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1. 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. 
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2. 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. O 

princípio da supremacia da Carta Política é a base do 

modelo constitucional. Luís Roberto Barroso, no Curso de 

Direito Constitucional Contemporâneo, disserta que 

“associado à superlegalidade da Carta Constitucional 

existe um sistema de fiscalização judicial de validade das 

leis e atos normativos em geral”, que é operado pelas vias 

incidental – no curso do processo perante o juízo ou tribunal 

–, e principal – por ação direta perante a Suprema Corte. 

3. 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. 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 
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legislação fragmentária com caráter de emergência e 

exceção, que alguns simplistas creditam à elevada 

complexidade das sociedades contemporâneas. 

4. A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, LVII, 

estabelece que “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória”, 

consagrando, de forma explícita no direito positivo e 

constitucional, o princípio da não culpabilidade. Celso de 

Mello lembra que “Não se pode olvidar que a presunção de 

inocência representa uma notável conquista histórica dos 

cidadãos em sua permanente luta contra a opressão do 

Estado e o abuso de poder”. Pontua que “o momento 

inaugural do reconhecimento de que ninguém se presume 

culpado nem pode sofrer sanções ou restrições em sua 

esfera jurídica se não após condenação transitada em 

julgado”. E, conclui “Não se pode retroagir às práticas 

absolutistas do Antigo Regime” (STF, HC 126.292/SP, 

Pleno, rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.2.2016). A posição 

ora dominante no Supremo Tribunal Federal é no sentido 

de que “a execução provisória de acórdão penal 

condenatório, proferido em grau recursal, ainda que 

sujeito a recurso especial ou extraordinário, não 

compromete o princípio constitucional da presunção e 

inocência, afirmado no art. 5º, LVII, da Constituição 

Federal” (STF, ARE 964.246/SP, rel. Min. Teori Zavascki, 

j. 11.11.2016). Deve-se registrar que o Plenário virtual 
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reafirmou em sede de repercussão geral (Tema nº 925), que 

se extrai: “a execução da pena, na pendência de recursos 

de natureza extraordinária, não compromete o núcleo 

essencial do pressuposto da não culpabilidade, na medida 

em que o acusado foi tratado como inocente no curso de 

todo o processo ordinário criminal, observados os direitos 

e as garantias a ele inerentes, bem como e respeitadas as 

regras probatórias e o modelo acusatório atual”. 

5. Sustenta-se que a execução da pena privativa de 

liberdade deve ter por objetivo efetivar as disposições da 

sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para 

“estimular e capacitar o apenado a se adequar ao sistema 

normativo vigente, a fim de oportunizar a sua inserção e 

adaptação social, observada a garantia da dignidade da 

pessoa humana sob o escopo da redução de danos, 

preservada a paz pública e a segurança social. Nos tempos 

contemporâneos, antes de tudo, procura-se evitar o 

encarceramento, substituindo por uma alternativa a pena 

privativa de liberdade, quando houver a possibilidade de 

evitar a contaminação deletéria do cárcere e suas 

consequências, em um processo gradual abolicionista, 

menos aflitiva e mais pedagógica.    

6. 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); 
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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). 

7. 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, 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. Gilmar 

Mendes, no Curso de Direito Constitucional, destaca a 

reserva legal simples, quando há autorização constitucional 
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a intervenção do legislador opera na esfera de âmbito de 

proteção de diferentes direitos fundamentais. 

8. Ocorre “a simples restrição legal” assegurada “nos 

termos da lei”, ex vi do art. 5º, VII, da Carta Política. Citam-

se os exemplos do art. 5º, incisos XLV (“nenhuma pena 

passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de 

reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, 

nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 

executadas, até o limite do valor do patrimônio 

transferido”), XLVI (“a lei regulará a individualização da 

pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou 

restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) 

prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de 

direitos”) e LVIII (“o civilmente identificado não será 

submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses 

previstas em lei”). 

9. Gilmar Mendes explicita as várias formas de reserva 

legal simples: a) na forma da lei; b) nos termos da lei; c) 

salvo hipóteses previstas em lei; d) assim definida em lei; 

e) no prazo legal, bem como hipóteses menos precisas: 

XLIII (“a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 

tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo 

e os definidos como crimes hediondos, por eles 

respondendo os mandantes, os executores e os que, 

podendo evitá-los, se omitirem”), LXVI (“ninguém será 
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levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”) e LXVII (“não 

haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação 

alimentícia e a do depositário infiel”). No que tange à 

reserva legal qualificada, ocorre quando a restrição legal 

não se limita a exigir que eventual limitação a esfera de 

âmbito de determinado direito seja prevista em lei, como 

também, “as condições especiais, os fins a serem seguidos 

ou mesmo a serem utilizados”. 

10. Salienta que, na hipótese dos direitos fundamentais 

sem reserva legal expressa, a Carta não prevê 

explicitamente a possibilidade de intervenção legislativa e, 

nesta hipótese, a cláusula de reserva legal subsidiária 

estaria contida no art. 5º, II (“ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”). 

Gilmar Mendes lembra a “necessidade de que eventual 

limitação de direitos fundamentais sem reserva legal 

expressa, assente-se também em norma constitucional”. 

Aponta-se a fiscalização de correspondência de presos pela 

administração penitenciária e o direito do preso de “contato 

com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, 

da leitura e de outros meios de informação que não 

comprometam a moral e os bons costumes” (STF, HC 

70.814/SP, 1ª T., rel. Min. Celso de Mello, j. 1.3.1994).  
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11. O princípio da legalidade constitui uma efetiva 

limitação ao poder do Estado de interferir na esfera de 

âmbito das liberdades individuais, construído por 

Feuerbach, no Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland 

gültigen Peinliches Recht (“nullum crimen, nulla poena 

sine lege”), no alvorecer do século XIX, traduz que a 

elaboração de normas incriminadoras e respectivas sanções 

é função exclusiva da lei. Maurach, no Deuchtches 

Strafrecht, já destacava que as múltiplas interpretações 

antes da concepção dada pelos quatro outros princípios ao 

redor da função de garantia da lei penal (“nullum crimen, 

nulla poena sine lege praevia, scripta, strita e certa”). A 

Lex praevia significa proibição de edição de leis retroativas 

que fundamentem ou agravem a punibilidade; a Lex scripta, 

a proibição de fundamentação ou agravamento da 

punibilidade pelo direito consuetudinário; a Lex strita, a 

proibição de fundamentação ou de agravamento da 

punibilidade pela analogia; e, a Lex certa, a proibição de 

leis penais indeterminadas.   

12. As raízes estão na Magna Charta Libertatum, 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 Déclaration des Droits de 

l’Homme e du Citoyen, de 1779. O princípio da 
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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. 

13. O princípio nullum crimen, nulla poena sine lege 

não tem origem romana; aparece como universalidade 

resultante do liberalismo do século XVIII, com suas 

primeiras manifestações na Idade Média, visto que o 

homem sempre aspirou à segurança. Representa, sem 

dúvida, a segurança da liberdade do cidadão contra a 

onipotência e a arbitrariedade do Estado e do magistrado, 

presente nas fases ditatoriais. 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 
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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) a existência de uma 

pena está condicionada 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. 

14. 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, 
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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 de proibição: a) da retroatividade da 

lei penal; b) da criação de delitos e penas pelo costume; c) 

da analogia para criar delitos, fundamentar ou agravar 

penas; d) de incriminações vagas e indeterminadas. O 

princípio cumpre duas funções reciprocamente 

condicionadas: a) função limitadora das fontes formais do 

Direito Penal, visto que se proclama que a lei é a única fonte 

formal; b) função de garantia (cominação, aplicação e 

execução). Por sua vez, esta se dividiria em: a) função de 

garantia jurídica (certeza); b) função 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 

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 
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tipicidade, vinculada ao princípio da legalidade, traduz-se 

na qualidade de um comportamento adequado à norma 

penal. 

15. O princípio da legalidade penal constitui uma 

exigência fundamental para todo o Estado de Direito, por 

motivos de segurança jurídica, como também, configura 

uma garantia básica para o cidadão. Toda a pessoa tem o 

dever de saber o que pode fazer e o que lhe é proibido 

realizar, a cada momento (“Ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei”). 

O magistrado tem inicialmente diante de si um cidadão 

pleno e não uma norma penal violada, diante do princípio 

da presunção de inocência em um Estado Democrático de 

Direito, que é um princípio da legalidade e, em 

consequência, toda a limitação restringirá o exercício dos 

direitos fundamentais da pessoa. Gilmar Mendes, no Curso 

de Direito Constitucional, faz a distinção entre o princípio 

da legalidade e o da reserva legal: a) “O princípio da 

legalidade, tal como incorporado pelas Constituições 

brasileiras, traduz essa concepção moderna de lei como 

instrumento de proteção das liberdades individuais, que 

permitiu a formação de um Estado de Direito (Rechtsstaat) 

distinto e contraposto ao Estado absoluto (Machtstaat) ou 

ao Estado de Polícia (Polizeistaat) dos séculos XVII e 

XVIII. Pelo menos nesse aspecto, não há como negar 

também a similitude do modelo com as concepções 
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formadas na paralela história constitucional do princípio 

inglês do Rule of Law. O princípio da legalidade, assim, 

opõe-se a qualquer tipo de poder autoritário e a toda 

tendência de exacerbação individualizada e personalista 

dos governantes. No Estado de Direito impera o governo 

das leis, não o dos homens (rule of law, not of men)”; b) “O 

princípio da legalidade contempla tanto a ideia de 

supremacia da lei (Vorrang des Gesetzes) quanto a de 

reserva legal (Vorbehalt des Gesetzes). A primeira, como 

analisado, diz respeito, essencialmente, à submissão geral 

aos parâmetros da ordem jurídico-constitucional, fixados 

por aquelas normas que, do ponto de vista material, podem 

criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, 

inovando na ordem jurídica. A reserva legal, por seu turno, 

constitui uma exigência de que algumas matérias devem ser 

necessariamente tratadas por meio de lei (reservadas à lei). 

O princípio da reserva legal explicita as matérias que 

devem ser disciplinadas diretamente pela lei. Este 

princípio, na sua dimensão negativa, afirma a 

inadmissibilidade de utilização de qualquer outra fonte de 

direito diferente da lei. Na sua dimensão positiva, admite 

que apenas a lei pode estabelecer eventuais limitações ou 

restrições”. 

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

legalidade domina o corpo e o espírito da lei, de forma a 

impedir o excesso ou o desvio de execução comprometam a 
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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, 

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. Ponto fulcral da discussão contemporânea situa-

se entre o estrito cumprimento do princípio da legalidade e 

a realidade social, pois o fato social sempre antecede ao fato 

jurídico, e daí a criminologia ser a lente de aumento dos 

acontecimentos sociais como observatório da 

criminalização ou não diante do Direito Penal. 

17. Em conclusão, defende-se, principalmente, em 

relação ao juiz criminal, uma atuação restrita à aplicação da 

lei, diante do princípio da legalidade, mas sem perder o 

foco da realidade social, que contempla ao seu redor. O juiz 

criminal é um juiz humanista, pois não pode olvidar a 
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dignidade da pessoa humana privada de liberdade e o estrito 

respeito à legalidade executória.   

 


