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PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS 
 

Para José Afonso da Silva "os princípios são ordenações que irradiam e imantam os sistemas 
de normas". Complementando, Celso Antônio Bandeira de Melo diz que "o princípio exprime a 
noção de mandamento nuclear de um sistema". 

A Constituição Federal Brasileira, em seu art. 1º, caput1, definiu o perfil político- 
constitucional do Brasil como o de um Estado Democrático de Direito. Trata-se do mais importante 
dispositivo da Carta de 1988, pois dele decorrem todos os princípios fundamentais de nosso Estado. 

Neste contexto se funda a essência subsidiaria do direito penal em relação aos outros 
direitos, com base nos princípios constitucionais e sob o caráter humanista que a Carta 
Magna traduz os anseios do Direito Penal atual. 
 

1.  Os Princípios Constitucionais Penais 
 

Os princípios constitucionais são normas genéricas contidas na Constituição Federal, que 
servem de base para todo o Sistema Jurídico Brasileiro. Com o Direito Penal não foi diferente. 

Apesar de ter sido editado como Decreto-Lei, o Código Penal foi completamente 
recepcionado pela Constituição Federal, e está em pleno vigor. Existem artigos que foram 
revogados, mas não por força da recepção constitucional, contudo a aplicação atual do direito 
penal é amplamente supervisionada à baila dos princípios da CF/88. 

Os princípios constitucionais representam os princípios ou valores constitucionais que 
repercutem na esfera penal, porquanto as normas de direito penal constitucional são a tradução da 
constitucionalização de normas de conteúdo tipicamente penal (geralmente estatuídas pela 
legislação ordinária), visando a uma maior estabilidade de seu conteúdo. 

Assim, os princípios constitucionais penais devem necessariamente ser observados pelo 
Direito Penal, sob pena de carecer de fundamentação constitucional, uma vez que "... a não 
fundamentação de uma norma penal em qualquer interesse constitucional, implícito ou explícito, 
ou o choque mesmo dela com o espírito que perambula pela Lei Maior, deveria implicar, 
necessariamente, na descriminalização ou não aplicação da norma penal”2. 

Alguns princípios estão explícitos na Constituição Federal, enquanto outros, implícitos. 
Veremos cada caso: 

 

                                                           
1 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: 

 
2
 CARVALHO, Márcia D. L. Fundamentação constitucional do direito penal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1992, p. 33. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641860/artigo-1-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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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1.1 Princípio da Reserva Legal, Legalidade, Anterioridade e Irretroatividade. 

 
O princípio da legalidade é base do ordenamento do Direito Penal brasileiro. É visto como 

amparo às liberdades individuais. A lei penal deve ser clara, exata e precisa, qualquer individuo 
deve poder compreendê-la, não podendo ser influenciada por diferenças sociais ou culturais, só 
existindo crime se houver um fato lesivo a um bem jurídico. 

O princípio da legalidade, segundo a doutrina mais contemporânea, se desdobra em três 
postulados. O primeiro dos postulados é o da reserva legal. O segundo é o da determinação 
taxativa. E o último é o da irretroatividade. 

 
1.1.1 Subprincípios decorrentes da Reserva Legal: Legalidade, Anterioridade e Irretroatividade. 

 
a) O subprincípio da Reserva Legal e Anterioridade. 

 
O Princípio da Reserva Legal e anterioridade se fundamentam no enunciado “nullum crimen 

nulla poena sine lege” que se traduz em “não há crime nem pena sem lei prévia, ou seja, sem lei 
anterior ao fato” e manifesta-se no artigo 5º, XXXIX da CF/88

3.  
Segundo o princípio da reserva legal, somente a lei em sentido estrito pode definir crimes e 

suas respectivas penalidades. A norma penal deve ser precisa, deve guardar perfeita 
correspondência entre ela e a norma que descreve.  

Existe uma divergência doutrinária entre o princípio da reserva legal e o da legalidade. A 
diferença reside no fato de que, quando se fala tão somente no princípio da legalidade estaria se 
permitindo a adoção de todos os diplomas elencados pelo artigo 59 da CF/88, quando na verdade a 
reserva da lei prevê tão somente a criação de normas penais por atos do Poder Legislativo. 
 

 
b) O subprincípio da Taxatividade. 

 
Este postulado expressa a exigência de que as leis penais, especialmente as de natureza 

incriminadora, sejam claras e precisas. 
Alguns doutrinadores têm bifurcado o fundamento do princípio da taxatividade na própria 

estrutura da norma penal, enquanto ordena ou proíbe determinado comportamento, posto que a 
obediência ao comando nela vetado ou determinado tem como inarredável pressuposto que o 
destinatário possa compreender o seu conteúdo. 

A lei penal que comina pena e descreve conduta punível não deve ser generalista, mas sim, 
precisa, taxativa e determinada, sem qualquer indeterminação com a pré-fixação a respeito dos 
dados que permitem a qualificação e assimilação das figuras típicas. 

Tal subprincípio supramencionado, tem por maior finalidade evitar a arbitrariedade do 
Estado. 
 

c) O subprincípio da Irretroatividade. 
 

                                                           
3
 CF/88 - Art 5º, XXXIX- Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729288/inciso-xxxix-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633557/artigo-59-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729288/inciso-xxxix-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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O inciso XL do art. 5º. da Constituição Federal, diz que a lei penal não retroagirá, salvo para 
beneficiar o réu. A regra constitucional, portanto, é a da irretroatividade da lei penal; a exceção é a 
retroatividade, desde que seja para beneficiar o agente. 

Francisco de Assis Toledo4 sobre o tema, afirma que a norma de direito material mais severa 
só se aplica, enquanto vigente, aos fatos ocorridos durante sua vigência, vedada em caráter 
absoluto a sua retroatividade. Tal princípio aplica-se a todas as normas de direito material, 
pertençam elas à Parte Geral ou à Especial, sejam normas incriminadoras (tipos legais de crime), 
sejam normas reguladoras da imputabilidade, da dosimetria da pena, das causas de justificação ou 
de outros institutos de direito penal. 

Com esse efeito do princípio da legalidade infere-se que ninguém será punido por um fato 
que, ao tempo da ação ou da omissão, era tido como atípico, haja vista a inexistência de qualquer 
lei penal incriminando-o.  

Diante do exposto, o que se pretende elucidar é que a lei brasileira, em sentido amplo, pode 
retroagir, mas há cinco limites a serem respeitados: 

 

Leve para a prova:  

 

1. Não retroage em matéria estritamente penal; 

2. Não retroage em matéria tributária; 

3. Deve respeitar o direito adquirido; 

4. Deve respeitar o ato jurídico perfeito; 

5. Deve respeitar a coisa julgada. 

 

 
 
  

1.1.2 O Princípio da Reserva Legal e a Execução da Pena. 
 
É sabido que os apenados não podem sofrer privações ou restrições além dos limites 

necessários à execução de sua pena, com vistas ao caráter ressocializador da pena. 
Como já vimos, o art. 5º inc. XXXIX e XLVIII da Constituição Federal, é taxativo quando 

estabelece que nullum crimes, nulla pena, sine lege. Esta garantia constitucional, à luz da própria 
execução penal brasileira, tem o cunho de limitar o Estado na forma de executar a sanção penal. 

A discricionariedade neste caso é restrita, no momento em que reflete os óbices do 
princípio da reserva legal e da necessidade de motivação da decisão que impõe sanção disciplinar, 
decisão essa, plenamente passível de controle judicial. 

 

 

 

                                                           
4
 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5ª Ed. Saraiva: São Paulo. 1994. p.21.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729288/inciso-xxxix-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728559/inciso-xlviii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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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Leve para a prova5:  

 

 
1.2  Princípio da Individualização da Pena 

 
A individualização da pena está ligada ao princípio da responsabilidade pessoal que é 

sinônimo de pessoalidade e intranscendência da pena, demonstrando que somente o 
condenado é que pode se submeter à sanção aplicada pelo Estado-juiz, independentemente da 
natureza da pena aplicada, pois a pena é medida de caráter estritamente pessoal. 

 
1.3 Princípio da Intervenção Mínima 

 
Essa garantia fundamental, trazida no caput do art. 5º da nossa Constituição Federal, 

preconiza que a intervenção do Direito Penal, no âmbito jurídico da nossa sociedade, só se mostra 
aplicável, como imperativo de necessidade, ou seja, quando a pena se apresentar como o único e 
último recurso para a proteção do bem jurídico. 

Em suma, este princípio traz a pretensão de que o Direito Penal deve ser encarado 
como ultima ratio. Pondera-se portanto, que o Direito Penal somente deve ser aplicado, quando os 
outros meios de garantia de paz social disponíveis, se mostrarem ineficazes ou insuficientes para 
alcançar a pretensão, ou seja, antes de se buscar o direito penal deve-se esgotar todos os outros 
meios possíveis par alcançar a pretensão. 

Afirma-se então, que o princípio da intervenção mínima, além do caráter subsidiário do 
Direito Penal, apresenta também seu caráter fragmentário (discricionariedade quando de 
determinados bens sobre os quais o Estado foca a tutela penal). 

                                                           

5 CF/88 - Art. 5º - Inciso II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 

 

LEGALIDADE 

x  

RESERVA LEGAL 

Legalidade 

Princípios Fundamentais  

Estado de Direito 

CF/88, caput art 1º 

Princípio Geral  

CF/88, art 5º, inciso II 

Princípios Setoriais 

Ex: Tributário; 

Penal; etc. 

  

Reserva Legal 

Relativa: 

Ex: Tributo (parte em lei 
formal) 

Absoluta: 

Ex: Direito Penal 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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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Leve para a prova:  

                      

1.4 Princípio da Humanidade. 
 

O art. 5º, incisos XLVII6 e XLIX7 CF/88, assegura o tratamento humanitário ao apenado em 
todos seus efeitos. Tal princípio ecoa no Direito Penal por um olhar essencialmente humano, 
buscando analisar e compreender que a pena possui função ressocializadora e não castigadora. 

Segundo Luis Flávio Gomes8: 
 

“O valor normativo do princípio da dignidade humana (CF, art. 1.º, III)9 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 não é coisa, é, antes de tudo, pessoa 
dotada de direitos, sobretudo perante o poder punitivo do Estado”. 

 

Em outras palavras, este princípio subsidia a tese de que o poder punitivo estatal não pode 
apenar de forma a ferir a dignidade da pessoa humana ou no intuito de lesionar a condição físico-
psíquica dos apenados.  

1.5  Princípio da Proporcionalidade. 
 

Em matéria penal, a exigência de proporcionalidade deve ser determinada no equilíbrio que 
deve existir na relação entre crime e pena, ou seja, entre a gravidade do injusto penal e a pena 
aplicada. A proporcionalidade deve estar presente tanto no plano abstrato (legislador que comina 
as penas) quanto no plano concreto (magistrado que aplica as penas). 

Desta forma, o princípio da proporcionalidade funciona como limite não apenas à atividade 
judicial de interpretação/aplicação das normas penais, mas também à própria atividade legislativa 
de criação/conformação dos tipos legais incriminadores, o que possibilita o exercício da 

                                                           
6
 CF/88 - art. 5º, inciso, XLVII - não haverá penas: 

a) de morte salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, XIX;  
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados;  
d) de banimento;  
e) cruéis. 
7
 CF/88 - art. 5º, inciso XLIX – É assegurado aos presos o respeito, à integridade física e moral. 

8
 GOMES, Luiz Flávio. Direito Penal. 3ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. 

9
 CF/88, Artigo 1º, inciso III - a dignidade da pessoa humana; 

INTERVENÇÃO 
MÍNIMA 

Subsidiariedade  Fragmentalidade 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728516/inciso-xlix-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


 

 

 

 

Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br 

P
ág

in
a6

 

fiscalização, por parte da Jurisdição Constitucional, da constitucionalidade das leis em material 
penal.  

Em síntese, deve-se observar o equilíbrio em dois momentos essencias: na tipificação e na 
aplicação pelo juiz. 

 
1.5.1 Dimensões do Princípio da Proporcionalidade: 
 
O princípio da proporcionalidade apresenta três dimensões: 

 
1ª - Adequação da pena: a pena criminal é um meio adequado (entre outros) para realizar 
o fim de proteger um bem jurídico?  

 
2ª - Necessidade da pena: a pena criminal (meio adequado entre outros) é, também, meio 

necessário (outros meios podem ser adequados, mas não seriam necessários) para realizar 
o fim de proteger um bem jurídico? 

 
3ª - Proporcionalidade em sentido estrito: a pena criminal cominada e/ou aplicada 

(considerada meio adequado e necessário), é proporcional à natureza e extensão da lesão 
abstrata e/ou concreta do bem jurídico? 

 
Nota-se, em todas estas dimensões, que almeja-se evitar uma resposta penal excessiva 

frente à infração penal considerada. 
Por isso que a utilização do princípio da proporcionalidade (ou da proibição de excesso) 

envolve a apreciação da necessidade e da adequação da resposta penal. 
 

Leve para a prova:  

 

                                 
 

1.6  Princípio da lesividade/ ofensividade: 

MOMENTO SUBPRINCÍPIOS  

MEIO 

FIM 
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Versa o princípio da ofensividade que não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem 
jurídico alheio. Também é conhecido como princípio da lesividade. 

O princípio da ofensividade orienta tanto ao legislador, que não deve criminalizar condutas 
que não ofendam bens jurídicos, quanto o juiz, que deve verificar no caso concreto se houve 
lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma. 

 
1.6.1 Distinção entre Exclusiva Proteção e Ofensividade. 

 
Embora intimamente ligados, deve-se consignar que o princípio da exclusiva proteção dos 

bens jurídicos não se confunde com o princípio da ofensividade. 
Isto porque a função principal do princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos é a de 

delimitar uma forma de Direito penal, o Direito penal do bem jurídico.  
O princípio da ofensividade, por sua vez, nada diz diretamente sobre a missão ou forma do 

Direito penal, senão que expressa uma forma de compreender ou de conceber o delito: o delito 
como ofensa a um bem jurídico.  

Desse modo, ainda que próximos, não se deve confundir a ofensividade com a exclusiva 
proteção dos bens jurídicos. Este, relacionado às funções do Direito Penal, impede a 
criminalização de condutas que não lesem bens jurídicos, enquanto aquele, inserido na teoria 
do crime, aponta a maneira pela qual se deve compreender o delito. 

 
1.6.2  Dimensões do Princípio da Ofensividade. 

 
Destacam-se três dimensões do princípio da ofensividade: 
 
1) Proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico: é a 

sua principal dimensão. Não há crime se não houver lesão ou exposição a perigo de um bem 
jurídico. 

2) Proibir a incriminação de condutas que digam respeito, tão somente, à esfera pessoal do 
sujeito: trata-se de uma decorrência das garantias constitucionais da intimidade e da vida 
privada. Não há crime se houver lesão ou exposição a perigo de um bem jurídico próprio. 

3) Proibir a incriminação de condutas desviadas que afetem minimamente o bem jurídico 
tutelado (princípio da insignificância) que veremos em outro tópico.   

  
1.7 Princípio da Pessoalidade ou Intranscedência. 

 
Positivado na nossa Constituição Federal, no seu art. 5º, nos incisos XLV e XLVI, proíbe a 

punição por fato alheio, uma vez que somente o próprio agente do ilícito penal é passível de pena. 
Em qualquer circunstância que sobrevenha, não pode a pena ser estendida a nenhum outro 

cidadão, seja por condição de parentesco ou afinidade, ou qualquer outra condição, a pena é 
instituto personalíssimo do autor do fato. 

Em suma, nos dizeres da própria legislação nenhuma pena passará da pessoa do condenado 
e que ninguém será responsabilizado criminalmente por ato de outrem. 

1.8 Princípio da Responsabilidade Penal Subjetiva. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
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Segundo Warley Belo10 a responsabilidade objetiva está praticamente erradicada do Direito 
penal, vigindo o princípio pelo qual o agente responde apenas por fatos subjetivamente próprios, 
sendo vedada a responsabilidade por fatos de terceiros, casuais, fortuitos ou imprevisíveis. 
      A responsabilidade penal pertence a seu autor, é própria dele, subjetiva, na medida em que 
é responsável pelo fato praticado porque quis (dolo) ou porque tal fato ocasionou-se devido à falta 
de um dever de cuidado (culpa).  

Nesse aspecto, mesmo a repressão penal não se isenta de valorizar o ser humano. Mais do 
que um princípio jurídico-penal, é, pois, um postulado político-individualista que enaltece a 
liberdade ao buscar uma justa e racional punição de um fato subjetivamente reprovado.  
      O Direito penal democrático pressupõe a responsabilidade somente por fatos que decorram 
da vontade do indivíduo, ou seja, observando-se o aspecto subjetivo do comportamento. Não basta 
a ocorrência do dano (resultado), mister a presença do dolo ou da culpa. Claro está que estamos na 
seara da tipicidade subjetiva.  

 
1.9 Princípio da Isonomia. 

 
O princípio da igualdade ou isonomia, consagrado pela CF/88 no seu artigo 5°, inciso I11, é 

fundamentado no pensamento de que todos os seres humanos nascem iguais e desta forma devem 
possuir as mesmas oportunidades de tratamento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas afirma em seu artigo 1°: “Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os 
outros em espírito de fraternidade”.  

O conceito de igualdade está diretamente ligado ao sentimento de justiça. E este princípio 
pode ser analisado sob dois enfoques interligados entre si. Uma igualdade entendida como formal 
e outra considerada como material. 

A formal refere-se à expressão utilizada de que “todos são iguais perante a lei’’ , é a 
igualdade diante da lei vigente e da lei a ser elaborada, impedindo privilégios a qualquer grupo. 
Enquanto a material, pressupõe que as pessoas inseridas em situações diferentes sejam tratadas de 
forma desigual, tratando  igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas 
desigualdades. Servindo de instrumento de concretização da igualdade em sentido formal, para 
aplicá-la  ao mundo prático. 

 
1.9.1 O Principio da Igualdade em relação à Justiça Penal 
 

Em relação à justiça penal, o princípio geral de igualdade aplica-se ao direito penal, observa-
se, entretanto, que é um dos menos observados, no que diz respeito à aplicação da lei penal, sendo 
muitas vezes violado. Daí a necessidade de tratar de garantir a equidade, tratando os desiguais nas 
medidas das suas desigualdades e restabelecer o equilíbrio.  

 
 

1.10 Princípio da Insignificância. 
 

                                                           
10

 Warley Belo é Advogado Criminalista, Mestre em Ciências Penais-UFMG, Professor de Direito Penal, Prática Penal e Criminologia. Zaffaroni, 

Eugenio Raúl; Pierangeli, José Henrique. Manual de Direito penal brasileiro. Parte geral. São Paulo: RT, 1997, p. 525. 
11 CF/88 – art5º, inciso I - 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. 
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No princípio da insignificância observa-se que não há crime quando a lesão ao bem jurídico 
tutelado é insignificante. Esta dimensão trata dos chamados “crimes de bagatela”. A conduta do 
agente, em seu aspecto exterior (formal), corresponde a uma ação ou omissão criminosa.  

Contudo, em seu aspecto interior (material), ela gera uma lesão insignificante ao bem 
jurídico tutelado, e assim se considera como não realizado o crime. Tal dispositivo decorre do 
princípio da ofensividade, como citado anteriormente. 

 
1.11 Princípio da Limitação das Penas. 

 
O Princípio da Limitação das Penas está previsto na CF/88 no artigo 5º, inciso XLVII, descreve as 

penas que não são permitidas no Brasil: 
Art. 5. (...)XLVII – não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis. 

A proibição dessas penas decorre do fundamento da dignidade da pessoa humana. O valor da 
dignidade da pessoa humana é o termômetro ou a limitação fundamental em relação à qualidade e 
quantidade da pena. É nesse valor que se funda, ou que se proíbe a pena de morte, a prisão 
perpétua, a pena corporal etc. Mesmo em se tratando de penas privativas de liberdade, o princípio 
da dignidade da pessoa humana, deve nortear toda a atividade legislativa do Estado. 

Vejamos agora, cada uma dessas penas descritas na nossa Constituição Federal. 
A) Pena de morte.  

Nos termos do inciso XLVII, a Constituição Federal proíbe expressamente tais penas. E o 
artigo 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal diz também que não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. E essas 
penas mencionadas se encontram na parte que diz respeito aos direitos e garantias 
fundamentais. 

Portanto, em caso de reforma da Constituição Federal, não poderia sequer ser objeto de 
deliberação a proposta de emenda para trazer tais penas para dentro do nosso ordenamento 
jurídico. Ressalva-se que em tempo de guerra é permitida. 

 
B) Pena de caráter perpétuo.  

Da mesma forma que a pena de morte, a prisão perpétua também é expressamente 
proibida no Brasil, conforme vimos no citado artigo da CF/88, sob o fundamento de afrontar o 
princípio da dignidade da pessoa humana. 
 
C) Pena de trabalhos forçados.  

A nossa Constituição Federal proíbe aquele trabalho que humilha o condenado pelas 
condições em que é execução, tais como exemplo, apanhar durante a execução do trabalho. 

Não é todo e qualquer trabalho que a Constituição Federal quis proibir, mas tão somente 
aquele que coloque o condenado em uma situação humilhante ou constrangedora. 

Lembrando que a Lei de Execução Penal menciona em várias passagens a obrigatoriedade 
do trabalho do preso, o que possibilita ao mesmo o ingresso no regime aberto caso esteja 
trabalhando, bem como outros benefícios. 

 
D) Pena de banimento.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728775/inciso-xlvii-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633322/artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10632328/par%C3%A1grafo-4-artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10700259/inciso-iv-do-par%C3%A1grafo-4-do-artigo-60-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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Consiste na expulsão do território nacional quem atentasse contra a ordem política interna 
ou forma de governo estabelecida, que também não é aceita em nossa Carta Magna. 

 
E) Penas cruéis.  

As penas não devem ser cruéis, mas devem ser racionais. Partindo do princípio da 
humanidade, são vedadas as penas cruéis, ou qualquer outra que desconsidere o homem como 
pessoa. O legislador constituinte ao vedar as penas cruéis, quis proteger a integridade física e a 
moral do preso. 

 
 

1.12 Princípio da Culpabilidade. 
A noção de princípio da culpabilidade está diretamente relacionada ao princípio da 

inocência ou da não culpabilidade, pois apesar da aparente antonímia, trata-se de imputação 
pessoal fundada em dolo ou culpa que gerará efeitos penais e extrapenais após o trânsito em 
julgado, ou seja, verdadeira materialização da liberdade como regra, da responsabilidade 
subjetiva e dos limites ao poder punitivo do Estado. Neste contexto, a CF/88 traz em seu art. 5º 
LVII que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. 

Leve para a prova:  

 Reserva Legal, Legalidade, Anterioridade e Irretroatividade; 

 Princípio da Individualização da Pena 

 Princípio da Intervenção Mínima 

 Princípio da Humanidade. 

 Princípio da Proporcionalidade. 

 Princípio da lesividade/ ofensividade. 

 Princípio da Pessoalidade ou Intranscedência. 

 Princípio da Responsabilidade Penal Subjetiva. 

 Princípio da Isonomia. 

 Princípio da Insignificância. 

 Princípio da Limitação das Penas. 

 Princípio da Culpabilidade. 

 


