Conceito o direito penal é uma das
espécies do direito. Pode ser definido
como o conjunto de normas que
descrevem os crimes, cominando sanções
pela sua infração. (Paulo José da Costa
Junior, Direito Penal, p. 3)

Características
 Ramo do direito público.
 Independe da vontade do ofendido.

 Função e dever do Estado – valores que tutela







interessam a toda a coletividade.
Indisponível.
Constitutivo, original e autônomo.
Caráter positivo.
Valorativo e imperativo.
Sancionatório.

Direito Penal:
 Objetivo conjunto de normas que descrevem os







crimes cominando sanções por sua infração.
Subjetivo direito de punir (juz puniendi). Só o Estado
pode exercê-lo.
Comum aplica-se a todas as pessoas e aos atos
delitivos em geral. Normas presentes no código penal.
Especial dirigido a uma classe de indivíduos e a ilícitos
particularizados. Normas presentes na legislação penal
especial / extravagante.
Material também chamado de substantivo. Trata-se
do direito em si (penal).
Formal também chamado de adjetivo. Trata-se do
processo.

Direito Penal Mínimo (ultima ratio)
O direito penal agrega a sua utilização e aplicação uma
série incontável de aspectos negativos (custo,
estigmatização, rotulagem, associação diferencial,
neutralização, dificuldade de reinserção social,
privação de direitos ...) e por isso deve ser evitada sua
utilização ao máximo, limitando-se apenas aos casos
em que não houver outra forma de se coibir a lesão ao
direito – buscando tutelar apenas os direitos mais
importantes, ou mesmo indispensáveis a vida em
sociedade.

Exercício 1
João foi espancado por um adolescente. Logo após, se
dirigiu a uma delegacia onde descreveu o que lhe havia
ocorrido. Meses depois, encontrou seu agressor na
igreja e, por intermédio do pastor, acabou por perdoálo.
Que efeito o perdão de João tem no processo? Justifique
sua resposta com base no conceito e nas características
do direito penal.

Exercício 2
Por que o direito penal deve ser considerado como a
ultima ratio?

