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Curso/Disciplina: Direito Constitucional Penal Objetivo 

Aula: Direito Constitucional Penal Objetivo – Aula 01 

Professor(a): Marcelo Leonardo Tavares 

Monitor(a): Analia Freitas 

 

Aula nº 01.  

 

1. Estrutura Normativa - Pirâmide de Kelsen – Hierarquia das Normas  

 

 Para compreender bem o Direito Constitucional, é fundamental que estudemos a 

hierarquia das normas, através do que a doutrina denomina “pirâmide de Kelsen”. Essa 

pirâmide foi concebida pelo jurista austríaco para fundamentar a sua teoria, baseada na 

ideia de que as normas jurídicas inferiores (normas fundadas) retiram seu fundamento de 

validade das normas jurídicas superiores (normas fundantes).    

 Iremos, a seguir, nos utilizar da “pirâmide de Kelsen” para explicar o escalonamento 

normativo no ordenamento jurídico brasileiro.   

                    

 A pirâmide de Kelsen tem a Constituição como seu vértice (topo), por ser esta 

fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. Assim, nenhuma norma do 

ordenamento jurídico pode se opor à Constituição: ela é superior a todas as demais normas 

jurídicas, as quais são denominadas infraconstitucionais.   

 Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, abriu-se uma nova e 

importante possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro.  Os tratados e convenções 

internacionais de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional 

(Câmara dos Deputados e Senado Federal), em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
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respectivos membros, passaram a ser equivalentes às emendas constitucionais. Situam-se, 

portanto, no topo da pirâmide de Kelsen, tendo “status” de emenda constitucional.   

 Diz-se que os tratados de direitos humanos, ao serem aprovados por esse rito 

especial, ingressam no chamado “bloco de constitucionalidade”. Em virtude da matéria de 

que tratam (direitos humanos), esses tratados estão gravados por cláusula pétrea4 e, 

portanto, imunes à denúncia pelo Estado brasileiro. O primeiro tratado de direitos humanos 

a receber o “status” de emenda constitucional foi a “Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo”.   

 Os demais tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo rito 

ordinário, têm, segundo o STF, “status” supralegal. Isso significa que se situam logo abaixo 

da Constituição e acima das demais normas do ordenamento jurídico.   

 A EC nº 45/2004 trouxe ao Brasil, portanto, segundo o Prof. Valério Mazzuoli, um 

novo tipo de controle da produção normativa doméstica: o controle de convencionalidade 

das leis. Assim, as leis internas estariam sujeitas a um duplo processo de compatibilização 

vertical, devendo obedecer aos comandos previstos na Carta Constitucional e, ainda, aos 

previstos em tratados internacionais de direitos humanos regularmente incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro.  

  As normas imediatamente abaixo da Constituição (infraconstitucionais) e dos 

tratados internacionais sobre direitos humanos são as leis (complementares, ordinárias e 

delegadas), as medidas provisórias, os decretos legislativos, as resoluções legislativas, os 

tratados internacionais em geral, incorporados ao ordenamento jurídico, e os decretos 

autônomos.   

 

1.1.  Direitos do Homem x Direitos Fundamentais x Direitos Humanos: 

 

 Antes de qualquer coisa, é necessário apresentar a diferença entre as expressões 

“direitos do homem”, “direitos fundamentais” e “direitos humanos”.   

Segundo Mazzuoli, “direitos do homem” diz respeito a uma série de direitos naturais aptos 

à proteção global do homem e válido em todos os tempos. Trata-se de direitos que não 

estão previstos em textos constitucionais ou em tratados de proteção aos direitos humanos. 

A expressão é, assim, reservada aos direitos que se sabe ter, mas cuja existência se justifica 

apenas no plano jusnaturalista.  

 Direitos fundamentais, por sua vez, se referem aos direitos da pessoa humana 

consagrados, em um determinado momento histórico, em um certo Estado. São direitos 

constitucionalmente protegidos, ou seja, estão positivados em uma determinada ordem 

jurídica.   
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Leve para a prova:  

 

Estrutura do Estado Direitos Fundamentais Variado 

Geral Geral Parcial 

 *Penais 

 

 Por fim, “direitos humanos” é expressão consagrada para se referir aos direitos 

positivados em tratados internacionais, ou seja, são direitos protegidos no âmbito do direito 

internacional público. A proteção a esses direitos é feita mediante convenções globais (por 

exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos) ou regionais (por exemplo, a 

Convenção Americana de Direitos Humanos).   

  Há alguns direitos que estão consagrados em convenções internacionais, mas que 

ainda não foram reconhecidos e positivados no âmbito interno.  

 É importante termos cuidado para não confundir direitos fundamentais e garantias 

fundamentais. Qual seria, afinal, a diferença entre eles?  

 Os direitos fundamentais são os bens protegidos pela Constituição. É o caso da vida, 

da liberdade, da propriedade... Já as garantias são formas de se protegerem esses bens, ou 

seja, instrumentos constitucionais.  Um exemplo é o habeas corpus, que protege o direito à 

liberdade de locomoção. Ressalte-se que, para Canotilho, as garantias são também direitos. 

 

Leve para a prova:  

 

 

Classificação dos 
Direitos Fundamentais 

Expressos 

CF (Art 5º e outros 
artigos CF/88) 

Outros Instrumentos 
(Tratados e 

Convenções art 3º 
CF/88) 

Implícitos 

Decorrente de 
Princípios 

Decorrente de Regimes 
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2. Constituição e Estado Democrático de Direito: 

 

2.1. Divisão da Constituição. 

 

  As Constituições, de forma geral, dividem-se em três partes: preâmbulo, parte 

dogmática e disposições transitórias.  

  O preâmbulo é a parte que antecede o texto constitucional propriamente dito. O 

preâmbulo serve para definir as intenções do legislador constituinte, proclamando os princípios 

da nova constituição e rompendo com a ordem jurídica anterior. Sua função é servir de 

elemento de integração dos artigos que lhe seguem, bem como orientar a sua interpretação. 

Serve para sintetizar a ideologia do poder constituinte originário, expondo os valores por ele 

adotados e os objetivos por ele perseguidos.   

  Segundo o Supremo Tribunal Federal, ele não é norma constitucional. Portanto, não 

serve de parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade e não estabelece limites para o 

Poder Constituinte Derivado, seja ele Reformador ou Decorrente. Por isso, o STF entende que 

suas disposições não são de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais. Segundo o 

STF, o Preâmbulo não dispõe de força normativa, não tendo caráter vinculante. Apesar disso, a 

doutrina não o considera juridicamente irrelevante, uma vez que deve ser uma das linhas 

mestras interpretativas do texto constitucional.   

  A parte dogmática da Constituição é o texto constitucional propriamente dito, que 

prevê os direitos e deveres criados pelo poder constituinte. Trata-se do corpo permanente da 

Carta Magna, que, na CF/88, vai do art. 1º ao 250. Destaca-se que falamos em “corpo 

permanente” porque, a princípio, essas normas não têm caráter transitório, embora possam ser 

modificadas pelo poder constituinte derivado, mediante emenda constitucional.  

  Por fim, a parte transitória da Constituição visa integrar a ordem jurídica antiga à 

nova, quando do advento de uma nova Constituição, garantindo a segurança jurídica e evitando 

o colapso entre um ordenamento jurídico e outro. Suas normas são formalmente 

constitucionais, embora, no texto da CF/88, apresente numeração própria (vejam ADCT – Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias). Assim como a parte dogmática, a parte transitória 

pode ser modificada por reforma constitucional. Além disso, também pode servir como 

paradigma para o controle de constitucionalidade das leis.   
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2.2. Estado Democrático de Direito. 

 

 O Estado democrático de Direito tem como base o tripé, estado de direito, estado 
democrático e dignidade da pessoa. Vamos analisar os vértices deste prisma separadamente: 

A) Estado de Direito tem como base o respeito: 

 À constituição; 

 À separação entre os poderes; 

 Ao devido processo legal; 
 

B) No Estado Democrático as opções normativas devem ser objeto de deliberação 
democrática. 

 
C) Dignidade da Pessoa Humana: 

 
De acordo com GOMES1, os princípios constitucionais penais: 

 
“Acham-se ancorados no princípio-síntese do Estado Constitucional e Democrático 
de Direito, que é o da dignidade humana. A força imperativa do princípio da 
dignidade humana (CF, art. 1.º, III) é incontestável. Nenhuma ordem jurídica pode 
contrariá-lo. A dignidade humana, sem sombra de dúvida, é a base ou o alicerce de 
todos os demais princípios constitucionais penais. Qualquer violação a outro 
princípio afeta igualmente o da dignidade da pessoa humana. O homem (o ser 
humano) não é coisa, não é só cidadão, é antes de tudo, pessoa (dotada de 
direitos, sobretudo perante o poder punitivo do Estado)”. 

 
De forma análoga, PRADO2 afirma em seus estudos que tais princípios são considerados 

como diretivas básicas ou cardeais que regulam a matéria penal, sendo:  
 

“verdadeiros pressupostos técnico-jurídicos que configuram a natureza, as 
características, os fundamentos, a aplicação e a execução do Direito Penal. 
Constituem, portanto, os pilares sobre os quais assentam as instituições jurídico-
penais: os delitos, as contravenções, as penas e as medidas de segurança, assim 
como os critérios que inspiram as exigências político-criminais”. 

 

Ao analisar os princípios propriamente ditos, é necessário que se fale de um princípio em 
especial, a saber, o do Estado Democrático de Direito, no caput do art. 1º da CF/883, que vem a 
proporcionar a existência dos demais princípios.  

                                                           
1
 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

2
 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. 

3 CF/88, Artigo 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 

Estado democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo político. 
Parágrafo único: Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou indiretamente, nos termos desta Constituição. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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O Estado Democrático de Direito é muito mais amplo, pois neste não existe somente a 
proclamação formal de direito entre os homens, mais também metas e deveres quanto à 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, buscando o bem comum, a cidadania e 
principalmente o respeito à dignidade humana. Do princípio da dignidade da pessoa humana, é que 
principalmente decorrem os demais princípios penais constitucionais. 
 

Leve para a prova:  

 

 

 

 

 

 

  

Estado de 
Direito 

Estado 
Democrático 

Dignidade da 
Pessoa 


