADE FUNDADA EM LEIS 
E TRATADOS. CONVENÇÃO 169 DA OIT. LIÇÕES DO DIREITO 
COMPARADO. DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR 
ESTATAL QUE DEVE SER MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. 

- Se o crime em comento foi punido conforme os usos e costumes da 
comunidade indígena do Manoá, os quais são protegidos pelo 
art. 231 da Constituição, e desde que observados os limites do 
art. 57 do Estatuto do Índio, que deva penas cruéis, infamantes e a pena 
de morte, há de se considerar penalmente responsabilizada a conduta do 
apelado. 

- A hipótese de a jurisdição penal estatal suceder à punição imposta pela 
comunidade indica clara situação de ofensa ao princípio non bis in idem. 

- O debate passa a ser de direitos humanos quando se têm em conta não 
apenas direitos e garantias processuais penais do acusado, mas também 
direito à autodeterminação da comunidade indígena de compor os 
seus conflitos internos, todos previstos em tratados internacionais de 
que o Brasil faz parte.  

- Embora ainda em aberto o debate no direito brasileiro, existe forte 
inclinação, sobretudo em razão da inspiração do seu preâmbulo, para se 
considerar a Convenção 169 da OIT (incluindo o seu art. 9º) como um 
tratado de direitos humanos, portanto com status supralegal, nos termos 
da jurisprudência do STF.  

- Se até países como os Estados Unidos e a Austrália, que votaram contra a 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 
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2007, têm precedentes reconhecendo a autonomia do jus puniendi de 
seus povos autóctones em relação ao direito de punir do Estado, 
razoavelmente se conclui que esse reconhecimento também se impõe ao 
Brasil. (TJRR – ACr 0090.10.000302-0, Rel. Des. MAURO CAMPELLO, 
Câmara Única, julg.: 18/12/2015, DJe 17/02/2016, p. 13) 

 

 E o Tribunal Penal Internacional configura exceção à exclusividade de punir do 

Estado? O Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, não constitui 

exceção à exclusividade do direito de punir do Estado. Princípio da 

complementariedade adotado pelo artigo 1° do Estatuto de Roma.  

 

Estatuto de Roma 

Art. 1º. Fica instituído pelo presente um Tribunal Penal Internacional (“o 
Tribunal”). O Tribunal será uma instituição permanente, estará facultada a 
exercer sua jurisdição sobre indivíduos com relação aos crimes mais graves 
de transcendência internacional, em conformidade com o presente 
Estatuto, e terá caráter complementar às jurisdições penais nacionais. A 
jurisdição e o funcionamento do Tribunal serão regidos pelas disposições 
do presente Estatuto. 

 

 A competência do TPI é subsidiária e restringe-se às hipóteses nas quais a Justiça 

repressiva interna não se mostre capaz de cumprir sua missão nas seguintes 

situações: 

    Falha da justiça interna 

  Omissão da justiça interna 

 Insuficiência da justiça interna 

 

5.4. Direito Penal Primário x Direito Penal Secundário  

a) Direito Penal Primário (clássico): É aquele contido nos Códigos Penais. 
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b) Direito Penal Secundário: É aquele contido na legislação extravagante, ou 

seja, nas leis especiais. 

 

5.5. Direito Penal do Fato x Direito Penal do Autor  

a) Direito Penal do fato: Significa que o direito penal deve punir condutas 

praticadas pelos indivíduos lesivas a bens jurídicos de terceiros. Pune-se o fato. 

b) Direito Penal do autor: É marcado pela punição de pessoas em razão de 

suas condições pessoais, do modo de ser, dos pensamentos e do estilo de vida.  

c) Direito Penal do Autor às avessas: Essa teoria tem relação com o 

conceito de organização criminosa. Veja-se a literalidade do dispositivo legal: 

 

LEI Nº 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013. 

Art. 1º. § 1o Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) 

ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 

tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou 

indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de 

infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, 

ou que sejam de caráter transnacional. 

 

A teoria do Direito Penal do Autor às Avessas consiste na tese de que os 

empresários só podem ser considerados membros de organização criminosa quando o 

principal método de obtenção de vantagem seja criminoso, ou seja, somente quando fazer 

do crime seu “estilo de vida”, e não quando as atividades principais são praticadas 

licitamente.  

d) Direito Penal do Fato que considera o Autor: Significa que as leis penais 

punem fatos (condutas humanas). Todavia, no âmbito da punibilidade, são consideradas 
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condições ou qualidades do autor, a exemplo da personalidade, dos maus antecedentes e da 

reincidência, os quais são analisados na dosimetria da pena.  

 

5.6. Direito Penal Subterrâneo x Direito Penal Paralelo 

Direito Penal (ou sistema Penal) Subterrâneo é o exercido pelas agências 

executivas formais de controle – portanto, pertencentes ao Estado – à margem da lei e 

de maneira violenta e arbitrária. Refere-se a um conjunto de infrações penais praticadas 

pelos integrantes das agências executivas de controle. 

  Ex: Interrogatórios duros (praticados mediante tortura). 

Já o Direito Penal (ou sistema penal) Paralelo é exercido por agências de 

controle que não integram o sistema punitivo penal formal, mas que exercem poder 

punitivo, inclusive com a aplicação de punições extremamente graves. 

 Ex: Federações esportivas que aplicam pena de banimento; entidades que 

aplicam sanções que inviabilizam as atividades comerciais.  

 

5.7. Direito Penal Promocional 

 

 Também é chamado de direito penal demagogo ou político. Ocorre quando o 

Estado utiliza o direito penal para a consecução de suas finalidades políticas. Há 

utilização do direito penal para promover mudanças estruturais necessárias para a 

evolução de comunidade. 

No direito penal promocional, o direito penal tem como finalidade viabilizar a 

transformação social. 

Crítica: o direito penal deixa de ser utilizado pelo legislador como forma de 

controle social subsidiário, violando o princípio da intervenção mínima. 
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5.8. Direito Penal de Emergência 

Atendendo às demandas de criminalização, o Estado cria normas de repressão 

para controlar a alta criminalidade, limitando ou derrogando direitos e garantias do 

cidadão. 

A finalidade é dar uma resposta rápida aos anseios sociais e devolver o 

sentimento de tranquilidade à sociedade. 

 Obs: Leis de luta ou de combate: correspondem a leis que relativizam os direitos e 

garantias do acusado. São leis editadas após situações traumáticas vivenciadas 

pela coletividade, sendo “leis de ocasião”. Exemplo: Lei dos Crimes Hediondos 

(extorsão mediante sequestro do empresário Abílio Diniz e assassinato da atriz 

Daniella Perez). 

 

5.9. Direito Penal Simbólico 

É aquele que tem como função transmitir à opinião pública uma sensação de 

tranquilidade e de segurança. Busca transmitir a impressão de que o problema da 

criminalidade se encontra sob controle das autoridades. 

Além disso, em relação aos governantes, acarreta a sensação de terem feito algo 

para a proteção da paz pública. 

A lei não possui eficácia social. Não há produção de efeitos externos. 

É expressão do direito penal do terror e da hipertrofia do direito penal. 

(Nomorreia penal). 

 

5.10. Terceira via do Direito Penal (ou Direito Penal de terceira 

via) 

 Caiu no concurso do MP/MG 
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Na concepção de Claus Roxin, a terceira via do Direito Penal é a reparação de 

danos, legitimada pelo princípio da subsidiariedade do direito penal. 

A reparação pode ser entendida como uma prestação de caráter autônomo. Essa 

prestação autônoma pode servir para alcançar os fins penais tradicionais das sanções, e, 

desde que os alcance, deve substituir a pena ou atenuá-la conforme o caso.  

A reparação de danos no direito penal tem caráter próprio no qual se mesclam 

elementos civis e penais. No direito penal, é justamente a vinculação da reparação com os 

fins de prevenção geral e especial que a diferencia da indenização civil.  

 

6.  PRIVATIZAÇÃO DO DIREITO PENAL 

 

A “privatização” do direito penal é a expressão utilizada por parte da doutrina 

para destacar o (atual e crescente) papel da vítima no âmbito criminal. 

Há a criação de institutos jurídicos no campo penal com atribuição de 

prioridade à vítima. Exemplos:  

 Lei 9.099/95 (Juizados Especiais Criminais): prevê composição civil 

entre os envolvidos no crime, acordo que, uma vez homologado, conduz à 

renúncia ao direito de queixa ou de representação (artigo 74 da Lei dos 

Juizados Especiais Criminais). 

 Lei 11.719/08: autorizou o juiz criminal, no momento da sentença 

condenatória, a fixar o quantum mínimo indenizatório para reparar os 

danos causados pela prática da infração penal (art. 387, IV, CPP). 

 Lei 9.714/98: criou como pena alternativa à prisão a prestação 

pecuniária (art. 45, §1º, do CP), anunciando como possível destinatário a 

vítima ou os seus dependentes.  
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7.  GARANTISMO PENAL 

 

7.1. Primeira Acepção: modelo normativo de direito 

O sistema jurídico garantista é aquele compatível com as exigências do Estado 

de Direito. No plano político, revela-se como uma técnica de tutela capaz de minimizar a 

violência e de maximizar a liberdade. No plano jurídico, revela-se como um sistema de 

vínculos impostos ao poder punitivo do Estado em garantia dos direitos dos cidadãos. 

 

7.2. Segunda Acepção: teoria crítica do direito 

Distinção entre ser e dever ser no direito, com a distinção entre categorias da 

validade e da eficácia das normas não apenas entre si, mas também em relação à vigência 

ou existência das normas. O juiz não tem obrigação jurídica de aplicar as leis inválidas 

(incompatíveis com o ordenamento constitucional), ainda que vigentes. 

 

7.3. Terceira Acepção: filosofia Política 

Preconiza a justificação externa do Estado e do direito no reconhecimento e na 

proteção dos direitos que constituem a sua finalidade. 

Analisa a legitimidade do Estado e do direito do ponto de vista externo da 

valoração do ordenamento: a proteção de direitos e bens individuais. 

Explicita uma concepção instrumental do Estado e do direito. 

 

7.4. Os 10 axiomas fundamentais do Sistema Garantista 

 Nulla poena sine crimine: princípio da retributividade ou da 

consequencialidade da pena em relação ao delito. 

 Nulla crimen sine lege: princípio da legalidade ou da reserva legal. 



 

17 

 Nulla lex (poenalis) sine necessitate: princípio da necessidade ou da 

economia do direito penal. 

 Nulla necessitas sine injuria: princípio da lesividade ou da ofensividade. 

 Nulla injuria sine actione: princípio da materialidade ou da exteriorização 

da ação. 

 Nulla actio sine culpa: princípio da culpabilidade ou da responsabilidade 

pessoal.  

 Nulla culpa sine judicio: princípio da jurisdicionalidade. 

 Nulla judicium sine accusatione: princípio do ônus da prova ou da 

verificação. 

 Nulla probatio sine defensione: princípio do contraditório ou da defesa, ou 

da falseabilidade. 

 

7.5. Garantismo Penal Binocular x Garantismo Monocular 

 Caiu na prova do MPGO. 

 a) Garantismo binocular: analisado de forma bifronte, não nega ao réu os 

direitos à ampla defesa e ao contraditório, ou à presunção de inocência, mas preconiza que 

jamais se deve abolir a proteção do bem jurídico violado, pois o Estado não pode oferecer 

uma proteção deficiente à sociedade na defesa dos bens jurídicos relevantes. 

 Visa resguardar os direitos fundamentais não apenas do réu ou do 

investigado, mas também os direitos fundamentais da vítima e os bens jurídicos mais 

relevantes para a sociedade. 

 - Zela pela correta e justa aplicação da pena e por sua execução na defesa e na 

reafirmação do bem jurídico relevante lesado pela conduta criminosa.  
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 b) Garantismo monocular: O garantismo monocular somente observa os 

direitos dos acusados, negando a eficácia do Direito Penal como forma de afirmação dos 

bens jurídicos valorados. 

 É a negação disfarçada do Direito Penal como instrumento positivo de 

controle social e de justiça, entendendo que os demais ramos do direito e outras políticas 

públicas são suficientes para diminuir a criminalidade e solucionar os conflitos sociais. 

 Preocupa-se apenas com os direitos fundamentais dos outros cidadãos, com 

os direitos da coletividade e com os deveres fundamentais. 

  Obs: Garantismo hiperbólico monocular – Evidencia-se 

desproporcionalmente (hiperbólico) e de forma isolada (monocular) a necessidade de 

proteção apenas dos direitos fundamentais individuais dos cidadãos investigados, 

processados ou condenados.  

 

8.  FONTES DO DIREITO PENAL 

 

8.1. Para a doutrina majoritária 

a) Fontes materiais, substanciais ou de produção: São os órgãos 

constitucionalmente encarregados de criar o direito penal. A fonte material do direito penal 

é, em regra, a União. Senão, vejamos: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho; 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. 
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b) Fontes formais, cognitivas ou de conhecimento (também denominadas fontes 

de manifestação): São modos pelos quais o direito penal se revela. Ou seja, são os 

instrumentos de revelação ou de manifestação do direito penal. 

c) Fonte formal imediata: é a lei formal elaborada pelo Poder Legislativo (pode 

criar crimes e fixar penas). 

d) Fontes formais mediatas ou indiretas: Constituição Federal, Tratados 

Internacionais, Costumes, Princípios Gerais do Direito, Atos Administrativos que 

complementam normal penal em branco, Súmulas Vinculantes. 

e) E a jurisprudência não retratada em Súmula Vinculante? Existem duas 

correntes que trabalham o assunto: 

 1ª Corrente: Constitui fonte mediada ou indireta do direito. É a posição de 

René Ariel Dotti e Paulo César Busato. 

 2ª Corrente: Não constitui fonte indireta. É a posição de Francesco 

Antolisei. 

d) Doutrina: existem dois entendimentos: 

 1ª Corrente: Constitui fonte indireta do direito penal. 

 2ª Corrente: Não constitui fonte indireta do direito penal. Trata-se de 

estudo científico que não se reveste de obrigatoriedade. 

 Obs: Paulo César Busato inclui as medidas provisórias, as leis delegadas e os 

decretos como fontes formais indiretas ou mediatas.  

 

8.2. Para a doutrina moderna 

a) Fontes Formais imediatas: Constituição Federal, Leis, Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, Jurisprudência, Princípios Gerais de Direito, Atos 

Administrativos que complementem leis penais em branco. 

b) Fonte Formal mediada: doutrina. 
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 Obs: Para a doutrina moderna, o costume é fonte informal do direito penal. 

c) Fontes em espécie:  

 Lei: É a única fonte normativa capaz de criar e cominar pena (princípio 

da legalidade). Lei formal emanada do Poder Legislativo. 

 Constituição: Não pode criar crime e cominar pena. Possui vários 

dispositivos de natureza penal. Ex.: art. 5º, da CF: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu; 

 XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais; 

 XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei; 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 
o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo 
os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;  

 

9.  MANDADOS CONSTITICIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO 

9.1. Conceito 

“Os mandados de criminalização indicam matérias sobre as quais o legislador 

ordinário não tem a faculdade de legislar, mas a obrigatoriedade de tratar, protegendo 

determinados bens ou interesses de forma adequada e, dentro do possível, integral”. 

9.2. Fundamentos 
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1) Uma relação entre Constituição e Direito Penal com base na qual é inconteste 

a necessidade de fundamentar na Constituição a formulação de normas penais 

incriminadoras. 

2) Um Estado com deveres positivos de conduta, entre as quais o dever de 

proteção dos direitos fundamentais. Os mandados constitucionais de tutela penal são a 

expressão, no âmbito do direito penal, da teoria dos deveres estatais de proteção. 

 

9.2. Tipos 

a) Mandados Expressos: São os mandados que, como o próprio nome já diz, 

expressos no texto constitucional. Exemplos: Art. 5º, inciso XLII, acima transcrito.  

b) Mandados Tácitos: Este tema caiu no concurso do MPGO. Segundo a 

maioria, existem mandados constitucionais implícitos com a finalidade de evitar a 

intervenção insuficiente do Estado na tutela dos bens jurídicos mais relevantes. 

Ex1: tipificação do crime de homicídio. 

Ex2: necessário combate à corrupção eleitoral. 

c) Mandados por Omissão: Ocorre quando a Constituição Federal determina a 

incriminação de uma conduta omissiva. Ex: Art. 5º, XLIII, da Constituição Federal.  

 

10.  TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

 

Não podem criar crimes e cominar sanções para o direito penal interno, mas 

apenas no âmbito do direito internacional. Ex: Antes do advento das Leis nº. 23.694/14 e 

12.850/13, o STF não admitiu a utilização do conceito de organização criminosa previsto 

na Convenção de Palermo. (HC 96007) 

Utilização de normas de direito penal não incriminador (não criam crimes e 

nem contravenções penais) previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos. 
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 Se observado o procedimento do artigo 5º, §3º, da CF – recepção como 

norma constitucional. 

 Se não observado o procedimento do artigo 5º, §3º, da CF – recepção com 

status de norma supralegal. 

 Tratado Internacional que não seja de direitos humanos – recepção com 

status de lei ordinária. 

 

 Mandados convencionais ou internacionais de criminalização: são aqueles que estão 

contidos em tratados internacionais e obrigam os países signatários que estes 

tipifiquem em seus ordenamentos jurídicos internos, determinadas condutas. 

Exemplo de Mandando Convencional Expresso: previsão na Convenção 

Interamericana sobre o desaparecimento forçado de pessoas.  

 A doutrina também defende a existência de mandados convencionais implícitos: 

quando um caso é levado a uma Corte Internacional e a decisão prolatada determina 

que o país tipifique determinada conduta.  

 

11.  JURISPRUDÊNCIA 

Jurisprudência comum, mesmo que o entendimento jurisprudencial não esteja 

consolidado em Súmula.  

Ex.: Crime continuado 

A jurisprudência consagrou o entendimento de que entre um crime parcelar e 

outro não pode transcorrer intervalo superior a 30 dias.  

Veja-se a ementa transcrita de um julgado que traz o entendimento supra 

explanado: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE 

NULIDADE CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 

DOIS FATOS. CONCURSO MATERIAL. MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, 
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LUGAR E ESPAÇO. MESMO MODUS OPERANDI. CONTINUIDADE DELITIVA. 

POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Não é hipótese de concurso 

material, quando se exigia o reconhecimento da continuidade delitiva, 

diante da presença dos requisitos: pluralidade de condutas; pluralidade de 

crimes da mesma espécie; condições objetivas semelhantes (tempo, lugar, 

modus operandi, e outras) e unidade de desígnios. 2. Da análise do contexto 

fático-probatório, verifica-se que se encontram presentes os requisitos 

exigidos para a configuração da continuidade delitiva, primeiro porque 

demonstrada a pluralidade de condutas (duas vezes), segundo, porque o 

crime é da mesma espécie (roubo), terceiro e último, porque as condições 

objetivas também são presenciadas, uma vez que se deu em mesma 

conexão temporal, no interregno de apenas pouco minutos do mesmo dia 

(a denúncia relata em ambos os fatos foram praticados às 12h30min), 

consagrando a jurisprudência que “entre um crime parcelar e outro não 

pode transcorrer um hiato superior a 30 (trinta) dias” , na mesma conexão 

espacial, já que o fato ocorreu na rua Quintino Bocaiúva do bairro José 

Augusto, firmado o entendimento jurisprudencial de que “diversos delitos 

devem ser praticados na mesma cidade, ou, no máximo, em cidades 

contíguas, próximas, entre si” e, por fim, na mesma conexão modal, 

porquanto se verifica a semelhança entre a maneira de execução pela qual 

os crimes são praticados, o réu, ora embargante, adentrava nos 

estabelecimentos comerciais e, de posse de uma arma de fogo, anunciava o 

assalto, subtraindo pertences das vítimas (dinheiro e celulares) e indagava 

acerca da existência de cofre, que diante da negativa trancava as vítimas em 

um cômodo do local e evadia-se em seguida, de posse dos bens móveis 

subtraídos. 3. Embargos Infringentes acolhidos. (ENul nº 0001192-

66.2011.8.01.0005, Rel. Des. Junior Alberto. Acórdão nº 8.280 TPJUD, j. em 

10.6.2015, DJe nº 5.423 de 19.6.2015) 

 

 

12.  COSTUMES 

É a reiteração de uma conduta, de modo constante e uniforme, por força da 

convicção de sua obrigatoriedade jurídica. 

Os costumes não podem revogar as leis, pois estas só podem ser revogadas por 

outras leis (princípio da continuidade das leis). 
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 a) Costume secundum legem ou interpretativo: auxilia o intérprete a 

esclarecer o conteúdo de elementos e circunstâncias do tipo penal. Ex.: conceito de ato 

obsceno no artigo 233, do CP.  

 Art. 233 - Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao 
público: 

 Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 

 

b) Costume contra legem ou negativo (desuetudo): É aquele que contraria a 

lei, mas não tem condão de revoga-la. Ex.: jogo do bicho. 

 c) Costume praeter legem ou integrativo: É usado para suprir a lacuna da lei e 

somente pode ser utilizado no âmbito das normas penais não incriminadoras. Ex.: 

circuncisão empregada como rito religioso pelos Israelitas. 

 

 

Bons estudos! 


