
1. FONTES E INTERPRETAÇÃO DA LEI PENAL

1.1 FONTES DO DIREITO PENAL
1.1.1 CONCEITO

Estudar a fonte do Direito Penal é compreender de onde ele se origina, ou seja, 
quem é o sujeito competente para produzir suas normas e, ainda, de que forma se exte-
riorizará esse ramo do Direito. 

Do conceito acima podemos extrair a divisão tradicional das fontes do Direito Penal: 

MATERIAIS
• relacionada a à titularidade de produção do 

Direito Penal.

FONTES DO
DIREITO 

PENAL

FORMAIS
• revelam como se exterioriza o Direito Penal.

1.1.2 FONTES MATERIAIS / DE PRODUÇÃO / SUBSTANCIAIS

Veja que possuem vários sinônimos, mas basicamente nos apontarão quem será o 
ente encarregado de produzir as normas penais no país, de modo que, sem a existência 
de uma lei definidora emanada desse legitimado, é impossível a qualificação de uma 
conduta como criminosa. Essa atribuição, em regra, caberá à União (por meio das Casas 
do Congresso Nacional, com posterior sanção/veto do Presidente da República)1, por 
força do art. 22, I, do CF: 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho;

1 Nas lições de Luciana Botelho Pacheco: a produção legislativa […] não é feita exclusivamente pelas Casas Legislativas, mas em 
regime de coparticipação entre os poderes, notadamente entre o Legislativo e o Executivo. PACHECO, Luciana Botelho. Como se 
fazem as leis. 3. ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013. p. 15.
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Contudo é possível, ainda, que os Estados-membros legislem sobre matéria penal. 
Isso ocorrerá na hipótese excepcional do art. 22, parágrafo único, da CF: 

Art. 22. 
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre 
questões específ icas das matérias relacionadas neste artigo.

Aqui vale uma observação: a lei complementar citada pelo dispositivo obrigatoria-
mente deverá ser federal (emanada do Congresso Nacional), além de a autorização valer 
apenas para questões específicas aos Estados (ex.: legislar sobre a regulamentação de 
crime ambiental de ocorrência específica naquela região do país, demando tratamento 
criminal diferenciado). 

REGRA
• União (art. 22, I, CF)

FONTES 
MATERIAIS

EXCEÇÃO
• Estados-membros (art. 22, parágrafo único, CF)

 Veja como foi cobrado:

(2009 – Cespe/Cebraspe – Detran/DF – Advocacia) Julgue a seguinte afirmação: “O 
Estado é a única fonte de produção do direito penal, já que compete privativamente 
à União legislar sobre normas gerais em matéria penal.”

( ) Certo ( ) Errado

Realmente o Estado (em sentido amplo, abrangendo União e, excepcionalmente, os 
Estados-membros) é a única fonte material (de produção) do Direito Penal. Gabarito: 
Certo. 

1.1.3 FONTES FORMAIS / DE CONHECIMENTO / CONGNITIVAS / DE MANIFESTAÇÃO 

As fontes formais esclarecerão como se manifesta o Direito Penal ou, em outras 
palavras, como ele será conhecido pela sociedade a qual cabe cumpri-lo. Como destaca 
Luiz Flavio Gomes e Alice Bianchini: todos que querem conhecer o direito penal devem 
estudar suas fontes formais2. 

Elas são divididas em dois grupos: imediatas, diretas ou primárias; mediatas, in-
diretas ou secundárias. 

2 GOMES, Luiz Flavio; BIANCHINI, Alice. Curso de Direito Penal: parte geral. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 82.
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Fontes formais imediatas (diretas ou primárias). Para a ampla maioria, as fontes 
formais imediatas são aquelas que poderão veicular normas penais incriminadoras (criam 
crimes/contravenções penais e cominam penas), ou seja: apenas a lei em sentido estrito. 
Como ensina Cleber Masson ao se referir à lei: “[…] constitui-se na única fonte formal 
imediata do Direito Penal, pois somente ela pode criar crimes (e contravenções penais) 
e cominar penas3”.

Mas o que se entende por lei em sentido estrito? São as leis ordinárias ou com-
plementares4. Dessa forma, podemos citar como exemplos de atos normativos que não 
podem criar crimes/contravenções penais e cominar penas:

 » Leis delegadas; 
 » Decretos legislativos;
 » Resoluções;
 » Emendas à Constituição – embora possam veicular conteúdo penal, como 

os mandados constitucionais de criminalização (que não se confundem com 
norma penal incriminadora – esta, como vimos, é reservada à lei ordinária ou 
complementar); 

 » Medidas provisórias – aqui encontramos proibição expressa na Constituição 
Federal: art. 62, §1º, I, “b”, o qual veda a edição de medida provisória sobre 
matéria penal. Contudo o entendimento majoritário é o de que tal vedação se 
refere apenas a normas penais incriminadoras, sendo lícito, por exemplo, a edição 
de MP que verse sobre norma penal benéfica ao réu. 

 Veja como foi cobrado:

(2019 – Metrocapital Soluções – Prefeitura de Conchas/SP – Procurador Jurídi-
co – Adaptada) Julgue a seguinte afirmação: “É permitida a criação de tipos penais 
incriminadores por meio de medidas provisórias.”

( ) Certo ( ) Errado

Conforme exposto, somente a lei em sentido estrito poderá criar infrações penais e 
cominar sanções penais. Gabarito: Errado.

Com posicionamento diverso e minoritário, Luiz Flavio Gomes e Alice Bian-
chini ensinam que esse tema merece atualização (principalmente após a EC nº 45/04), 

3 MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. v. 
1. p. 14.
4 Embora seja mais comum que as leis ordinárias criem tipos penais, teoricamente é possível que leis complementares também 
veiculem norma penal incriminadora (é o exemplo do art. 10 da LC nº 105/01).
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devendo ser incluídos como fonte formal imediata – além da lei – a Constituição Federal, 
os tratados e convenções internacionais de direitos humanos e as súmulas vinculantes5. 

Fontes formais mediatas (indiretas ou secundárias). Os estudiosos as entendem 
como sendo aquelas que, embora não veiculem conteúdo incriminador (esse restrito às 
fontes formais imediatas), de alguma forma sejam relevantes na interpretação ou inte-
gração do Direito Penal. 

O problema da classificação em questão é que na doutrina pátria não há consenso 
sobre quais e quantas fontes formais mediatas existem. Assim, elencaremos abaixo cada 
uma das fontes, conceituando-as, além de indicarmos os autores que as consideram (sem 
a pretensão de sermos exaustivos). 

 » Costumes – não se confundem com o mero hábito, pois exigem, além da prática 
reiterada, um consenso acerca de sua obrigatoriedade. De antemão destacamos 
que os costumes não criam delitos ou cominam penas. Contudo eles possuem 
papel relevante na interpretação do Direito Penal, influenciando na sua aplicação 
em determinadas situações. Citamos como exemplo o conceito de “ato obsceno” 
(art. 233, do CP), o qual poderá variar dependendo da época ou região do país em 
que for praticado o delito. Vale citar aqui um trecho de antiga, porém (quanto ao 
tema) esclarecedora decisão do STJ ao analisar o conceito de obsceno que consta 
no art. 234 do CP:

 Jurisprudência destacada:

[…] 3. A moral vigente não se dissocia do costume vigente. assim quando os 
costumes mudam, avançando contra os preconceitos, os conceitos morais também 
mudam. O conceito de obsceno hoje não é mais o mesmo da inspiração do legislador 
do Código Penal em 1940. […]. (5ª Turma-STJ. HC nº 7809/SP, Rel. Min. José 
Arnaldo da Fonseca, julgado em 24/11/1998). 

 » A doutrina elenca três espécies de costume: secundum legem/interpretativo, é o 
costume segundo a lei (que a confirma); contra legem/negativo/desuetudo, é o 
costume contrário ao previsto em lei (prevalece que não pode revogá-la); praeter 
legem/integrativo, é o costume que vai além do contido na lei (utilizado como 
forma de integração, no contexto de normas penais benéficas6). 

 » Quanto à possibilidade de os costumes revogarem infrações penais, a maioria en-
tende que apenas uma lei poderá revogar outra lei (jamais os costumes) – art. 2º 
da LINDB (princípio da continuidade das leis). Porém eles poderão influenciar o 

5 Os autores, ao analisarem as fontes formais imediatas, não consideram apenas as normas penais incriminadoras, mas o direito 
penal como um todo (além de questionarem a utilidade prática dessa divisão das fontes formais). GOMES, Luiz Flavio; BIAN-
CHINI, Alice. Curso de Direito Penal: parte geral. Salvador: Juspodivm, 2015. p. 82-83 e 95.
6 Masson cita o exemplo da circuncisão, costume religioso dos judeus. MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 
120). 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2019. v. 1. p. 17.
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legislador a concluir pela inutilidade de manutenção da infração penal na ordem 
jurídica. 

 Veja como foi cobrado:

(2013 – Cespe/Cebraspe – DPE/RR – Defensor Público – Adaptada) Julgue a se-
guinte afirmação: “Na atualidade, os tribunais superiores têm admitido o uso e o 
costume, ainda que contra legem, para ajustar as condutas previstas no tipo penal às 
concepções sociais dominantes, de modo a afastar a norma incriminadora que, em 
razão da natureza do sistema jurídico, seja desfavorável ao réu.

( ) Certo ( ) Errado

Como vimos, a posição prevalente (inclusive no âmbito dos Tribunais Superiores) é a 
de que os costumes contra legem não afastam nem revogam norma pena incriminadora. 
Gabarito: Errado.

 » Princípios gerais de direito – são normas que servem de fundamento para os diver-
sos ramos do Direito (como o Penal). Muitas vezes possuem a função de orientar o 
Direito Penal, auxiliando na sua interpretação, integração ou até mesmo na criação 
das normas (embora não possa, diretamente, tipificar condutas ou cominar penas). 

Greco menciona apenas os costumes e os princípios gerais de direito como fontes 
formais mediatas: “[…] podemos comungar com a posição daqueles que incluem e en-
tendem os costumes e os princípios gerais de direito como espécies de fontes cognitivas 
mediatas”7. 

 Veja como foi cobrado:

(2011 – Cespe/Cebraspe – DPE/MA – Defensor Público – Adaptada) Julgue a se-
guinte afirmação: “As fontes de cognição classificam-se em imediatas – representadas 
pelas leis – e mediatas – representadas pelos costumes e princípios gerais do direito.”

( ) Certo ( ) Errado

Realmente apenas as leis são fontes formais (de cognição) imediatas do Direito Penal. 
Com relação às fontes formais mediatas, a banca adotou a posição tradicional, a qual 
cita apenas os costumes e os princípios gerais do direito. Gabarito: Certo.

 » Jurisprudência – cada vez mais a jurisprudência, entendida como decisões reiteradas 
de um Tribunal em um mesmo sentido (incluindo aqui as súmulas), influencia na 
construção do Direito Penal – o futuro aprovado sabe bem disso. Inúmeras são as 
normas publicadas em nosso ordenamento jurídico, desafiando o intérprete em sua 

7 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 21. ed. Niterói: Impetus, 2019. v. 1. p. 62.


