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PARTE GERAL

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL
1. 1. (Iades) Encontram-se expressamente previstos na Constituição Federal os princípios penais da:

a) legalidade, da anterioridade e da responsabilidade pessoal da pena.

b) territorialidade e da extraterritorialidade incondicionada.

c) insignificância e da adequação social.

d) consunção, da subsidiariedade e da especialidade.

e) mínima ofensividade e da alternatividade.

Os princípios podem ser explícitos, positivados no ordenamento, ou implícitos, quando derivam 
daqueles expressamente previstos e que decorrem de interpretação sistemática de determinados 
dispositivos.

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL  
EXPLÍCITOS NA CF/88

PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL  
IMPLÍCITOS NA CF/88

 Legalidade ou Reserva Legal.

 Anterioridade.

 Retroatividade da lei penal mais benéfica.

 Dignidade da pessoa humana.

 Devido processo legal.

 Proibição de prova ilícita.

 Juiz e promotor natural.

 Contraditório e ampla defesa.

 Presunção de inocência.

 Celeridade e razoável duração do processo.

 Personalidade ou da responsabilidade pessoal.

 Individualização da pena.

 Humanidade.

 Proporcionalidade.

 Razoabilidade.

 Intervenção mínima ou subsidiariedade.

 Fragmentariedade.

 Lesividade ou ofensividade.

 Taxatividade penal ou da determinação.

 Adequação dos meios aos fins.

 Proibição do excesso.

 Culpabilidade ou da responsabilidade subjetiva.

 Adequação social.

 Insignificância ou da bagatela.

Gabarito: A.

2. 2. (Cespe/Cebraspe – Adaptada) Com relação aos princípios e às garantias penais:

A proibição da previsão de tipos penais vagos decorre do princípio da reserva legal em matéria penal.
Certo ( )      Errado ( )

Para atender ao princípio da legalidade, a taxatividade profere que a lei penal necessita ser a mais 
clara, mais precisa, mais determinada possível, devendo-se evitar termos vagos, imprecisos. Assim, 
não há que se falar em proibição.
Gabarito: Errado.
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3. 3. (Cespe/Cebraspe) Com relação a aspectos gerais do Direito Penal brasileiro, julgue o item a 
seguir.

Pelo princípio da fragmentariedade, o Direito Penal só deve intervir em ofensas realmente 
graves aos bens jurídicos mais relevantes.

Certo ( )      Errado ( )

O Direito Penal não deve se ocupar da proteção de bens jurídicos de menor relevo, exatamente 
porque o Direito Penal é o instrumento mais invasivo de que dispõe o Estado para intervir na 
vida em sociedade, de maneira que sua utilização para proteção de todo e qualquer bem jurídico 
demonstraria certa desproporcionalidade, além de contribuir para a banalização do Direito Penal. 
Para a fragmentariedade, o Direito Penal só deve se ocupar com ofensas realmente graves aos 
bens jurídicos protegidos. Da variante, da intervenção mínima, surge o princípio da insignificância 
desenvolvido por Claus Roxin. Entende-se que devem ser consideradas atípicas as ofensas mínimas 
ao bem jurídico, logo, não há tipicidade material, possui, apenas, tipicidade formal.
Gabarito: Certo.

4. 4. (FGV) Observando as afirmações sobre os princípios constitucionais penais, marque a alternativa 
incorreta:

a) O princípio da legalidade veda a existência de crime sem lei que o defina e impede a existência 
de pena sem cominação legal.

b) O princípio da anterioridade permite que o fato praticado anteriormente à vigência da lei 
penal que o define como crime seja punido.

c) O princípio da legalidade ou da reserva legal impede a criação de crimes e a cominação de 
penas por medidas provisórias.

d) O princípio da lesividade ou da exclusiva proteção de bens jurídicos impede que a lei consagre 
como crime fato que não acarrete lesão ou perigo de lesão a bem jurídico de terceiro.

e) Tipos penais que não definem com clareza o fato proibido, tornando-o evidente, violam o 
princípio da legalidade.

Princípio da legalidade: significa a exigência de lei em matéria penal, de que não há crime sem 
lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, conforme art. 5º, XXXIX, da CF/88 
e art. 1º do CP.

O princípio da legalidade, do qual decorre a reserva legal, veda o uso dos costumes e da ana-
logia para criar tipos penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, embora permita a 
interpretação analógica da norma penal. A obediência às formas e aos procedimentos exigidos na 
criação da lei penal e, principalmente, na elaboração de seu conteúdo normativo.

	Lex praevia: a lei deve ser anterior/vedação à retroatividade in pejus (princípio da anterioridade).

	Lex certa: proibição de expressões/conceitos vagos/imprecisos/indeterminados (princípio da 
taxatividade).

	Lex scripta: proibição do costume como fundamento de crimes ou de penas.

	Lex stricta: proibição da analogia como método de criminalização ou de penalização de ações 
humanas.
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A legalidade penal se refere à lei em sentido estrito, no que tange as normas penais incrimina-
doras. Diante disso, outro instrumento normativo não poderá ser editado para tratar de normas 
incriminadoras, por exemplo, medida provisória. Ressalte-se que as medidas provisórias produzirão 
efeitos no Direito Penal somente quando versarem sobre normas penais NÃO incriminadoras.

Princípio da anterioridade: é a necessidade de lei penal incriminadora anterior ao fato para pos-
sibilitar a responsabilidade penal, conforme o art. 5º, XXXIX, da CF/88.

Princípio da lesividade/ofensividade: propõe que a lesão oriunda da conduta criminosa atinja 
um bem jurídico de terceiro, não admitindo a punição da autolesão. Entretanto, grande parte da 
doutrina compreende o princípio da lesividade como sinônimo de ofensividade.
Gabarito: B.

5. 5. (Instituto AOCP – Adaptada) No tocante ao Direito Penal, assinale a alternativa correta.

a) É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a Direito Penal (art. 62,  
§ 1º, b, CF/88). Nada obstante, o STF firmou jurisprudência no sentido de que as medidas 
provisórias podem ser utilizadas na esfera penal, desde que benéficas ao agente.

b) O fundamento político do princípio da reserva legal revela a aceitação pelo povo, representado 
pelo Congresso Nacional, da opção legislativa no âmbito criminal.

c) Com a evolução da sociedade e a modificação dos seus valores, determinados compor-
tamentos, inicialmente típicos, podem deixar de interessar ao Direito Penal. Nesse caso, 
pode-se afirmar que ocorreu a chamada desmaterialização (liquefação) de bens jurídicos 
no Direito Penal.

d) O princípio da fragmentariedade se projeta no plano concreto, isto é, em sua atuação prática, 
o Direito Penal somente se legitima quando os demais meios disponíveis já tiverem sido 
empregados, sem sucesso, para proteção do bem jurídico.

e) A primeira manifestação do princípio da personalidade da pena no Brasil ocorreu já no período 
republicano, com o advento do Código Penal de 1890.

A CF/88 veda a edição de medida provisória tratando sobre Direito Penal, incriminador ou não, de 
acordo com o art. 62, § 1º, I, b, da CF/88, entretanto, o STF no RE 254818/PR, entende que é possível 
a medida provisória em matéria penal desde que não seja incriminadora, ou seja, admite-se a 
medida quando em favor do réu. Veja o julgado:

Jurisprudência do STF: I. Medida provisória: sua inadmissibilidade em matéria penal - extraída 
pela doutrina consensual - da interpretação sistemática da Constituição -, não compreende a de 
normas penais benéficas, assim, as que abolem crimes ou lhes restringem o alcance, extingam 
ou abrandem penas ou ampliam os casos de isenção de pena ou de extinção de punibilidade. II. 
Medida provisória: conversão em lei após sucessivas reedições, com cláusula de «convalidação» dos 
efeitos produzidos anteriormente: alcance por esta de normas não reproduzidas a partir de uma das 
sucessivas reedições. III. MPr 1571-6/97, art. 7º, § 7º, reiterado na reedição subseqüente (MPr 1571-7, 
art. 7º, § 6º), mas não reproduzido a partir da reedição seguinte (MPr 1571-8 /97): sua aplicação aos 
fatos ocorridos na vigência das edições que o continham, por força da cláusula de «convalidação» 
inserida na lei de conversão, com eficácia de decreto-legislativo. (STF - RE: 254818 PR, Relator: 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 08/11/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 
19-12-2002 PP-00081 EMENT VOL-02096-07 PP-01480 RTJ VOL-00184-01 PP-00301).


