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1. As normas sociais são extremamente diversas e 

penetrantes e constituem característica peculiar à sociedade 

humana, sendo parte essencial do que se denomina de 

ordem social. Surgiram como características da adaptação 

social dos indivíduos que as conhecem através de um 

processo contínuo e complexo de doutrinamento. Quando 

se compreende o sistema normativo de uma sociedade, ao 

se descobrir os respectivos usos, costumes, leis e 

instituições, conhece-se uma parte considerável dessa 

sociedade. Entretanto, em qualquer tribo, comunidade ou 

nação, é tão grande o número de normas específicas que 

tornaria interminável a sua simples catalogação. A 

expressão formal do Direito, como disciplina de condutas, 

é a norma jurídica, sendo que cada norma ocupa posição 

intersistemática e seu conjunto denomina-se ordenamento 

jurídico. A diferença entre o mundo do ser e do dever-ser é 

marcante, visto que o mundo do ser é objeto do 
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conhecimento, ao passo que o do dever-ser é objeto da 

ação, pois se caracteriza por ser o reino da liberdade, 

avaliando o homem em suas potencialidades de ser que 

tende a superar-se a todo instante. O Direito só pode 

exprimir-se como um dever-ser, como uma potencialidade. 

Existir implica coexistir, limitação da liberdade recíproca. 

Escreve Luijpen que “a ordem jurídica é normativa porque 

é a encarnação do mínimo do ter-que-ser-para-o-outro, 

que vem a ser a existência”. 

A norma jurídica é norma de Direito, do qual se 

constitui na expressão formal, que, como norma geral e 

abstrata, forma o conteúdo do direito positivo e se destina 

a dirimir e regular as ações na vida social. Como lembra 

Villoro Toranzo que “norma jurídica es la formulación 

técnica de un esquema construído conforme a una 

valoración de justicia dada por el legislador a un problema 

histórico concreto”. Na qualidade de norma ética, a norma 

jurídica afirma não o que é, mas o que deve ser, o que 

envolve o não ser, o que equivale dizer que a observância 

da norma implica sua eventual inobservância. Caracteriza-

se a norma ética pela possibilidade de violação, sendo tal 

possibilidade o traço de diferença da norma jurídica. As 

normas jurídicas são normas “de delimitação de interesses, 

fixando o limite entre o direito e o não direito”. Em uma 

visão do Direito como sistema de limites, a norma demarca, 

separa e extrema, a lei é um sistema fechado de hipóteses. 

Pode ser considerada sob os aspectos da estrutura externa, 

da estrutura interna e do conteúdo: a) a estrutura externa 

fornece o invólucro formal pelo qual se reveste (lei, decreto, 

regulamento, contrato, sentença), apresentando 
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características: a. exterioridade (declaração formal de 

direito); b. socialidade (a declaração formal só ocorre 

através de órgão que a declara); c. objetivação (caráter 

impessoal e sua consequente direção a núcleos 

numericamente relevantes); d. generalidade (direção 

abstrata); e. igualdade (observância a todos os cidadãos); f. 

certeza (assume mediante a publicação); g. estabilidade 

(vários processos de ab-rogação do direito); h. rigidez (dura 

lex, sed lex); e, finalmente, i. bilateralidade; b) na estrutura 

interna são consideradas as partes constitutivas e os modos 

pelos quais é expressada a regra de comportamento; c) o 

conteúdo é representado pelo objeto da norma, e a maioria 

da doutrina distingue duas categorias: a. norma de 

coexistência; e b. norma de cooperação. As partes 

constitutivas são a regra de conduta e a sanção. Pode a 

norma ser considerada positiva ou negativa, distinção que 

não é pacífica na doutrina, visto que se indaga como atribuir 

a toda norma jurídica uma conduta negativa, ou, ao invés, 

um conceito positivo. Sob o ângulo funcional poderia 

qualificá-las como normas jurídicas de: a) direito público; 

b) direito privado, e ainda de: a) direito penal; b) direito 

processual; c) direito administrativo etc, reconhecendo 

quatro espécies de normas: a) norma-mãe, preceptiva por 

excelência e cuja inobservância é ordenada de modo direto 

de uma determinada forma de reação jurídica; b) norma 

declarativa ou interpretativa, que se distingue da norma-

mãe devido à autonomia, definindo as condições de 

aplicabilidade, sendo tipicamente acessória; c) norma de 

reenvio, frequente no direito disciplinar, constituindo-se 

sempre em uma classe de norma interpretativa. Podem ser 
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a) formais ou expressas, b) virtuais ou tácitas. 

Durante décadas, a natureza da norma jurídica no 

campo da Teoria Geral do Direito tem sido objeto de 

plúrimos questionamentos, resumindo-se: a) teorias 

imperativas (a norma como mandato imperativo). A 

totalidade do Direito de uma sociedade não é mais do que 

um conjunto de imperativos (praeceptum legis), uma norma 

expressa, dirigida a todos os integrantes da sociedade como 

seus destinatários (impulso normativo). Thon observa que 

a norma não é só um mandato normativo, há outras normas 

que objetivam reconhecer um direito ou faculdade, definir 

conceitos; b) teorias antiimperativistas (norma como juízo 

hipotético; como regra técnica e como juízo de valor); c) 

teorias ecléticas (conceito funcionalista da norma jurídica). 

A norma se constitui fundamentalmente de determinadas 

expectativas sociais. No estudo dos vários núcleos 

formativos da estrutura interna da norma penal, observa-se 

a economia e a universalidade da coação jurídica, que 

poderá ser: a) direta ou indireta; b) imediata ou mediata; 

c) principal ou complementar. O princípio da economia da 

coação se situa na sua função restitutiva (Thon usa a 

expressão Bestrafung para a forma aflitiva, e Ausgleichung 

para a coação restitutiva). No estudo do comando e da 

sanção penal há que ser feita a distinção entre o direito 

cogente e o direito dispositivo, considerada a norma como 

fonte de um dever. O comando jurídico nem sempre induz 

uma obrigação categórica, podendo, em relação à vontade 

do titular da faculdade jurídica, limitar ou temperar, 

chegando até a anular a observação do comando. Há uma 

tríplice colocação dos imperativos, nos quais: a) a 
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observância é categórica, pessoal, inderrogável e 

irrenunciável; b) se recorre a uma obrigação; c) o comando 

da lei pode ser abolido pela vontade do interessado. A 

defesa jurídica é uma forma de atividade social ordenada 

juridicamente. 

2. Binding sustenta que o delito não é contrário à lei, 

mas um ato que se ajusta ao previsto na lei penal. Diz no 

seu Die Normen und ihre Uebertretung que a norma cria o 

injurídico, a lei, a ação punível, em outras palavras: a norma 

valoriza, a lei descreve. A precedência da ideia de 

construção de uma ciência normativista está com 

Windscheid (1884), porém só mediante a obra de Binding 

(1872) é que se lançam os fundamentos de uma teoria 

normativa do Direito, positivista e formal, no sentido da 

absoluta pureza jurídica. Ao aceitar a teoria dos 

imperativos, retorna a Kelsen, através da dicotomia 

normativa. O problema dos imperativos levou-o a bipartir a 

forma de positivação jurídica em norma e lei. Sustenta que 

todas as vezes que o legislador quer estabelecer deveres tem 

que dizer o que exige, o que reclama; daí resulta o conteúdo 

da norma: “A forma é a de um mandamento, o conteúdo é 

uma proibição ou um comando, a designação de um ato a 

ser praticado, ou de que o indivíduo deve abster-se.” O 

conteúdo das normas (formação) é determinado pela 

transformação da primeira parte do dispositivo da lei penal. 

Não se poderia incluir na norma um mandamento como 

este: “Não matarás, intencionalmente.” Para preencher sua 

finalidade deve limitar-se a impor ou proibir determinada 

conduta, sem se preocupar com a intencionalidade ou 

desvio do comportamento. Advoga que a norma é 
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formulada pela lei penal, mas não dentro dela. Ela não é a 

lei, mas sim uma regra de direito não escrita. Deste modo, 

a norma não é parte constitutiva da lei penal, porém forma 

ao lado desta “uma regra jurídica totalmente 

independente”, participando de alguma maneira da 

construção necessária do destino da lei. A tarefa principal 

da norma consiste em “servir de fundamento a deveres 

estritamente individuais das pessoas físicas para a prática 

ou abstenção de determinado ato”. Trata-se de “deveres de 

obediência ou de sujeição”. A norma só pode vincular os 

homens que são capazes de cumprir e violar estipulações. 

Para ele, o ato contrário à norma é o delito. O motivo da 

proibição reside nos efeitos do ato proibido e através do 

comando pretende-se atingir um resultado favorável. Sob o 

ponto de vista do Estado, as normas são um meio para 

resguardar os bens jurídicos. A única finalidade da norma 

consiste em vedar determinados atos em virtude de sua 

natureza ou defeitos contrários ao Direito. A fixação dos 

objetivos encontra base em uma valoração de atos e 

obtenções, realizada por meio da lei. O motivo da 

elaboração reside na percepção de determinadas formas de 

comportamento incompatíveis com a ordem jurídica. O 

delito tem sua origem na norma, e a possibilidade de 

transgredir surge para cada indivíduo com seu 

conhecimento. Binding diz que as “fantasias 

jusnaturalistas são os maiores inimigos de qualquer 

ciência jurídica” e confirma que a norma jurídica é um 

conjunto de imperativos carregados de valor. Para o sistema 

de Binding a sanção não é essencial à norma jurídica, pois 

aquela só integra a lei penal. O ilícito seria algo anterior à 
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lei, mas a verdade é o contrário. Kelsen critica a postura de 

Binding ao afirmar que não se pode distinguir a norma da 

lei penal, tendo como base primeira a função de prevenção, 

e esta, a de coação. A duplicidade de fins não significa uma 

duplicidade entre a norma e a lei penal. Não se pode falar 

em fins de prevenção na ameaça de um prejuízo, mas 

apenas no imperativo da norma (o não conhecimento do 

crime não é devido à influência da norma, mas à 

circunstância ética, social e religiosa). Para Kelsen, não há 

normas sem sanção, refutando Binding, porque, em todo 

direito, a diferença da moral é uma ordem essencialmente 

heterônoma, de modo que a sanção é imprescindível para a 

norma ser jurídica. Distingue a norma primária da norma 

secundária, que contém o dever jurídico. A lei penal e a 

norma penal não têm a mesma significação para Binding; 

não são preceitos ontologicamente autônomos, ainda que 

gramaticalmente assim se apresentem. A norma é sempre o 

resultado da interpretação integral e unitária da vontade do 

direito, referida a uma conduta. Wach afirma que “se 

Binding apenas pretendesse dizer que na sua formulação 

atual a lei penal abstrata encerra um conhecimento duplo, 

de um lado a norma, isto é, a determinação ou a proibição, 

e de outro, a sanctio legis, que representa a lei penal em 

sentido estrito, nesse caso estaria oferecendo uma variante 

de uma ideia moderna”. A novidade da teoria da norma não 

reside no conceito de norma, mas na vinculação do 

destinatário. 

 

3. A questão da natureza jurídica do conceito de norma 

tem enfrentado uma polêmica durante décadas (teorias 
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imperativistas, antiimperativistas, intermediárias ou 

ecléticas). As normas com mandato imperativo 

(imperativistas) estabelecem que o ordenamento jurídico é 

um conjunto de imperativos que apresenta reflexa a vontade 

geral (Wille), dirigida ao querer individual (Woller) de cada 

sujeito concreto, objetivando manter a ordem de 

convivência social. A qualidade de coercitividade é a sua 

característica constitutiva do ordenamento em seu conjunto. 

A norma não é tão só mandato ou imperativo, é algo mais: 

há junto às normas imperativas ou de mandato (conduta) 

outras disposições normativas que objetivam outorgar ou 

reconhecer um direito ou uma faculdade e definir conceitos. 

A norma como juízo hipotético contém uma hipótese, 

condição ou pressuposto do fato, e uma consequência 

jurídica. A norma como juízo de valor identifica o objeto 

jurídico valorativo e o próprio objeto da norma. John Austin 

define as normas jurídicas como mandatos gerais 

formulados pelo soberano aos seus súditos. Kelsen, sem 

conhecer originariamente a elaboração de John Austin, 

formula uma concepção a respeito das normas jurídicas em 

vários aspectos análogos, embora com grandes diferenças, 

a saber: a) as normas jurídicas como juízos do ser e, 

distingue dois tipos de juízo: a. o do ser, que são enunciados 

descritivos, susceptíveis de verdade e falsidade; b. o do 

dever-ser, que é diretivo e a respeito do qual não tem 

sentido predicar verdade ou falsidade. Sustenta a existência 

de um “abismo lógico” entre o ser e o dever-ser, no sentido 

de que nenhum juízo de dever-ser pode derivar logicamente 

de premissas que sejam juízos do ser; b) como juízos do 

dever-ser servem para interpretar; constituem seu sentido 
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os atos da vontade, ou seja, os atos cuja intenção se dirige à 

ação de outra pessoa. Argumenta por meio de uma série de 

exemplos que existem normas que não se originam em uma 

vontade real de quem as viole e de normas que subsistem 

sem que permaneça a vontade em que se origine. Por tais 

motivos sugere que a analogia entre normas e mandatos é 

só parcial. Sustenta que a validez é a existência específica 

das normas e constitui sua força obrigatória, qualidade que 

falta às meras ordens. As normas são juízos do dever-ser, 

que expressam o sentido objetivo de um ato de vontade. As 

ordens são a expressão da mera intenção subjetiva de quem 

as formula, para um juízo do dever-ser, ou seja, uma norma 

válida depende de quem a formula. O conceito de validez 

kelseniano tem provocado inúmeras controvérsias e 

críticas. O ordenamento jurídico em sua totalidade e cada 

uma das normas jurídicas em particular deve ser efetivo em 

termos gerais, isto é, devem ser aplicadas e obedecidas por 

todos. Não se trata do reconhecimento das normas jurídicas, 

mas dos princípios jurídicos fundamentais. As normas 

constituem técnicas de motivação social, instrumentos para 

induzir os homens a determinadas condutas. Segundo 

Kelsen, uma norma jurídica é a que prescreve uma sanção 

jurídica; na terminologia de Von Wright, o conteúdo das 

normas jurídicas é um ato coercitivo que priva o homem de 

um bem. O caráter que qualifica tal conteúdo é o que Kelsen 

chama de dever-ser. Escreve que o dever-ser é um termo 

primitivo que não é possível definir e que expressa que um 

ato coercitivo está estipulado, estabelecido, prescrito por 

uma norma válida. A função da norma jurídica é regular a 

vida social evitando e mediando os conflitos de interesses 
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para preservar a segurança pública e a paz social. Tal tarefa 

pressupõe a observância e a valoração dos acontecimentos 

sociais, tendo à valoração a forma de um juízo ou de um 

dever. Há uma separação, e a norma, em relação dinâmica, 

deve desempenhar também uma função de valoração e uma 

função de determinação de condutas. Os níveis lógicos na 

dinâmica da norma são: a valoração, que é o pressuposto, e 

a determinação, que é a consequência ou resultado da 

valoração. O objeto da valoração penal é duplo: a) 

valoração de conduta; b) valoração de bens ou valores 

(objeto do bem jurídico) lesionados ou postos em perigo 

concreto. Os níveis de valoração são: a) o legislador 

(primário); b) o juiz (secundário); c) o cidadão (terciário). 

Assim, tem-se: a) no nível primário, a criação da norma, a 

valoração ou desvaloração de bens ou condutas e a 

avaliação das condutas consideradas intoleráveis pela 

sociedade; b) no nível secundário, fica o intérprete e 

aplicador das leis realizando uma valoração de condutas e 

bens, valorando a ação em caso concreto; c) no nível da 

motivação, está o cidadão destinatário da norma, buscando 

na denominada função de motivação dissuadir as condutas 

reprováveis, mediante a cominação de uma pena. O 

legislador deve observar um rigoroso critério seletivo de 

proporcionalidade (valores fundamentais da ordem social 

para a paz social e o bem comum). Kelsen advoga que, tanto 

as normas jurídicas como as proposições normativas são 

juízos de dever-ser, ainda que puramente descritivas. Ainda 

para ele, não há normas sem sanção, refutando Binding, 

porque, em todo direito, a diferença da moral é uma ordem 

essencialmente heterônoma, de modo que a sanção é 
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imprescindível para a norma ser jurídica. Na formulação 

gramaticalmente elíptica da lei penal, todo puro preceito 

jurídico encerra uma duplicidade, que é seu caráter 

específico. Se A deve observar em tais circunstâncias um 

determinado tipo de conduta e não o faz, a seu respeito se 

adotará uma conduta. É o esquema puro da norma jurídica. 

A primeira parte prescreve um dever para todos (norma 

primária). A segunda parte tem por destinatários os órgãos 

do Estado encarregados de impor a sanção (norma 

secundária). A norma é somente valoração e serve para 

assinalar “normalidade” e “anormalidade” da ação em 

geral. Refere-se à totalidade do ordenamento jurídico: não 

existe uma ilicitude penal e outra civil ou administrativa; 

pensa que não é concebível que um fato seja ilícito para o 

Direito Penal e não o seja para os outros ramos do direito. 

A norma é sempre o resultado da interpretação integral e 

unitária da vontade do direito, referida a uma conduta. 

 

4. A norma penal é aquela norma jurídica que disciplina 

um acontecimento jurídico penal em todos os momentos da 

vida: nascimento, modificações, existência e extinção. 

Noberto Bobbio, em Teoria della norma giuridica (1958), 

define no sentido de que toda norma jurídica possui uma 

estrutura linguística que pode levar a diversos conteúdos: a) 

descritivo; b) valorativo; c) prescritivo (a norma contém 

uma proposição que pretende influir o comportamento do 

destinatário, buscando que se ajuste à vontade do 

ordenante). A palavra norma apresenta vários significados. 

Afirma Pannain que a norma jurídica se diferencia de todas 

as espécies de outras normas (morais, religiosas, de 
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convivência, de costumes) por um duplo perfil: a) sua 

necessidade (a sociedade humana não existe sem 

ordenamento jurídico); b) seu caráter estatal, caráter 

exclusivo da norma jurídica, embora se possa dizer que este 

é um caráter não da norma, mas da autoridade que a emana. 

Isto é verdadeiro, pondo em relevo um caráter da norma 

jurídica, pela fonte que a caracteriza e distingue das outras 

normas de conduta. Um caráter não exclusivo da norma 

jurídica, mas comum a todas as outras normas de conduta, 

é o da generalidade, abstratividade e bilateralidade. Diz-

se que a norma é geral, porque seu preceito se dirige 

indiscriminadamente a todos, segundo a igualdade de 

situações. A norma penal tradicionalmente desempenha 

uma transcendente função político-jurídica, isto é, a função 

de regular a vida social da sociedade, o que pressupõe a 

observância e valoração dos acontecimentos sociais. Diante 

da realidade social, procura-se organizar a vida social 

tornando os conflitos naturais toleráveis. A função da 

norma não se esgota no seu caráter imperativo, tendo certa 

elasticidade, porque o preceito está subordinado a 

condições. Assim, há função valorativa quando qualifica 

como contrários ao Estado determinados comportamentos e 

condutas (ações ou omissões) reputados danosos ou 

perigosos à comunidade social, reputados pelo Estado como 

antissociais, atribuindo-lhes a etiqueta da reprovação. A 

norma desempenha uma dupla função: normas de 

valoração e normas de determinação, que são os dois 

momentos dinâmicos essenciais da norma. A valoração 

penal é o pressuposto e a determinação é a consequência 

ou resultado da valoração. O objetivo da valoração penal 
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é duplo, pois abarca a valoração de condutas e a valoração 

de bens ou valores (bens jurídicos) lesionados ou postos em 

perigo por tais ações. A valoração opera em vários níveis 

em função do sujeito que a realiza; o legislador (no plano 

primário), o magistrado (no plano secundário) e o próprio 

cidadão como seu destinatário (no plano terciário). Depois 

da valoração, em processo lógico, surge a tarefa da 

determinação. O legislador, o magistrado e o cidadão, após 

valorarem bens e condutas, determinam o resultado da 

prévia valoração, isto é, a consequência de sua valoração. 

O Direito Penal segue o princípio seletivo da 

proporcionalidade, pois não pode dar proteção a todos os 

bens, limitando-se aos valores principais da ordem social, 

tornando tolerável a vida na sociedade. Tal função 

valorativa forma um todo com o preceito jurídico. A norma 

jurídica não valora sem preceituar e não preceitua sem 

realizar valorações. Do ponto de vista técnico-dogmático, a 

lei penal é uma norma objetiva da valoração e em tal 

direção delimita as condutas. É uma norma subjetiva de 

determinação que, para adquirir validez, necessita cumprir 

requisitos de ordem formal-material. A norma penal é uma 

species do genus, que é a norma jurídica, nos três aspectos 

de estrutura interna, externa e conteúdo (aspecto formal). 

Diante de um fato juridicamente relevante, o ordenamento 

jurídico formula um juízo de valor. O Direito, mediante o 

imperativo, especificado pela sanção, exprime a valoração 

de um fato como contrário a um dos interesses que retém a 

tutela, e tende, como uma coação psicológica, a evitar a 

comissão; por outro lado, predispõe o meio para reintegrar 

o interesse lesado. Na estrutura das normas jurídico-penais 
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deve-se reconhecer junto ao aspecto determinativo da 

vontade dos destinatários, uma discussão valorativa, em 

que a norma precede ao estágio da determinação. Da 

coação penal só é titular o Estado, e como destinatários, o 

magistrado e a comunidade. Kelsen resolve o problema do 

destinatário da norma conforme a teoria do dever jurídico 

na ordem da norma primária e secundária. Bustamante 

comenta sobre o problema do destinatário das normas na 

teoria de Kelsen, que “as normas primárias se 

individualizam por meio da imputação ao se aplicar a 

sanção do Estado ao sujeito ativo da conduta antijurídica; 

as normas jurídicas secundárias se individualizam também 

ao dirigir-se ao sujeito passivo da conduta solidária 

definida nas mesmas”. Amplo setor da doutrina sustenta 

que a norma penal desempenha uma função de motivação 

dos cidadãos, como destinatários da norma. Tal função 

produz uma ameaça ou imperativo contido na norma, efeito 

que produz dissuasão aos propósitos delitivos diante da 

coação de imposição de uma pena. Tem como base a 

explicação do conceito psicanalítico de motivação que 

incide no superego. Com respeito à estrutura das normas 

penais em sentido estrito, constituem seus elementos 

essenciais o preceito (praeceptum legis) e a sanção (sanctio 

legis). Preceito é a prescrição de observar certa conduta 

(fazer ou não fazer); sanção é a consequência jurídica da 

infração do preceito. A maior parte dos preceitos encerra 

uma forma de proibição, mas há os que encerram uma 

forma de prescrição. Enquanto o preceito é um imperativo 

que determina a conduta do indivíduo, a sanção determina 

o efeito ou a consequência jurídica no caso de violação; o 
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primeiro contém a descrição particularizada de um atuar, 

positivo ou negativo, vetado; a segunda contém uma pena 

ou medida de segurança. A doutrina denomina o preceito 

de “norma primeira” ou “preceito primário” e a sanção de 

“norma secundária” ou “preceito secundário”. A sanção 

quando indica a consequência jurídica da infração forma 

parte da norma que de outro modo estaria privada de 

eficácia obrigatória e representaria uma espécie de tellum 

imbelle sine ictu. Assim, distinguir-se-ia a sanção no plano 

restritivo, no sentido próprio e impróprio. Desta forma, a) 

no sentido próprio, as sanções seriam o meio através do qual 

se operaria o absoluto respeito em uma situação quo ante; 

b) a sanção retributiva em sentido impróprio assume a 

forma de ressarcimento do dano, atuando como 

reintegração mediante um substitutivo (valoração 

econômica), diante da impossibilidade material da 

recomposição da situação quo ante. A sanção de caráter 

reafirmativo vem adaptar-se, quando não é possível operar 

de alguma forma, sobre a situação de fato (factum, infectum 

fieri nequit); inspira-se no critério ético da retribuição e 

consiste em um mal que corresponderia à culpabilidade. 

Sabe-se que pela natureza particular do interesse tutelado, 

não sendo possível a retribuição de forma “vicária”, as 

várias espécies de lesões vêm por meio das sanções 

cominadas. O Direito na sua irrelutabilidade serve para 

satisfazer uma exigência vivamente sentida da consciência 

éticossocial. A sanção constitui uma forma do dever-ser: 

predispõe a única maneira oportuna da reintegração do 

Direito e isso se qualifica como antijurídica, contrária ao 

dever-ser jurídico, aos fatos danosos ou perigosos ao 



 

16 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Direito. A norma penal comporta alternativamente uma das 

três modalidades: a) evitar uma conduta, derivada de certa 

consequência, vetando a produção de tal consequência, sob 

a ameaça de uma pena, desinteressando-se das várias 

modalidades que a conduta possa ser produzida; b) se a lei 

penal diz que a consequência danosa ou perigosa que se 

pretende evitar não se pode produzir de uma só forma, ou 

se julga não poder evitar certa consequência, que só ocorre 

em determinada circunstância, a norma contém a descrição 

particularizada tanto do comportamento do agente quanto 

da consequência que se deve verificar para concretizar o 

elemento objetivo do tipo; c) a lei penal pode pretender 

evitar determinada conduta em vista de eventuais, múltiplas 

ou diversas consequências, mesmo não tendo em mira 

qualquer situação particular destas consequências Em tal 

caso a figura legal contém só a descrição da conduta, sem 

se referir a qualquer evento. Há possibilidade da divisão das 

normas penais com várias disposições de lei, e tem-se a) 

normas meramente perceptivas, b) sancionatórias e c) 

normas penais em branco. Diante das classes de normas, 

pode-se dizer que nem sempre estão em uma só disposição 

legal os dois elementos essenciais da norma. Às vezes, a 

norma está subdividida e separada por várias disposições, 

ou só a sanção ou só o preceito, fragmento da norma, sendo 

a missão do intérprete constituí-la na sua unidade 

(incompletas ou imperfeitas). Elencam-se as seguintes 

classes de normas: a) incriminadoras, que indicam os 

extremos da conduta proibida pela lei e fixam sua 

correspondente sanção; b) permissivas, que determinam a 

licitude ou ilicitude de certas condutas; c) integradoras, que 
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não contêm um preceito nem sanção; são destinadas a 

limitar o alcance das outras ou disciplinar sua 

aplicabilidade. Possuem caráter imperativo, do mesmo 

modo que todas as normas jurídicas; d) imperfeitas ou 

incompletas, que pertencem às normas diretivas em 

determinada matéria. Os antigos distinguiam classes de leis 

que a mecânica jurídica contemporânea aplicou para maior 

compreensão devido à complexidade da vida social e 

política. Assim, encontram-se leis: a) com relações com 

normas extrapenais, por força obrigatória (caráter 

imperativo da norma penal, que pode ser condicionada por 

uma condição suspensiva ou resolutiva, e cujo caráter 

distintivo está em ser inderrogável pela vontade dos 

particulares – normas cogentes); b) por seu conteúdo (pela 

maneira que se oferece o preceito primário, podem ser 

positivas ou negativas, adotando a forma de mandato ou 

proibição, permissivas ou autorizantes); c) quanto ao tipo 

(autônomas, não autônomas, gerais ou específicas; as leis 

penais perfeitas descrevem e sancionam no mesmo tipo 

uma conduta delitiva, como no caso por excelência das 

normas incriminadoras, sendo que as leis complementares 

ou delimitativas atuam como integradoras da norma 

incriminadora); d) por sua forma (podem ser gerais ou 

especiais, quer em relação à sua matéria ou pelo caráter de 

aplicação, e temporais, com período limitado prévio de 

valor legal, não se confundindo com as que se aplicam em 

tempo determinado); e) por seu objeto (classes de bens 

jurídicos, privados, administrativos, processuais); f) por 

seus destinatários (possui dois aspectos: um aos súditos, 

cujos fatos manda ou proíbe; outro, ao juiz, que se impõe 
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uma obrigação). Há normas penais com destinatários 

especiais. Podem ainda ser classificadas: a) orientadoras; 

b) explicativas; c) extensivas ou retributivas; d) de 

remissão; e) de competência; f) interpretativas; e g) de 

aplicação. Há várias formas de grupá-las, de autor para 

autor; poder-se-ia até fazê-lo pelos elementos, como, por 

exemplo: a) territorial (gerais e locais); b) pessoal (comuns 

e especiais); c) político (ordinárias e especiais); d) coativo 

(perceptivas, explicativas e permissivas); e e) técnico-

estático (perfeitas e imperfeitas). 

 

5. O legislador institui, entre a hipótese legal e a 

consequência jurídica, uma conexão causal, cuja existência 

ele mesmo determinou. Entre a hipótese legal e a 

consequência jurídica existe uma causalidade baseada não 

na ordem da natureza, mas na vontade da lei. A sanção é a 

consequência da inobservância da norma. É, no dizer de 

Carnelutti, a estatização da consequência derivada da 

inobservância do preceito. Há imperatividade da norma 

jurídica, não há conciliação, mas imposição, comando. É 

caráter da norma jurídica e não peculiar aos outros tipos de 

normas. A concessão do direito como comando é natural ao 

Direito Penal e a violação do preceito jurídico segue uma 

obrigação de responsabilidade. Deve existir a necessidade 

e a obrigatoriedade da observância, por conveniência social 

e para a existência da sociedade. A vontade da norma 

advém concreta, substantivando-se, momento essencial de 

sua vida. A norma jurídica pode ser decomposta em dois 

momentos essenciais: a) momento valorativo, considerado 

do ponto de vista histórico, liga-se à fase pré-jurídica de 
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formação da norma, na qual o legislador, sensível aos 

reclamos da vida social, seleciona os interesses da tutela 

com a finalidade de proteger, nos limites da possibilidade 

humana, todos os fatos eventualmente capazes de recair em 

prejuízo; b) momento imperativo tem à sua volta dois 

momentos distintos: o perceptivo e o sancionador, cuja 

divisão metodológica fornece ao intérprete condições para 

reconstituir o momento valorativo. No momento perceptivo 

a norma descreve o comportamento que entende evitar, e, 

no momento sancionador, estabelece a consequência do 

direito pela transformação do comando. A consideração do 

momento imperativo nos dois elementos nos quais se 

subdivide deve servir ao intérprete para reconstituir o 

momento valorativo da norma. Além de sua eficácia 

intimidante por meio da sanção, o Direito conta com a sua 

atuação espontânea, a influência que dá a sua valoração e, 

como tal, exerce sobre a consciência dos partícipes do 

grupo social. Do ponto de vista lógico, não é possível 

dissociar os dois momentos. Sobre a eficácia intimidativa 

da sanção, o Direito conta, para sua atuação, com a 

consciência social dos consorciados. O objeto das normas 

penais são só bens ou interesses por elas protegidos. 

Considera-se bem tudo que é útil para a satisfação, mediata 

ou imediata, da necessidade humana. Já interesse é o bem 

no sentido da valoração de que faz o sujeito como idôneo 

para a satisfação de suas necessidades, e, portanto, o mesmo 

bem referente ao valor que tem para o sujeito, cuja vontade 

é dirigida a conservá-lo. Da íntima relação entre os 

conceitos de bem e interesse, o objeto das normas penais 

são tanto os bens como os interesses. O objeto da proteção 
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jurídico-penal e, portanto, das normas penais, não se 

constitui só nos bens ou interesses (individuais ou 

coletivos), mas também no interesse do Estado em 

assegurar condições de vida em comum (bem ou interesse 

público). O fim das normas penais é defender e garantir os 

bens e interesses que constituem o objeto de sua proteção. 

A tutela penal é certamente sucessiva e complementar de 

outra forma de tutela jurídica, com a qual concorre em dar 

proteção aos interesses humanos, intervindo quando se 

manifestam insuficientes. É um meio autônomo e 

característico de defesa jurídica que se completa em dois 

momentos: preceito e sanção. O Direito Penal, em 

comparação com os outros ordenamentos, de um modo 

particular, distingue-se dos demais (interesse e base) e 

tutela de modo próprio e autônomo formado à base do 

ordenamento penal. O seu caráter autônomo, deriva de que 

o legislador, ao cominar uma pena, proíbe ou ordena 

determinada conduta e cria com um só ato uma nova sanção 

e um novo preceito, ou seja, a lei penal. A norma penal é 

um comando que tende a garantir um interesse ou bem 

jurídico que o legislador particularmente tutela. Há uma 

dupla dimensão: a) função de garantia ou tutela é 

geralmente própria de toda norma jurídica; b) a 

característica do comando é inserida em algumas normas 

jurídicas que configuram obrigações, das quais a norma 

penal é só uma espécie. Se a norma penal é um comando, 

pressupõe a existência do sujeito capaz de adequar-se ao 

mesmo comando. Correlativo ao comando está a categoria 

da capacidade do sujeito passivo do referido comando, 

implicando que a posição da norma traz uma distinção entre 
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capacidade e incapacidade. A capacidade de adequar-se ao 

seu comando não significa necessariamente liberdade de 

querer. A pena é o sofrimento que seguirá a inobservância 

do comando. A tendência comum em nosso tempo é afirmar 

que a lei penal e a teoria jurídico-penal são ligadas a 

pressupostos políticos.  

 

6. As expressões “norma penal em branco” 

(Blankettstrafgesetz) e “lei aberta” (Offene Strafgesetz) são 

criações de Binding e significam a norma penal específica, 

fragmentária, e de complementação heterogênea quanto ao 

preceito primário, ou melhor, é a norma penal que, prevista 

em lei formal material quanto à sanção e a um preceito 

genérico, necessita ser complementada relativamente ao 

modelo abstrato do tipo nela inscrito por um ato normativo 

emanado de fonte hierárquica constitucional inferior. O 

primeiro a identificar as normas penais em branco foi 

Binding, citando o § 145 do Código alemão, denominando-

as leis penais do Blankett, que significa mandato em 

branco. O legislador, ao formular esse tipo de norma, 

estabelece no preceito um mandato em branco para ser por 

ele completado. Comparava a “um corpo errante que busca 

sua alma” (ein irrender Körper, seine Sehle), que encontrou 

eco entre nós, “moldura à espera do quadro”, “uma alma 

errante à procura do corpo”, porque se trata de preencher 

um vazio do preceito penal. Não exprime o exato sentido 

de palavra original a tradução feita da palavra 

originariamente usada por ele, Blankettstrafgesetz; o 

correto seria norma penal do mandato em branco, onde a 

inclusão da palavra “mandato” caracterizaria o tipo de 
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norma, estabelecida a específica diferenciação da norma 

penal fragmentária. As normas penais em branco são 

incompletas ou imperfeitas. Há que se distinguir entre a 

norma-mãe ou primária e a norma complementar ou 

acessória. A primeira é uma norma fundamental com vida 

própria, ao passo que a complementar ou acessória integra 

a principal, mediante declaração ou interpretação. O 

legislador penal outorga um mandato para que outra 

autoridade complete a lei fracionada; porém, tal atribuição 

não se confunde com a delegação de poderes. Há inúmeras 

vertentes dadas pelos juristas: a) que consideram leis penais 

em branco as que podem como completivas normas serem 

emanadas da mesma fonte legislativa que ditou a norma-

mãe. Se a lei aguarda completar-se com outra lei, não pode 

mais ser classificada como norma em branco, mas como 

fragmento, desaparecendo a ideia de autorização para a 

complementação, uma vez que o legislador não necessita 

dar a si nenhuma autorização para legislar. O que 

caracteriza a norma penal em branco é conter uma 

autorização, um mandato do legislador competente para que 

outra autoridade legisle completivamente em seu lugar. Não 

pode abarcar a norma fragmentária homogênea, devendo 

tal determinação ser reservada apenas à fragmentária de 

complementação heterogênea; b) que admitem como 

completiva uma particular ordem de polícia, uma 

declaração de vontade da autoridade pública. O princípio 

da reserva penal, ao falar em lei, refere-se à lei material, 

razão pela qual não é inconstitucional uma lei composta da 

fusão de uma lei material-formal com uma lei material-não 

formal. Não é plausível que o modelo de um tipo se 
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componha de uma lei formal-material completada por um 

ato administrativo individual. A norma penal em branco 

reclama da autoridade menor uma quota de disposição 

jurídica que possua os caracteres da generalidade e da 

obrigatoriedade. É de sua natureza que a integração seja 

realizada através de uma norma jurídica de caracteres 

gerais, devendo negar-se tal característica quando faz 

menção a uma norma que obriga a conduta de um sujeito 

determinado em caso concreto; c) que marcam como 

principal característica das normas em branco a futuridade 

da completiva. O preceito da norma penal específica não 

pode ser genérico, e, nos casos das normas fragmentárias, o 

preceito se especifica quando se funde com a norma 

completiva, sendo que a norma completiva íntegra parte da 

norma correspectiva. A doutrina tem vacilado em admitir 

que uma lei material-não formal possa ser fonte de Direito 

Penal. O melhor entendimento é o que considera a norma 

administrativa (lei não formal) completiva, tanto é que 

integra a norma-mãe. Não ocorre a possibilidade de atrito 

na convivência das normas fragmentárias de 

complementação homogênea com o princípio da reserva 

penal. São formuladas por várias leis hierárquicas 

legislativas que se aglutinam para compor o preceito, pouco 

importando se participam de outros ramos do Direito, sendo 

certo que os fragmentos que entram no preceito, enquanto 

o integram, passam a ter o caráter de lei penal, uma vez que 

o caráter não decorre do seu conteúdo, mas da sanção a que 

se ligam. Não têm cabimento denominarem-se leis 

fragmentárias homogêneas as leis em branco, uma vez que 

não existe um legislador penal a habilitar um legislador 
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civil, fiscal ou administrativo, no sentido de completar a 

norma-mãe, porque só existe um legislador. Na norma 

fragmentária heterogênea, o preceito é composto de 

normas emanadas de outra autoridade que não o legislador 

ordinariamente competente para ditar leis do direito 

repressivo. Essa é a verdadeira norma em branco. As 

autoridades inferiores que podem preencher o vazio do 

preceito das normas em branco podem ser todas que tenham 

capacidade para expedir normas de caráter de lei material 

(o legislador estadual, municipal e as autoridades 

administrativas). Cumpre lembrar que até a lei estrangeira 

pode ser reclamada pela norma em branco. Há necessidade 

de uma subdivisão: a) norma específica íntegra: que vem 

explicitada num único e mesmo dispositivo legal; b) norma 

específica fragmentária: aquela a cuja unidade substancial 

não corresponde uma unidade formal; está fracionada por 

um ou mais dispositivos de lei. A sanção penal tem de estar 

em lei de caráter formal, diante da proibição constitucional 

de delegação. A tal fragmento, o primeiro que estabelece 

um preceito, dá-se o nome de norma-mãe, e aos fragmentos 

que vêm integrá-lo chamamos de normas completivas. O 

elenco possível de normas completivas será a contida: a) no 

corpo de lei em que figura a norma-mãe; b) em outro texto 

de lei, emanada da mesma fonte legislativa da completada; 

c) em texto de lei oriunda de fonte legislativa 

constitucionalmente; d) em ato administrativo; e) em lei 

estrangeira. Portanto, as completivas podem estar em atos 

emanados da mesma fonte legislativa, da norma-mãe (a-b), 

ou em atos emanados de outras fontes legislativas ou 

administrativas constitucionalmente inferiores (c-d). São 
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chamadas de fragmentárias de complementação 

homogênea as normas que se integram como 

complementadoras da mesma fonte legislativa. Assim, 

homovitelínea, se a completiva é do corpo normativo em 

que figura a norma-mãe, e heterovitelínea, se contida em 

outro corpo normativo. Chamar-se-iam de normas penais 

em branco às fragmentárias cujas completivas fossem 

heterogêneas quanto à fonte. 

 

7. Robert Alexy, na Teoria dos Direitos Fundamentais, 

diz que os princípios são “normas que ordenam que algo 

seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes, [...], 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de 

que a medida devida de sua satisfação não depende das 

possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 

jurídicas”. Na esteira de J. J. Canotilho, em Direito 

constitucional e teoria da Constituição, os princípios não 

proíbem, permitem ou exigem, ao passo que as regras são 

normas que verificados pressupostos, exigem, proíbem ou 

permitem algo, em termos definitivos, sem qualquer 

exceção.   Entre os princípios constitucionais expressos, o 

princípio de legalidade dos delitos e das penas constitui 

uma garantia essencial do cidadão em virtude do poder 

punitivo do Estado; determina precisamente a esfera da 

ilicitude penal e assegura a irretroatividade da lei penal que 

prejudica os direitos do cidadão, evitando a criação de 

normas penais em linguagem vaga e indeterminada. 

Sublinha-se que diante de um Estado Democrático de 



 

26 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

Direito o magistrado tem diante de si um cidadão que está 

amparado pela presunção de inocência e que é o 

destinatário da proteção do princípio de legalidade; por 

consequência, qualquer restrição violará os direitos 

fundamentais como pessoa humana. Ferrajoli, em Derechos 

y Garantías, assinala, como elementos desestabilizantes 

tradutores de um risco à democracia, a inflação legislativa 

provocada pela pressão dos interesses setoriais e 

corporativos, a perda da generalidade, a abstração das leis, 

o processo de descodificação e o crescimento de uma 

legislação fragmentária com caráter de emergência e 

exceção, que alguns simplistas creditam à elevada 

complexidade das sociedades contemporâneas. No que 

tange aos princípios expressos em nossa Carta Política, 

destacam-se: a) a punição às discriminações atentatórias 

dos direitos e das liberdades individuais (art. 5º, XLI); b) a 

incriminação à prática do racismo (art. 5º, XLII); c) a 

inafiançabilidade e vedação de graça ou anistia nos crimes 

de tortura (art. 5º, XLIII); d) a intranscendência da pena 

(art. 5º, XLV); e) a individualização da pena (art. 5º, XLVI); 

f) a proibição das penas desumanas, cruéis e infamantes 

(art. 5º XLVIII e L); g) a dignidade do arguido (art. 5º, XL 

e X). O princípio de inocência, com base de um direito 

fundamental da pessoa humana, tem patamar na prova dos 

fatos durante o processo penal. A lei penal tem uma função 

decisiva na garantia da liberdade que é expressa na 

máxima “nullum crimen, nulla poena sine lege”. Beccaria 

havia fundamentado o direito de punir no contrato social, e 

o princípio da legalidade adquire caráter fundamental 

como princípio constitucional e estritamente penal, 
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independente da teoria da pena, tornando-se exigência 

fundamental do Direito Penal contemporâneo. Traduz a 

função de garantia individual que possui a lei penal e se 

apresenta como separação do princípio quid placuit 

vigorem, que encontra seus alicerces na soberania popular 

e na separação, correlação e harmonia dos Poderes. O 

princípio da legalidade dos delitos e das penas é norma 

jurídica inscrita em grande parte das legislações modernas, 

princípio sistemático na elaboração dogmática e postulado 

que cumpre importante função política e social. As raízes 

estão na Carta Magna, de 1215; na Grande Carta de 

Henrique III, de 1225; na Petition of Rights, de 1628; no 

People Agreement, de 1647; no Instrumento de Governo, de 

1652; no Habeas Corpus Act, de 1679; no Bill of Rights, de 

1689; no Ato de Estabelecimento, de 1771; e na Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1779. O princípio 

da anterioridade não estava relacionado no rol dos direitos 

assegurados pela Magna Carta, bem como no texto da 

Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia, de 1776, 

que implantou as garantias do due process of law. A 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão fez 

constar o princípio expresso da legalidade (“Ninguém pode 

ser punido se não por força de uma lei estabelecida e 

promulgada antes do delito e legalmente aplicada”). A 

partir da Revolução Francesa e com o advento do modelo 

napoleônico, é reconhecido no princípio da legalidade a 

problemática de uma justiça formalmente sujeita às regras 

previamente legisladas. O princípio nullum crimen, nulla 

poena sine lege não tem origem romana; aparece como 

universalidade resultante do liberalismo do século XVIII, 
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com suas primeiras manifestações na Idade Média, visto 

que o homem sempre aspirou à segurança. O princípio da 

legalidade representa, sem dúvida, a segurança da liberdade 

do cidadão contra a onipotência e a arbitrariedade do Estado 

e do magistrado, presente nas fases ditatoriais. Sublinha-se 

que, diante de um Estado Democrático de Direito, o 

magistrado tem diante de si um cidadão que está amparado 

pela presunção de inocência e que é o destinatário da 

proteção do princípio de legalidade; por consequência, 

qualquer restrição violará os direitos fundamentais como 

pessoa humana. A tarefa básica consiste em levar ao 

conhecimento do cidadão os limites do espaço de seu atuar 

sem penalidade, objetivando que possa se orientar em sua 

conduta. O princípio transcende os limites de uma garantia 

política modulada no decorrer da história e o eleva à 

condição de princípio científico imprescindível à 

racionalização de toda a atividade punitiva regida pelo 

Direito. Feuerbach, elaborador da primeira obra sistemática 

e moderna de Direito Penal, assinalou pela primeira vez a 

fórmula de garantia com sua teoria da coação psicológica 

proporcionando seu fundamento jurídico subjetivo, 

segundo o qual, para que a pena cumpra sua função de 

coagir psicologicamente seus destinatários, é necessário 

que o delito e a pena sejam definidos em lei escrita. O 

fundamento científico formulado estabelece três princípios: 

a) nulla poena sine lege; b) nulla poena sine crimine; c) 

nullum crimen sine poena legali. Tais princípios estão 

intimamente ligados à teoria da coação psíquica defendida 

pelo insigne penalista. As máximas seriam: a) a existência 

de uma pena supõe uma lei anterior; b) está condicionada 
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pela existência de uma ação punível; c) o ato legalmente 

ameaçado está condicionado por uma pena legal. A garantia 

formal de legalidade per se é insuficiente no Direito Penal 

democrático. Os princípios do Direito Penal material devem 

ser entendidos como garantias de vinculação do magistrado 

à lei e ao Direito. A norma penal é aquela que disciplina um 

acontecimento jurídico em todos os movimentos da vida: 

nascimento, modificações, existência e extinção. 

Tradicionalmente, desempenha uma transcendente função 

político-jurídica, a função de regular a vida social da 

sociedade, o que pressupõe a observância de valoração dos 

acontecimentos sociais. Diante da realidade social, procura-

se organizar a vida social tornando os conflitos naturais e 

toleráveis. Do ponto de vista técnico-dogmático, a lei penal 

é a norma objetiva de determinação que, para adquirir 

validez, necessita cumprir requisitos de ordem formal-

material. Como reitor do Estado de Direito, possui quatro 

funções básicas: a) proibir a retroatividade da lei penal; b) 

proibir a criação de delitos e penas pelo costume; c) proibir 

a analogia para criar delitos, fundamentar ou agravar penas; 

d) proibir incriminações vagas e indeterminadas. O 

princípio cumpre duas funções reciprocamente 

condicionadas: a) limitadora das fontes formais do Direito 

Penal, visto que se proclama que a lei é a única fonte formal; 

b) de garantia. Por sua vez, esta se dividiria em: a) de 

garantia jurídica (certeza); b) de garantia política 

(segurança). A função do princípio da legalidade é de 

garante, em razão da limitação do poder de punir e para a 

tutela dos direitos fundamentais da pessoa humana. A 

tipicidade é a categoria jurídico-penal racionalizadora do 
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princípio da legalidade; o nullum crimen, nulla poena sine 

lege corresponderia à fórmula “não há delito sem 

tipicidade”. O tipo é o conjunto dos elementos (o núcleo 

objetivo-real) que formam um modelo abstrato que 

descreve objetivamente uma conduta proibida por uma lei 

penal. É a descrição da conduta defesa ao indivíduo diante 

da cominação reservada à atividade legislativa, enquanto a 

tipicidade, vinculada ao princípio da legalidade, traduz-se 

na qualidade de um comportamento adequado à norma 

penal. A Lei de Execução Penal ressalta que o princípio da 

legalidade executória domina o corpo e o espírito da lei, de 

forma a impedir o excesso ou o desvio de execução 

comprometam a dignidade e a humanidade do Direito 

Penal. Mir Puig escreve que um Estado democrático deve 

evitar que se converta em um fim de si mesmo ou ao serviço 

de interesses convenientes à maioria dos cidadãos, ou que 

desconheça que deve respeitar a toda minoria e a todo 

indivíduo. O exercício do direito de punir gira em torno do 

princípio da legalidade. São características de um 

procedimento penal garantista, conforme o Estado de 

Direito: a) mandato de celeridade; b) defesa profissional; c) 

presunção de inocência; d) procedimento acusatório; e) 

publicidade; f) direito de recorrer. Exige-se que o Direito 

Penal seja preciso e concreto, única fórmula de garantir os 

direitos fundamentais e a segurança jurídica, diante das 

cíclicas mutações sociais, econômicas e políticas. A 

tipicidade e a taxatividade cumprem razão de ser do 

princípio da legalidade. 

 

8. Repete-se que a norma penal, a despeito de seu 
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caráter generalizador, deve descrever de maneira precisa, 

clara e exaustiva, de uma forma certa, tanto a conduta que 

reprova quanto a pena que comina por sua realização. 

Diante de um Estado Democrático de Direito não é 

admissível o caráter vago, incerto, poroso, da descrição, 

impedindo a certeza do alcance da proibição. A exigência 

da lex certa é corolário do princípio da legalidade. Nilo 

Batista, em Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, 

ressalta que “o princípio da máxima taxatividade se 

manifesta por meio de uma proibição absoluta da analogia 

in malam partem”. O Direito Penal não pode ser alargado 

por via doutrinária ou pretoriana, porém a analogia in 

bonam partem não é excluída diante do critério da 

equidade. Efetivamente, as leis penais devem ser precisas e 

jamais fomentar dúvidas quanto à sua proibição. O modelo 

da Constituição da República Federal da Alemanha, que 

proíbe ao legislador o estabelecimento de “leis penais 

imprecisas, cuja descrição típica seja de tal forma 

indeterminada que possa dar lugar a dúvidas intoleráveis 

sobre o que seja ou não permitido”. O Supremo Tribunal 

Federal rejeita a tese das normas constitucionais 

inconstitucionais, “não se admite controle concentrado ou 

difuso da constitucionalidade de normas produzidas pelo 

poder constituinte originário” (STF, ADI-AgR 4097/DF, 

Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 8.10.2008). Recorde-se que 

Mezger, no Strafrecht, através da interpretação teleológica, 

admitiu a analogia como fonte de criação do Direito Penal, 

“conforme o são sentimento do povo alemão”. O direito de 

punir do Estado responde ao desvalor de um resultado e de 

uma conduta que afeta o bem jurídico, cuja seleção é ditada 
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pelo princípio da fragmentação, característica do princípio 

da intervenção mínima. 

 

9. Na teoria da norma penal enfocam-se as fontes do 

Direito Penal, vislumbrando: a) onde e quando nasce a 

norma penal, com suas particularidades e consequências; b) 

a interpretação, analisando os princípios que regulam a 

aplicação prática; c) o âmbito de validade, observando até 

onde alcança a vigência de uma determinada lei penal de 

um determinado Estado, em relação ao espaço, ao tempo e 

às pessoas. A única fonte de criação, direta ou indireta, 

principal ou secundária, em sentido estrito, do Direito Penal 

é a lei, a qual desempenha um papel criador.  Há 

proliferação interminável de leis especiais e oportunistas, 

que corroem a ordem jurídica. A tendência atual da 

metodologia jurídica segue na vertente do discurso 

sistemático-dedutivo, passando da coerência ao arbítrio, da 

justiça ao pragmatismo economicista. Sem dúvida que a 

segurança jurídica e o Estado democrático de Direito 

exigem as cautelas especiais de clareza, divulgação e 

publicidade das normas em razão do princípio da não 

invocabilidade da ignorância da lei. A produção jurídica 

distanciou-se da exigência de uma correta ação 

codificadora e a perda do rigor e da coerência dos sistemas 

torna difícil a interpretação das normas. A expressão fontes 

do Direito compreende a origem de onde emanam as 

normas jurídicas. Neste sentido, são fontes de produção, 

sendo que a única é o Estado. A norma penal é sempre uma 

manifestação do poder soberano do Estado, um produto do 

espírito do povo. Há duas classes de fonte: a) de produção; 
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b) fontes de conhecimento. A expressão fontes do Direito 

no sentido lato é a forma de se manifestar a maneira como 

o Direito assume a necessidade estatal. O Estado tem o 

monopólio de criar tipos e fixar penas ou medidas de 

segurança sendo a única fonte de produção do Direito 

Penal. O conceito de fonte do Direito Penal possui distintas 

acepções: a) fonte substancial; b) fonte formal. A primeira 

refere-se à origem dos preceitos repressivos, ao passo que a 

segunda hipótese tem duplo significado: a) fonte de 

manifestação ou conhecimento do Direito Penal; b) fonte 

de produção do Direito Penal. No primeiro caso, é 

representado pela norma penal e, no segundo caso, pelo 

Poder Legislativo. Sob a égide do Estado de Direito e do 

estabelecimento dos direitos e garantias individuais, só o 

direito escrito é reconhecido como fonte legítima do Direito 

Penal. Os caracteres da lei penal, do ponto de vista 

ontológico, como fonte de cognição, são: a) ser exclusiva: 

visto que só ela cria tipos e estabelece sanções; b) ser 

obrigatória: todos devem acatá-la; c) ser iniludível: visto 

que as leis só se revogam por outras leis; d) ser igualitária: 

igual para todos; e) ser constitucional; f) ser autônoma: não 

há comunicabilidade entre os preceitos. As fontes de 

conhecimento são a forma ou modo como se manifesta a 

vontade da autoridade que dita a norma jurídica, isto é, o 

instrumento através do qual se expressa essa vontade. 

Dentre as fontes de conhecimento, encontram-se as: a) 

imediatas ou primárias; b) mediatas ou secundárias. As 

primeiras são as que possuem vigência obrigatória per se, 

ao passo que as segundas são aquelas cuja vigência 

obrigatória deve ser a sua inserção na fonte imediata. No 
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Direito Penal, a única fonte imediata de conhecimento é a 

lei penal. A norma penal é sempre o resultado da 

interpretação integral e unitária da vontade do Direito em 

relação a uma conduta. O texto normativo só atinge a sua 

completude quando o sentido expressado for produzido, 

como nova forma de comunicação, pelo intérprete. São 

fontes mediatas os atos administrativos quando constituam 

pressupostos ou condições de aplicabilidade de 

determinadas normas de direito. O Direito Internacional 

não pode ser fonte direta, pois a norma internacional não 

pode ser executada diretamente ainda que se trate de uma 

delicta iuris gentium. São fontes indiretas quando se faz 

referência à noção de alguns pressupostos ou condição de 

aplicabilidade. A única fonte de criação em sentido estrito 

do Direito Penal é a lei, diante de dois efeitos fundamentais: 

a) a configuração de tipos de injustos só pode ser realizada 

através da lei; b) não há possibilidade de punição por meio 

de uma pena que não esteja prevista como delito ou 

contravenção vigente anterior à realização da conduta. No 

contemporâneo Estado de Direito o princípio da legalidade 

é uma garantia de segurança jurídica e implícito 

reconhecimento da liberdade. Os Códigos Penais são 

obrigados a utilizar conceitos, elementos ou características, 

cujo conteúdo normativo não pode ser aclarado 

convenientemente, requerendo para tanto a realização de 

uma operação lógico-jurídica de integração. Devem-se 

mencionar quatro situações básicas: a) características 

descritivas do tipo; b) conceitos juridicamente 

indeterminados; c) leis penais em branco; d) lacunas 

jurídicas. Os conceitos e as características descritivas do 
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tipo estão contidos em palavras que em linguagem comum 

possuem um significado semelhante ao que têm em 

linguagem jurídica, ainda que empregadas em sentido 

próprio. O magistrado fica vinculado à norma de forma 

restrita, vedada interpretação sui generis do conceito. Os 

Códigos Penais são normas reguladoras, legais e técnicas, e 

não dicionários de sinônimos. Os conceitos juridicamente 

indeterminados possuem conteúdo que não são 

cognoscíveis de imediato; só em casos concretos, quando 

aumenta a liberdade do magistrado ao aplicar a norma. É 

censurável a profusão destes conceitos que, por ausência de 

boa técnica legislativa, aumenta o arbítrio do aplicador da 

norma. O grupo de casos em que a lei remete a valorações 

extrajurídicas constitui os tipos que contêm conceitos 

espirituais. O costume é a norma criada e imposta pelo uso 

social. É formado pela constante e uniforme repetição de 

certo modo de atuar diante de determinadas situações. A 

repetição gera a permissividade social e a consciência social 

da obrigatoriedade jurídica. O costume pode ser fonte: a) 

criadora; b) derrogatória; c) integradora. Não pode, sob 

qualquer hipótese, revogar uma lei penal. É uma função 

subsidiária, pois uma norma penal não pode resultar do 

costume, diante do princípio da legalidade, bem como não 

possui força derrogatória ou ab-rogatória. Há expressões 

contidas nos tipos penais em que o costume é preponderante 

como instrumento de interpretação (honra, decoro, 

reputação). Pode desempenhar uma função integradora da 

norma penal, reenviando, explícita ou tacitamente, a setores 

em que opera como fonte. Para que alguém responda por 

ato comissivo por omissão, é necessário averiguar se em seu 
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lugar ter-se-ia o dever jurídico de garantia a não realização 

do resultado. Tal dever jurídico pode advir de normas 

consuetudinárias, atuando nos limites da função 

integradora da norma e jamais com força ab-rogatória. É 

aceito no Direito Penal formal brasileiro; é na verdade fonte 

primária do Direito, pois a lei nada mais é do que uma forma 

de captação e recepção do costume. O desuso não é forma 

renovadora e a doutrina atribui no jus non scriptum a maior 

importância na interpretação da lei, sobretudo na valoração 

dos fatos nos diversos ambientes sociais (pudor, bons 

costumes e decoro). Há possibilidade do erro de proibição 

quando da notoriedade da não repressão por parte do Estado 

e da sociedade. Se a norma penal não contém a proibição 

do fato, ou ao menos alguma expressão que manifeste uma 

intenção inovadora, não é possível negar a validade do 

costume, tacitamente confirmado pela lei. Nos períodos da 

transição discute-se a matéria do desuso ou dos costumes 

discriminantes. A grande questão pode ser resumida na 

seguinte indagação: na ausência de ab-rogação expressa, a 

norma que deixa de ser aplicada por certo tempo estaria sob 

o crivo de um desuso em virtude do costume ab-rogante? A 

questão é posta quando a não aplicação da norma é acionada 

pela opinio iuris, isto é, a convicção da juridicidade da 

desaplicação. Nuvolone escreve que a “incompatibilidade 

de uma norma com os princípios constitucionais não 

determina, portanto, problema de ab-rogação por desuso, 

mas sim um problema de delimitação da própria norma”. 

Dentro da função de certeza do direito, os costumes contra 

legem não recaem sobre a estrutura do ilícito. Stratenwerth, 

no Strafrecht, diante da crise do positivismo, sustenta um 



 

37 

 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

profundo processo de transformação, e propõe que se 

considere também no Direito Penal o direito 

consuetudinário, podendo ser produzido em três planos 

concretos: a) pode excluir a punibilidade, deixando de 

aplicar certos preceitos, principalmente na esfera de 

disposições que tenham alcançado validade temporal; b) 

permite desenvolver causas especiais de exclusão de pena, 

apresentando uma conduta típica como justificada ou como 

inculpável, através da apreciação de causas não 

expressamente reconhecidas na legislação escrita: c) 

solidifica um determinado sentido de interpretação dos 

preceitos penais, especialmente no círculo de validade das 

teorias da Parte Geral, ou em complemento de singulares 

tipos da Parte Especial, respeitada a característica acessória. 

Não se devem confundir os limites da constitucionalidade 

com a interpretação da norma. No que tange às classes de 

costume e sua pretendida eficácia, haveria: a) contra legem; 

b) contra secundum legem; c) contra praeter legem. O 

hipotético fato de que o costume pode influir indiretamente 

na configuração posterior das leis não leva à errônea 

consideração desse fator como fonte do Direito. Vive-se no 

Direito Penal brasileiro sob o rígido princípio da reserva 

legal, onde a única fonte de criação é a lei. Certo está De 

Page quando diz com propriedade: “O juiz, ao interpretar a 

lei, não pode tomar liberdades inadmissíveis com ela.” A 

jurisprudência só tem força obrigatória para o caso 

concreto, não podendo dar vida a imperativos jurídicos de 

caráter geral. Na literatura germânica é entendida como 

usus fori ou usus curiae e, como modalidade específica do 

costume, seria uma verdadeira fonte. Em nosso país, a 
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jurisprudência não é fonte formal de Direito, é tão somente 

uma forma de interpretação. Tem grande relevância as 

súmulas, súmulas vinculantes e a repercussão geral. A 

lógica do Case Law, ao delegar a elaboração do direito aos 

magistrados, deixa uma margem excessiva para a criação 

da ciência jurídica. A letra da lei traz unicamente um marco, 

dentro do qual o jurista se conecta com alcance preciso da 

norma. A equidade não é fonte e sim instrumento e guia do 

juiz penal na aplicação da norma e às vezes tem força de 

excluir a punição aos casos de perdão judicial. A doutrina, 

inclusive na forma de comunis opinio doctorum, carece de 

força normativa, não possuindo a auctoristas que gozava no 

Direito Romano. As fontes de informação da ciência do 

Direito Penal é a bibliografia penal, a qual é composta de 

obras gerais, monografias, artigos de revistas gerais e 

especializadas. As obras gerais dividem-se em tratados, 

manuais, sínteses ou princípios e enciclopédias. A 

elaboração do direito escrito não é simples processo 

técnico. Atende o legislador às condições do meio, às 

variações que se operam no tempo, à índole do regime, às 

tendências espirituais e momentâneas de cada época. 

 

10. A interpretação é uma operação lógico-jurídica, que 

se destina a descobrir a “vontade da lei”, observados o 

ordenamento jurídico e as normas de cultura, a fim de 

possibilitar a aplicação concreta nos casos da vida real. 

Alguns autores posicionam a interpretação à margem da 

dogmática, em um apelo do Direito à Filosofia. Aliás, do 

trabalho interpretativo não se pode dissociar o subjetivismo. 

Na distinção feita por Wróblewski, tem-se a interpretação 
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como atividade meramente noética (capacitação imediata 

do significado) e a interpretação como atividade dianoética 

(que exige uma atividade argumentativa). Ao se estudar os 

limites da interpretação no Direito Penal, abordando 

especificamente o sentido literal possível na linguagem 

corrente como limite da interpretação, afastada a concepção 

mecanicista do magistrado, opera-se diversas 

possibilidades do significado em uma verdadeira atividade 

de criação, longe do aforisma de Montesquieu (“Les juges 

ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi”), 

traduzido na época da Ilustração em que o magistrado nada 

tinha que interpretar, senão aplicar o inequívoco teor literal 

da lei. A vinculação da interpretação ao limite do teor literal 

não é absolutamente arbitrária, derivando dos fundamentos 

jurídicos, políticos e penais do princípio da legalidade. 

Uma vez sancionada a lei penal, torna-se imperiosa a sua 

interpretação para transpor do abstrato ao concreto, a fim de 

valorar os preceitos jurídico-penais. Interpretar o Direito 

constitui uma via intermediária entre dizer o Direito e criar 

o Direito. Recorda que a tarefa interpretativa do magistrado 

não pode ser completamente livre, podendo aplicar normas 

gerais aos casos concretos, o que permite situar-se entre 

uma via intermediária entre opções extremas representadas 

pelos formalistas (o magistrado diria o Direito) e pelos 

realistas (criaria o Direito). O magistrado tem que 

interpretar o Direito. A função aplicadora não pode ser 

concebida como diferente da criativa. A linguagem das leis 

penais é bastante natural e pouco artificial. Hassemer 

sustenta que só é artificial em relação à linguagem do 

cotidiano. Tal aproximação é consequência da missão do 
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sistema jurídico-penal de elaborar a experiência. As leis que 

servem de orientação aos operadores do Direito para a 

produção e decisão dos casos concretos devem ser 

formuladas em linguagem viva e flexível. Os conceitos não 

podem ser “porosos”, isto é, potencialmente vagos, 

deixando em aberto para os futuros reprodutores de 

disposições subjetivas. A definição dos ilícitos penais não 

pode ser vaga, incerta, duvidosa ou indeterminada, 

devendo os destinatários da norma penal saber o que não 

podem fazer ou o que têm obrigação de fazer, no campo do 

penalmente proibido, e as suas afetivas consequências pelo 

descumprimento (resposta penal). Interpretar é materializar 

a vontade abstrata da lei, através do julgador, o qual realiza 

um juízo de valor, fruto da relação entre a conduta e a norma 

(fim do preceito e momento da aplicação). A interpretação 

– resultado ou produto – pode ser entendida de três 

maneiras: a) como produto noético; b) como resultado do 

ato linguístico; c) como resultado de uma atividade 

dianoética. O resultado da interpretação responde 

unicamente a uma determinada concepção da atividade 

interpretativa de alcance limitado, que pode ser a atribuição 

de um significado aceito ou criado de uma nova 

significação. É uma operação composta que exige 

estabelecer o significado abstrato (intenção) e o concreto 

ante o caso a resolver (aplicação).  

A lei penal não é carente de função; não se deve 

confundir função criadora e função criadora de Direito. 

Nem a jurisprudência nem a doutrina são fontes do Direito 

Penal, razão pela qual a interpretação não poderá ser 

criadora de direito. Mezger considera criadora a função de 
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interpretar leis, afirmando que possui na aplicação um 

caráter individualizador e criador. O magistrado recria a 

regra objetiva ao vitalizá-la no processo de subsunção. A 

função criadora da interpelação é indubitável por sua 

natureza; interpretar consiste em materializar a vontade 

abstrata da lei, por intermédio da mente do julgador, pois 

quem julga realiza um juízo de valor, que é fruto da relação 

entre a conduta que se contempla e a norma. O critério que 

qualifica tal procedimento está na finalidade do preceito 

jurídico e no momento de sua aplicação. É uma operação 

composta que exige estabelecer o significado abstrato da 

regra e o seu significado concreto frente ao caso a ser 

resolvido, operação mental em que se investiga e explica o 

significado da lei. Antolisei escreve em “Il giudice penale 

e la legge” que “O intérprete não cria o Direito, pois sua 

criação é missão da lei, mas concorre na sua criação, 

integrando preceitos”. É necessário ater-se ao que resulta 

da norma independentemente do propósito ou da vontade 

de seu autor ou autores – ratio legis e não ratio legislatoris; 

a interpretação consiste na busca da vontade objetiva da lei, 

e não do legislador. A necessidade da interpretação não 

depende da maior ou menor obscuridade da lei, visto que 

todas as leis necessitam ser interpretadas para a sua 

aplicação. A norma aplicada é a interpretação e o jurista está 

sempre interpretando as leis. O axioma in claris non fit 

interpretatio não se aplica especialmente ao Direito Penal, 

visto que todas as normas penais necessitam de 

interpretação, mesmo claras à primeira vista. A 

interpretação é uma atividade mental necessária para o 

atendimento de todo o significado contido no ato de querer, 
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que é a norma, e não do legislador, de quem emanou. 

Calamandrei escreve que a lei é como um filho que sai da 

casa paterna para ir ao encontro da vida, para seguir a sua 

própria estrada, frustrando, talvez, ou superando toda 

expectativa do genitor. A lei é independente da vontade do 

legislador, como também do quadro de condições histórico-

ambientais que a determinaram, devendo acoplar-se ao 

complexo social que flui ao tempo. A missão da 

interpretação do magistrado é a de captar no sentido da lei 

com vistas à sua aplicação em um caso concreto, e a sua 

validez é determinada através de sua reversibilidade 

objetiva. Trata de descobrir o sentido objetivo que a lei 

possui na atualidade (teoria objetiva) e não a vontade do 

legislador histórico (teoria subjetiva). O objeto consiste em 

averiguar e explicar o significado da norma, visto que a lei 

tem de ser aplicada a situações inexistentes à época do 

legislador histórico. As regras da interpretação das normas 

penais são as mesmas dos demais ramos do Direito, e a 

interpretação é única, como único é o fim a que se destina e 

para cuja consecução é impossível utilizar outros critérios 

que não constituam seus elementos. Divide-se a 

interpretação quanto aos: a) sujeitos; b) meios; c) 

resultados. Desta forma, quanto aos sujeitos, poderá ser: a) 

autêntica: a realizada pelo próprio órgão legislativo de onde 

promana a mesma norma (autêntica contextual). Na 

verdade não se pode denominá-la com exatidão de 

interpretação, visto que consiste no estabelecimento de uma 

nova norma jurídica, ainda que não corresponda ao 

conteúdo da norma aclarada e com eficácia retroativa; b) 

judicial: a realizada pelos órgãos jurisdicionais ou pelo 
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magistrado no exercício de seu poder jurisdicional e tem 

eficácia obrigatória unicamente com respeito ao caso 

concreto julgado, não obrigando aos demais, salvo quando 

em súmula vinculante ou repercussão geral. Com a edição 

da Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 

2004, passou a dispor o art. 103-A e seu parágrafo da Carta 

Política, que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício 

ou por provocação, mediante decisões de 2/3 (dois terços) 

de seus membros, depois de reiteradas decisões sobre a 

matéria constitucional, aprovar súmula que terá efeito 

vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e a 

administração pública direta ou indireta nas esferas federal, 

estadual e municipal. A súmula terá por objetivo a validade, 

a interpretação e a eficácia de determinadas normas, acerca 

das quais exista controvérsia. Poderá haver revisão ou 

cancelamento provocado por aqueles que podem propor a 

ação direta de inconstitucionalidade. A norma jurídica 

inexiste antes da interpretação autêntica através da qual o 

próprio órgão aplicado dota de significado aqueles 

enunciados. A interpretação judicial tem eficácia somente 

em relação ao caso particular, não vinculando aqueles que 

não forem parte na actio, para os quais a decisão só terá um 

valor doutrinário (doutrina pretoriana); c) doutrinária 

(communis opinio doctorum): emana dos juristas no estudo 

do Direito e pode influir indiretamente sobre a interpretação 

judicial ou autêntica das leis. Quanto aos meios, a 

interpretação poderá ser: a) literal ou gramatical, na 

procura do significado linguístico ou lexicográfico de suas 

palavras, consideradas em si mesmas, e do significado 

gramatical e sintático. Nunca se deve olvidar que nenhuma 
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palavra na lei é supérflua, bem como as expressões por ela 

empregadas têm significado técnico e não vulgar; b) lógica 

ou teleológica, a interpretação que busca a vontade da lei 

além de suas palavras, revelando o espírito nela contido. É 

através da interpretação lógica que se pode atingir a ratio 

legis. O elemento lógico serve para determinar o sentido da 

norma por meio da “intenção do legislador”. A 

discordância entre a expressão escrita e a vontade da norma 

pode ser quantitativa ou qualitativa. A primeira, quando a 

lei queria expressar com as palavras empregadas uma coisa 

diversa e, a segunda, quando queria dizer mais ou menos. 

Quanto ao elemento lógico pode ser: a) sistemática, toma 

em consideração a situação das disposições penais em 

relação ao sistema e aproveita as comparações entre as 

diversas disposições. A utilidade deste meio é evidente 

porque cada norma jurídica representa uma parcela do 

ordenamento jurídico. A fixação do princípio geral é 

indispensável para a exata interpretação da norma. Pode-se 

confrontar uma norma incriminadora com o nomen iuris 

assinalado na rubrica colateral, visto que o nome sintetiza a 

noção, podendo muitas vezes aclará-la. Tais rubricas não 

possuem valor decisivo, mas apresentam relevância 

exegética; b) histórica, consiste em ser o Direito um 

produto histórico-cultural, e toda norma jurídica deve ser 

visualizada através de sua evolução. O intérprete deve 

atentar para os antecedentes históricos, o processo de 

formação (projetos, debates parlamentares), a exposição de 

motivos, as suas sucessivas reformas; c) teleológica, atende 

ao fim da norma e, para a sua averiguação, é decisiva a 

determinação do bem tutelado. O intérprete tem presente o 
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fato social regulado pela norma: observa as consequências 

que derivam de uma determinada interpretação e as aceita 

ou não, segundo correspondam ou não ao fim da norma. 

Mediante a interpretação teleológica afastam-se as 

instâncias formais de Direito e penetra-se no seu conteúdo 

substancial. Sabe-se que o ordenamento jurídico tem fins 

éticos e vive dentro do sistema político do Estado, e a 

análise da norma não pode olvidar o elemento ético e o 

elemento político, que constituem sua base; d) progressiva, 

procura adequar a ratio da lei às mudanças sociais, devido 

às transformações sociopolíticas da época. O magistrado 

penal não é um cego perante a sociedade e a época em que 

vive. Quanto aos resultados, a interpretação pode ser: a) 

declarativa, tem o objetivo de declarar o sentido da norma, 

quando ocorre perfeita correspondência entre a vontade e a 

norma. Tem um significado único, certo e determinado. As 

palavras não devem ter um sentido múltiplo ou ambíguo. A 

eleição entre o significado estrito e o lato é possível quando 

os significados forem genéricos ou equivalentes. Não sendo 

uma expressão usada em sentido indeterminado, não pode 

ser empregada em sentido singular e ser interpretada no 

plural ou de forma genérica; b) restritiva, quando o teor 

literal supera a vontade legal, deve-se atribuir aos termos 

gramaticais um significado estrito, certo e único, excluindo 

qualquer outra possibilidade interpretativa. O texto diz mais 

do que se desejava dizer (potius dixit quam voluit). Se forem 

expressões per se indeterminadas ou ambíguas, ocorre a 

hipótese da interpretação declarativa; c) extensiva, quando 

as expressões empregadas pelo legislador dizem menos que 

a vontade da norma (minus dixit quam voluit), não devendo 
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esta ser confundida com a extensão analógica. O princípio 

ubi lex voluit dixit, ubi non dixit voluit não pode vedar a 

interpretação extensiva, apenas para excluir a extensão 

analógica. No mesmo sentido, inclusio unius, inclusio 

alterius. A interpretação extensiva (“sentido possível das 

palavras”) pode se referir à letra, à norma ou ao conjunto. 

Quando estabelece uma equiparação não pode ser estendida 

às que nela não estão contidas. A interpretação extensiva 

admite as seguintes hipóteses: a) argumento a maiori ad 

minus; b) argumento a maiori ad maius; c) argumento a 

correlativis. A interpretação extensiva, bem diferenciada 

da analogia, não é verdadeira em matéria penal. Busca-se a 

verdadeira vontade da lei, e o princípio in dubio pro reo 

não é uma regra de interpretação, mas um princípio de 

valorar a pena. A analogia consiste em aplicar a um caso 

concreto não regulado pela lei, mas aparentemente 

semelhante, uma norma oriunda da própria lei (analogia 

legis) ou do ordenamento jurídico em seu conjunto 

(analogia iuris). A analogia é um procedimento para suprir 

as lacunas da lei, embora Manzini negue a existência de 

lacunas no ordenamento jurídico, pois deve considerar-se 

completo. A lacuna no Direito encontra sua raiz no 

contraste inevitável entre uma norma abstrata e uma 

existência concreta conforme a decisão judicial, 

constituindo uma ausência na normatividade jurídica. A 

questão das lacunas pressupõe um juízo de valor sobre 

normas jurídico-positivas e a fragmentação de todo o 

positivismo. As lacunas jurídicas podem ser: a) autênticas: 

a lei guarda silêncio diante de determinado pressuposto 

fático; b) inautênticas: surgem por não estar claro o exato 
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conteúdo dos conceitos empregados na decisão legal; c) 

legais: são lacunas perceptíveis em relação ao direito 

positivo, admitindo aclarar através do direito supralegal; d) 

de Direito: em sentido estrito, são lacunas no Direito em 

absoluto que, de forma arbitrária ou por falta de uma 

instância competente para a decisão, não podem ser 

eliminadas. A aplicação analógica supõe uma atividade 

criadora do Direito, a fim de regular os casos não previstos 

pela norma. A diferença entre a interpretação extensiva e a 

analogia é que na interpretação há busca e determinação do 

significado da norma abstrata e geral, ao passo que a 

analogia ainda supõe a interpretação, referindo-se 

propriamente à aplicação de normas em caso concreto e 

particular. Não é propriamente a analogia que atenta contra 

o princípio de garantia, mas a falta de precisão de alguns 

tipos penais, que obrigam o intérprete a utilizar a 

interpretação analógica. O verdadeiro perigo que coloca em 

ameaça o nulla crimen nulla poena sine lege não provém da 

analogia, mas das leis penais indeterminadas (“aquele que 

atenta contra a ordem pública...”). Há que se distinguir 

entre a analogia e a interpretação analógica (método 

sistemático de conhecer a vontade da lei). Diante do 

princípio de legalidade, o legislador não poderá construir 

os tipos penais através de normas de conteúdo vago ou 

indefinido, incompatíveis com um Estado de Direito. Há 

interpretação extensiva quando se regula um caso previsto 

pela norma por meio da reconstrução da vontade legislativa 

reinante. Já na analogia há um caso não previsto pela 

norma, que é regulado deduzindo-se a vontade do legislador 

em semelhante hipótese (lacuna real). Portanto, é 
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imperativo elaborar a distinção entre a analogia e a 

interpretação extensiva: a) a interpretação extensiva se 

aplica a uma lei diante de um fato que não está claramente 

compreendido em seu teor literal, mas sim em seu espírito 

ou vontade; b) na analogia, a lei se aplica a fatos que não 

estão compreendidos no seu texto nem na sua vontade, mas 

são semelhantes aos compreendidos na mesma. 

Determinado vetor da moderna doutrina alemã considera 

que inexiste diferença essencial entre interpretação 

extensiva e analogia. Cuello Contreras considera que a 

interpretação extensiva e a analogia não representam 

métodos distintos de aplicação do Direito e propõe fazer a 

distinção unicamente entre aplicação do Direito dentro do 

teor literal da lei (permitida e necessária no Direito Penal) 

e aplicação do Direito mais além do teor literal da lei 

(proibida no Direito Penal com caráter geral). A analogia 

tem uma função integradora, não sendo um processo de 

criação de novas normas jurídicas. Por derradeiro, ainda 

questiona-se a licitude da interpretação extensiva por 

sustentar-se que viola o princípio da legalidade; firma-se 

que a interpretação extensiva é prejudicial ao réu. Todos são 

concordes na absoluta proibição da analogia in malam 

partem, porém nem todos consideram que a analogia in 

bonam partem deva ser admitida, porque viria a tornar 

incertos os confins entre o que é lícito e o que é puramente 

ilícito. Em matéria de analogia é necessário distinguir entre 

a analogia favorável (in bonam partem) e a prejudicial para 

o acusado (in malam partem). Note-se que só esta é 

contrária ao princípio da legalidade e vulnera as garantias 

penais. O fundamento da proibição da analogia in malam 
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partem situa-se não só na violação do princípio do Estado 

de Direito, como também nas exigências de prevenção 

geral positiva limitadora e nos princípios de intervenção 

mínima e de caráter fragmentário do Direito Penal. Vige o 

princípio geral da proibição penal da analogia criadora, 

ampliadora ou agravadora. A afirmação da legalidade e a 

proibição da analogia no Direito Penal são dois princípios 

jurídicos que se exigem mutuamente. Só é admissível a 

analogia interpretativa da lei penal in bonam partem, sendo 

vedada a configuração analógica ou consuetudinária dos 

tipos legais. 

A interpretação analógica em matéria penal não deve 

ser entendida em sentido absoluto. Não se trata de substituir 

o legislador pelo magistrado, o que traria a insegurança do 

direito. As chamadas escusas amplas se limitam à 

interpretação sistêmica. Há inúmeros casos de interpretação 

analógica em nossa legislação penal. Há controvérsia em 

relação à escolha entre a interpretação lógica e a 

teleológica; a primeira, dentro de um campo estático, ao 

passo que a segunda, dentro de uma área dinâmica, tendo 

como ponto de referência o escopo da norma. O fim é a 

tutela de um interesse ou de um valor éticossocial. Ora, a 

quaestio é aparente; toda norma se destina a atingir um fim 

colimado. O art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil 

diz que “na aplicação da lei o juiz atenderá aos fins sociais 

a que ela se dirige e às exigências do bem comum”. É 

interessante verificar que há normas penais em que o fim é 

claro, enquanto em outras há uma maior complexidade, em 

virtude do entrelaçamento de conceitos naturalísticos e 

normativos que encontram seu patamar na sensibilidade 
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social e nos valores da comunidade em determinado tempo. 

Na interpretação evolutiva, a norma deve ser interpretada e 

aplicada segundo os reclamos do atual momento histórico, 

distinguindo-se o atuar proibido normativamente e as suas 

eventuais justificações, dentro dos limites entre o exercício 

do direito e o cumprimento do dever. 

 

11. Luiz Roberto Barroso, no Curso de Direito 

Constitucional Contemporâneo, destaca que “[...] a 

mutação constitucional consiste em um processo informal 

de alteração do significado de determinada norma da 

Constituição, sem que tenha havido qualquer modificação 

no texto. [...] se realiza por meio da interpretação – isto é, 

pela mudança de sentido da norma, em contraste com o 

entendimento preexistente – ou por intermédio de costumes 

e práticas socialmente aceitos”. 

 A segurança jurídica é fundamental à garantia da 

estabilidade democrática. Recorde-se que o processo penal 

só pode ser exercido e legitimado a partir do irrestrito 

respeito às regras do devido processo legal. Sabe-se que a 

função motivadora da norma penal só será eficaz se 

precedida ou acompanhada da motivação de outras 

instâncias do controle social. Grife-se que, às vezes, as 

normas sociais dão uma margem deformada do Direito 

Penal e desenvolve estratégias de neutralização ou 

modificação das exigências contidas na norma penal. É 

crescente a aproximação entre sistemas do civil law e 

common law, aplicando-se ora regras legais, ora regras 

resultado de precedentes, emanados de tribunais superiores, 

com força vinculativa ou repercussão geral.    
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Os objetivos da criação normativa e de sua 

interpretação na aplicação concreta não podem violar as 

razões de exigência de sua implementação para a eficácia 

do controle social, violando as garantias fundamentais 

postas. 
 


