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RESUMO 
 
 
BRANDÃO,Paulo Roberto de Sousa. Pena e culpabilidade: possibilidade de fixação da pena 
abaixo do mínimo legal com base nas circunstanciais judiciais e atenuantes: crítica ao preceito 
secundário do art.12, § 1º, inciso II da Lei 6.368/76. 142 f. Dissertação de mestrado – Centro de 
Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
A possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal com base nas circunstancias judiciais e 
atenuantes compreende-se como o instrumento de tutela constitucional dos direitos e garantias 
individuais do agente delitivo do art.12 §1º inciso II da lei 6368/76 lesado ou ameaçado em sua 
liberdade através de reprimenda penal que violenta o princípio da individualização da pena, há de 
ter relevância à construção de um direito mais participativo e conectado com a realidade social e 
suas necessidades se contrapondo ao positivismo jurídico que pouco se importa com estes 
aspectos numa preocupação apenas com coerência lógico-formal de sua decisão. A imprecisão 
técnica do dispositivo legal pertinente à estimativa dos limites máximos e mínimos da dosimetria 
da pena fica caracterizado na inobservância da circunstâncias judiciais e atenuantes, 
desconsiderando a relação intrínseca entre condutas, penas e valores constitucionais, numa 
constatação equivocada de critérios. 
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ABSTRACT 
 
 
BRANDÃO, Paulo Roberto de Sousa. Penalty and guilty. 
Possibility of setting penalties below the legal minimum sentece based upon the mitinting 
judicial circumstance: critics to the minor concept of the article 12s 1, item 2 of the bill 
6363/76.1421. Masters Essay – Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco.  
 
 
 
The possibility of setting penalties the legal minimum sentence basead upon the 
mitingating judicial circumstances refers as the constitutional protection instrument of 
individual rights and guarantees of the charged defendant as seen in the article 12s 1, item 
2 of the bill 6363/76. 1421. Harmed or threatened in his freedom through the penalty that 
violates the individual penalty principle. There has to be importance to the construction of 
a more interactive law which is connected with social reality in its needs opposing itself to 
the Positive Law, wich is not related to these issues; however it does care about the shape 
and the logical coherence of its decisions. The technical inaccuracy application of the 
normative rule related to the limits in the penalty definition makes it clear that the 
mitigating circumstances are not observed., disregarding the inherent relation among 
conduct, penalty and constitutional values, in a misunderstood evidence of criteria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key-words: Penalty; Mitigating Circunstances; Guilty 
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Introdução 

 

 

O tema desta pesquisa iniciou-se a partir de atividades como magistrado 

no Sertão Pernambucano, onde se constatou toda a realidade do homem do 

sertão vivenciando-se de perto a luta gigantesca para sobreviver diante de 

adversidades tão díspares. 

Deparou-se um problema sério em face da ocorrência de injustiças quando 

da aplicação das atenuantes. Após considerações acerca das circunstâncias 

judiciais, principalmente no que diz respeito ao art. 12, § 1º, inciso II da Lei nº 

6.368/76, embora seja dominante o entendimento sobre a questão, não se pode 

deixar de se contrapor em vista do que dita a consciência em caso de julgador de 

casos tão distintos e desproporcionais quanto se apresentam às condutas 

daqueles que são levados a julgamento. 

É, pois o resultado de pesquisa na doutrina e na jurisprudência e de 

experiência como membro do Ministério Público, como professor e, nos últimos 

anos, como magistrado criminal onde se pôde valorar acerca da adequação da 

pena aplicada ao condenado, como forma ressocializadora do autor e redução da 

violência, considerando o contexto social da região. 

Muito se tem discutido sobre a função da pena, a falência do sistema 

carcerário enquanto modelo sócio-educativo e a necessidade de se conter o 

avanço da criminalidade. 

A fixação da pena privativa de liberdade constitui um tema fundamental 

diante do atual cenário que se encontra a sociedade brasileira não sendo de fácil 

discussão em virtude da diversidade de elementos a serem observados e, 



subjetivamente valorado pelos aplicadores da lei, sendo relevante este tema no 

campo do Direito, razão que geralmente tais debates se apresentam extremados, 

face aos sentimentos que se afloram motivados pelo objeto em discussão qual 

seja a dignidade da pessoa humana. 

A percepção da finalidade da pena e da legitimidade da mesma é vista 

como um saber prático-teórico que deverá estar sempre voltado em direção da 

radicalização democrática. Afinal, o anseio por resposta para indagações relativas 

ao pressuposto que justificam o fato de o Estado possuir poderes para privar a 

liberdade dos membros da sociedade que o instituiu reside no espírito do homem 

comum. 

A tarefa de justificação da aplicação da sanção penal é árdua e 

fundamenta-se na complicada relação entre determinada sociedade e um Estado 

de Direito sempre voltado às peculiaridades de seu momento atual, não 

possuindo suficiente clareza tal esforço de justificação por parte do legislador 

penal.  

A pretensão deste trabalho com fundamento primeiro na idéia de que deve 

o julgador na primeira fase do cálculo da pena, considerando o exemplo em 

questão, analisar cada circunstância judicial com base art. 59 do Código Penal, 

em seguida valorar o conjunto e baseado nele aferir o percentual de 

favorabilidade estabelecendo o quantum da pena base no mínimo legal, para na 

segunda fase uma vez comprovada a inexistência de circunstancias agravantes e 

reconhecida as circunstâncias atenuantes (menoridade ou senilidade, relevante 

valor social, confissão de autoria ou atenuantes inominada), rebaixá-la para 

aquém do patamar, se contrapondo a súmula 231 do STJ plasmada nos 

seguintes termos: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 



redução da pena abaixo do mínimo legal”, visa à discussão sobre a possibilidade 

de pena abaixo do mínimo legal tendo em vista a existência de circunstâncias 

atenuantes.  

O tema em questão encontra-se intrinsecamente vinculado às 

circunstâncias práticas evidentes ligadas à correta sanção penal, como também 

um meio de se resgatar um débito histórico com uma região que se vê 

constantemente afrontada em seus direitos e garantias individuais, se inserindo 

ainda num contexto crítico dogmático, buscando uma redescoberta da técnica 

jurídica com objetivo de solucionar os conflitos sociais dentro dos parâmetros da 

ordem constitucional e por fim ao papel do legislador quanto aos critérios 

utilizados na propositura da norma penal. 

 Com esta dissertação nos direcionarmos a idéia do pensador portenho 

Carlos Maria Cárcova: levantar novas perguntas em busca de novas respostas.1

Buscou-se inicialmente procurar entender a região através de seus 

aspectos geográficos procurando apresentar dados reais acerca da região, uma 

das mais discutidas e menos conhecidas do País, tentando em seguida 

compreender a cultura do homem nordestino e motivo de sua fixação diante de 

situações tão antagônicas e as conseqüências em sua personalidade diante de 

tais situações. 

Feitas as considerações pertinentes sobre o direito natural, tomamos por 

base a positividade jurídica dos conteúdos materiais do crime, apresentando 

considerações acerca do art.12, §1º, inciso da Lei nº 6.368/76, bem como 

buscando estabelecer o perfil do agente delituoso.  

                                                 
1 CÁRCOVA,Carlos Maria, conferência na Universidade Internacional de Andalucia, Curso de 
mestrado em Direito e Democraci, inverno de 1995. 



Como desdobramento dessa análise por força da unidade da Constituição, 

que inicialmente obriga ao legislador à  verificação de uma relação entre o 

ordenamento constitucional e o ordenamento penal, a permitir afirmar que a 

ordem de valores jurídico-constitucional seja o critério para necessária atividade 

punitiva do Estado exigindo do exegeta, através de uma interpretação 

contextualizada, identificar os princípios norteadores da responsabilização penal 

adequando ao fato concreto e considerando os fatores sociais que envolvem o 

agente delituoso, uma vez que o legislador se mostra contrário a estas 

considerações. Socorre-nos Natscheradets quando afima com muita propriedade 

que (...) não se deve caracterizar de modo puramente normativo o conceito de 

bem jurídico: “o aspecto criminal-fenomenológico” a realidade concreta e empírica 

do crime, deverá ser objeto de um estudo objectivo pela criminologia, para 

informar racionalmente a decisão legislativa(...)”2.   

Como desdobramento dessa análise procuramos estabelecer uma relação 

entre constitucionalidade Penal formal e a constitucionalidade material com base 

no tema em discussão. 

O Direito penal está totalmente baseado na Constituição Federal, o que 

nos possibilitar questionar a conduta do legislador ao não permitir a consideração 

das circunstâncias judiciais e atenuantes no caso concreto apresentado. O Estado 

Social e Democrático de Direito que rege a submissão do estado às leis-

constitucionais na busca de soluções para a desigualdade social, nos leva como 

operador do direito a um compromisso ético de contraposição a uma intervenção 

penal arbitrária. 

                                                 
2 NATSCHERADETZ, Karl Prellaz. O Direito Penal Sexual- Conteúdo e 
Limites.Coimbra,Almedina,1985,p.107. 



Partindo da idéia inicial de que a norma penal é valorativa, reconhecendo 

que a mesma busca evitar que os indivíduos integrantes do corpo social 

conduzam-se de maneira a ferir valores maiores da coletividade estando inserido 

valores na base ético-axiológica do ser humano, construímos a consideração 

positiva das circunstâncias judiciais e atenuantes em favor do agente delitivo do 

preceito penal elencado.  

 Aceita a idéia anterior, toda sociedade é regida por valores que determinam 

postulados originários e primários da coletividade. 

 A sociedade em sua formação cria uma comunhão mínima de valores que 

determina as diretrizes do que é correto ou incorreto aos olhos desta sociedade, 

bem como estabelece padrões de comportamento que conduzem os indivíduos 

na relação social. 

Como conseqüência surge o ordenamento jurídico como um conjunto de 

normas e princípios que expressam os valores da sociedade. Daí porque o tema 

nos leva a compreender os princípios como proposições primárias do direito, 

estabelecendo limites e diretrizes em que deveriam situar-se as normas, com 

função de revogar qualquer preceito normativo infraconstitucional que com eles 

não estejam em harmonia. 

Na base desse pensamento reconstrutivo está a afirmação de que o 

princípio constitucional da individualização da pena, onde o réu possui o direito a 

receber do órgão julgador uma avaliação sobre todos os critérios estabelecidos 

pelo legislador de forma abrangente e precisa, como caminho seguro para uma 

justiça criminal consoante com o Estado Democrático de Direito o que deveria ser 

inquestionavelmente seguido, não se observa um rigorismo quanto à obediência 

deste princípio, o que torna necessário desenvolver a temática como razão 



primeira, devendo se pautar tal valoração nos princípios da igualdade e 

proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.  

Não obstante, o debate doutrinário sobre o direito de punir é exatamente os 

princípios acima observados que vão condicionar toda a estrutura penal sendo 

fonte permanente para elaboração do conteúdo da norma penal, idéia esta 

desenvolvida ao longo das contrariedades jurídicas das teorias penais. 

No âmbito do direito Penal tem se discutido, principalmente, temas de 

relevância para seu atual sistema, como a proteção dos bens jurídicos, os direitos 

humanos, a evolução do conceito de ação e conduta, a teoria da imputação 

objetiva, além do simbolismo que colide com alguns dos movimentos que 

propugnam a sua abolição, mostrando a evolução dessas idéias através das 

escolas penais. 

Criminalizar ou não determinada conduta é uma questão a ser resolvida a 

partir da análise de considerações que versam sobre a situação paradoxal de 

que, para proteger bens e direitos individuais e coletivos há de se sacrificar bens 

e direitos individuais. 

Na verdade, na busca de visualizar o problema dos critérios judiciais para 

aplicação da pena base e conseqüente redução aquém do mínimo legal através 

das considerações de atenuantes, concluímos que diante do fato concreto 

apresentado, tal situação é possível.  

Em conseqüência, busca-se sistematizar a compreensão das 

circunstâncias de avaliação do merecimento da pena e da necessidade da tutela 

penal, condições imprescindíveis ao magistrado no caso concreto de considerar 

tudo que diz respeito ao imputado e ao fato que lhe foi atribuído. 



Conclusivamente procura-se demonstrar que a desconsideração de tais 

critérios significa falência da intervenção estatal nas relações sociais, no tocante à 

aplicação da pena, observando a necessidade de ser revista à prática legislativa, 

estabelecendo rigor científico sem descuidar da dogmática e dos princípios que 

informam a ciência penal. 

Nesse passo o próprio Roberto Lira já lecionou que a prestação 

jurisdicional é uma função disciplinada e exigente3. Os critérios alencados no art. 

59 e 65 em conjunto com o art. 68 do Código Penal são antes de tudo garantias 

postas em favor do acusado, na medida em que o juiz desenvolva um raciocínio 

vinculado a estes. 

Como desdobramento dessa análise e na tentativa de expor 

construtivamente o sistema legal brasileiro no que diz respeito a presente 

temática, acata-se desde logo, a idéia de consideração das circunstâncias 

judiciais e atenuantes no caso concreto em questão como forma de se 

estabelecer uma pena aquém do mínimo em relação ao preceito do art.12, § 1º, 

inciso II da Lei 6.368/78. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 LYRA, Roberto. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense,1942, v.2, p.170. 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 

 

O art.12, §1º, inciso II da Lei nº 6.368/76 dentro do contexto econômico e 

social do Sertão do Nordeste Brasileiro. 

 

SUMÁRIO. 1.1- Uma visão crítica acerca dos aspectos preventivos 
da criminalidade no sertão; 1.1.1- Conceituação da região e 
problematização do tema; 1.1.2- Aspectos sociológicos da Região 
Nordeste; 1.1.3- delimitação da área; 1.2- Criminalidade e Controle 
Social; 1.3- Considerações sobre o art.12, § 1º, inciso II da Lei 
6.368/76; 1.4- Perfil dos condenados com Base no art.12, §1º, 
inciso II da Lei 6.368/76. 

 

1.1- Uma Visão crítica acerca dos aspectos preventivos da criminalidade na 

região do sertão 

 

1.1.1- Conceituação da região e problematização do tema 

 

Em virtude da pouca discussão do tema dentro da dogmática penal e 

considerando sua importância, necessário se faz buscar todos os elementos 

fundamentais para que haja uma sincronia argumentativa. 



Adentrar diretamente ao tema sem considerar o processo de globalização 

da economia que reflete diretamente no Estado-nação, gerando o 

enfraquecimento deste como agente principal de regulação dos conflitos sociais, 

com conseqüências diretas na região analisada é produzir mera retórica jurídica 

sem conteúdo consistente. 

Estabelecer juízo de valor acerca de alguma coisa, sem que tenhamos 

perfeito conhecimento do objeto de estudo, seria temerário, até porque é 

inconteste o fato de que o Nordeste é uma das regiões geográficas que mais 

provoca polêmicas em face de sua diversidade cultural sem, contudo, ser 

conhecida pela maioria dos brasileiros, existindo um débito histórico por parte da 

sociedade e do Estado em relação a esta sofrida região. 

Observa-se o descaso dos especialistas de ciências naturais e sociais, 

tendo pouco estudo e pesquisa, deixando de ser minucioso em sua análise e 

deixando de expor com realidade as características e os problemas regionais, em 

especial o Sertão Nordestino. 

Sequer os estudiosos chegaram ao consenso acerca de sua delimitação. O 

Banco do Nordeste, o IBGE, A SUDENE e o Conselho Nacional de Geografia 

apresentam delimitações diferentes, razão pela qual que me vejo forçado a 

apresentar dados acerca da região para que este estudo, que tem como elemento 

importante o homem do sertão não se apresente falacioso e desproposital4. 

Estamos diante de uma região que para falar da criminalidade desta parte 

do Brasil nos obriga a discorrer não só do seu aspecto social, mas também de 

suas dimensões geográficas. 

                                                 
4 ANDRADE, Manoel Correia de. A Terra e o Homem do Nordeste. Editora Universitária – UFPE. 
Recife, 1998, p. 24.  



É bastante diversificada a paisagem nordestina destacando-se por estes 

contrastes. Há regiões chuvosas na faixa litorânea, e áreas de clima semi-árido, 

como o sertão ao qual passaremos a nos ater especificamente. Cada região tem 

seu elemento específico levando o homem da terra a cantar em prosa e verso 

esse elemento que se sobressai no mosaico regional. 

O tipo de delito em questão faz parte do rol dos crimes hediondos, rotular 

tal conduta delituosa sem levar em consideração as circunstâncias que o rodeiam 

é ir além do que prevê a constituição Federal, delineando um conceito puramente 

formal que contraria a natureza das coisas, legislando de forma discricionária e 

apriorística sem conceituar de forma objetiva, clara e concreta sendo 

absolutamente obrigatória à consideração do ato praticado como repugnante, 

imundo, horrível, sórdido, abjeto, asqueroso sinistro e medonho, o que nos leva a 

constatar a criminalização política das condutas e legislando no impacto dos fatos 

sem ponderação das peculiaridades próprias da conduta ilícita praticada, levando 

o agente delituoso a ser processados criminalmente, condenado e estigmatizados 

por uma pena quase sempre injusta, violentando seus direitos fundamentais, 

dentre os quais a própria vida, a liberdade, a honra, a personalidade e afastando-

se da responsabilidade manter uma sociedade justa, igualitária, democrática e 

efetivamente mais humana. 

Nos socorre a grande processualista Anamaria Campos Tôrres quando 

ensina com muita propriedade:  

 

Por uma das crises político-sociais que passou o país, graves mudanças 
se operaram na orientação da política criminal, devendo-se sobretudo à 
pressão dos que fazem a imprensa, do que mesmo ao estudo 
aprofundado de motivos da criminalidade e busca de soluções para a 
base do problema, preferindo-se o espetáculo que vende jornais e 
revistas e serve de pão aos famintos de uma ordem social voltada para 
as desigualdades, e não apenas para espetáculos circenses, onde se 



banaliza o crime e suas conseqüências, menos ainda suas raízes, 
razões últimas de seu acirramento5.  
 

 

 A pena privativa de liberdade continua sendo a espinha dorsal do sistema 

penal hodierno. No entanto, o número de criminosos cresceu de forma 

avassaladora, podendo atribuir isto a vários fatores (crescimento populacional, 

pobreza material, lucro imediato e fácil, cultura da violência, impunidade, etc), 

tornando inviável para o sistema penitenciário suportar, com eficácia, uma 

demanda tão significativa; deixando no Séc.XXI, indubitavelmente, transparecer 

seus problemas financeiros, técnicos, dogmáticos e sociais, demonstrando-se não 

só ineficaz, mas também, nocivo para a sociedade.  

 Este panorama pôde ser verificado a partir de pesquisas e análise de livros, 

de autores das mais variadas correntes doutrinárias, artigos, revistas, jornais, 

dados e estatísticas oficiais e jurisprudência, observadas sempre a luz das 

legislações vigentes em nosso país. 

Como se vê, aflora, de imediato, convicção no sentido de se rever a 

possibilidade de consideração de circunstancias judiciais e atenuantes como meio 

efetivo de aplicação de pena base aquém do mínimo legal pondo também por 

terra a natureza hedionda da conduta tipificada no art. 12, §1º inciso II da Lei 

6.368/76 como forma de sermos coerente e justo com essa massa de excluídos. 

 A dissocialização entre uma realidade material e formal, através de um 

sistema que se mostra omisso diante dos problemas da sociedade, gerará com 

certeza o caos social, Zaffaroni e Pierangeli nos ensina com muita propriedade  

“...nos obrigar a extremar [...] esforços para que a meta do discurso se aproxime 

                                                 
5 CAMPOS TÔRRES, Anamaria. Da Progressão do Regime Prisional. Revista da ESMAPE , 
Recife, vol.9 nº19, 2004, p. 23-36. 



da realidade ou que, ao menos, não seja negada ou subvertida em seu resultado 

social”.6 Ou seja, trabalhamos contra um quadro aviltante de descaso, desamparo 

e tantos outros conceitos negativos e abstratos e que mais do que nunca, se 

concretizam e tornam-se mais sólidos, não sendo mais aflitivo do que se tornar 

prisioneiro do nada.  

Devemos lutar pela correta aplicação da pena, o que não é tarefa fácil, o 

tema vai de encontro a uma mentalidade equivocada e arraigada em nossa 

jurisprudência. 

 

 

1.1.2- Aspectos Sociológicos da região nordestina 

 

O Sertão ao contrário de outras regiões nordestinas apresenta-se formado, 

em sua maior parte, por depressões interplanálticas semi-áridas do interior até o 

litoral no Rio Grande do Norte e Ceará. O clima é semi-árido, as chuvas escassas 

e mal distribuídas. Os solos rasos e pedregosos dificultam a agricultura. A 

vegetação típica é a caatinga. Nas partes mais úmidas há bosques de palmeiras, 

especialmente a carnaubeira (a “árvore da providência”, pois todas as suas partes 

são aproveitadas). O maior rio é o São Francisco, única fonte perene de água 

para as populações ribeirinhas, com várias usinas, como a represa de 

Sobradinho, em Juazeiro (BA) e a hidrelétrica de Paulo Afonso. A economia 

baseia-se em latifúndios de baixa produtividade, com pecuária extensiva e 

                                                 
6 ZAFFARONNI, Eugenio Raúl; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – 
ParteGeral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p.170. 



culturas de algodão Seridó. Apresentando más condições de vida, é a região de 

onde ocorre o maior número de migração7. 

No Sertão o clima quente e seco que destroçam animais e matam a 

vegetação e que expulsa o homem da sua terra, considerando os que ficam, 

acima de tudo “um forte” pois lutam contra a miséria, recebendo menos de um 

salário mínimo mensal, enquanto uma pequena parcela detém a maior parte da 

riqueza. Partindo a sociedade brasileira a conhecer ou a ter notícias como região 

libertária através de romancista como Graciliano Ramos autor de Vidas Secas “e 

de poetas como Manuel Bandeira em seu poema Evocação do Recife, e João 

Cabral de Melo Neto em seu poema” Morte e Vida Severina “cujo trecho 

passamos a transcrever e que retrata muito bem o homem do sertão”: 

 

(...). 
Somos muitos Severinos 
Iguais em tudo e na sina 
a de abrandar estas pedras 
suando-se muito em cima, 
a de tentar despertar 
terra sempre mais extinta, 
a de querer arrancar  
algum roçado da cinza. 
Mas, para que me conheçam  
melhor Vossas Senhorias 
e melhor possam seguir 
a história de minha vida, 
passo a ser Severino  
que em vossa presença emigra” 
(...) 

 

Encontramos realidades culturais completamente distintas nas regiões do 

nordeste em que há áreas industrializadas em contraste com áreas rurais, 

principalmente, aquelas localizadas no polígono das secas no Sertão nordestino. 

No entanto a região nordeste possui ilhas de desenvolvimento industrial a 

                                                 
7 EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária, CPATSA – Centro de Pesquisa 
Tecnológica do Semi-árido, 2004. 



exemplo do Recôncavo Baiano, Porto de Suape-PE, etc, enquanto que na 

totalidade da região ainda se utilizam práticas rudimentares na agricultura e na 

pecuária. 

Diante dessa diversidade de culturas é preciso um direito renovado que se 

apóie na dignidade da pessoa humana, precisando ser compreendido por todos 

os cidadãos, pela sociedade e pelo Estado através de uma reflexão crítica quanto 

ao direito, remodelando conceitos jurídicos tradicionais que afrontam a ordem 

constitucional moderna e geram miséria e exclusão social. 

           Que o direito sejam garantidor da paz social sendo instrumento de 

proteção através da obediência irrestrita aos princípios constitucionais de 

garantias dos cidadãos efetivando tais prerrogativas através da solidariedade, da 

harmonia e da tolerância entre os indivíduos formadores de nossa sociedade. 

A adequação da norma constitucional a realidade sócio-econômica se fará 

através de uma nova vontade política de transformação necessária a eficácia de 

um direito verdadeiramente justo, tanto nos rincões e sertões como nos grandes 

centros urbanos. 

Declara Malberg com muita propriedade que: 

 

O desenvolvimento natural do princípio sobre o qual descansa o Estado 
de Direito, implicaria que o próprio legislador não pode, mediante leis 
feitas a título particular, derrogar as regras gerais consagradas pela 
legislação existente. Estaria igualmente de acordo com o espírito de dito 
regime que a constituição determinasse princípios e normas superiores, 
e garantisse aos cidadãos aqueles direitos individuais que devem 
permanecer fora do alcance do legislador” (clausulas pétreas). ”O regime 
do Estado de Direito é um sistema de limitação, não somente das 
autoridades administrativas, senão também do corpo legislativo.8

 

                                                 
8 MALBERG, R. Carré de. Teoria general Del Estado. 2ª reimpressão. México: Facultad de 
Derecho/UNAM: Fondo de Cultura Econômica,2001, pp.449-461. 



 Seja qual for à direção a ser tomada, a misssão/função destinada ao 

Direito Penal deve respeitar de maneira absoluta o Estado de direito que 

estabelece limites obrigatórios a produção legislativa ou qualquer entendimento 

jurisprudencial. 

 

1.1.3- Delimitação da região 

 

A área específica de estudo denominada polígono das Secas foi criado em 

1951 para combater as secas do Nordeste, está área só não abrangia 

originariamente o Estado do Maranhão e o litoral leste do Nordeste, incluindo 

ainda o norte de Minas Gerais. Desde 1951 a área de Polígono tem aumentado 

muito em função dos desmatamentos e das secas9. 

Segundo a CODEVASF10 – Companhia do Desenvolvimento do Vale do 

São Francisco - é também um território reconhecido pela legislação como sujeito 

a períodos críticos de prolongadas estiagens. Trata-se de uma divisão regional 

efetuada em termos político-administrativo e não corresponde à zona semi-árida, 

pois apresenta diferentes zonas geográficas com distintos índices de aridez, indo 

desde áreas com características estritamente de seca, com paisagem típica de 

semideserto a áreas com balanço hídrico positivo. Situa-se, majoritariamente, na 

região Nordeste, porém estende-se até o norte de Minas Gerais. 

A área atingida pelo polígono das secas abrange a região do agreste e 

sertão do nordeste, e ficou caracterizada pelas secas de 1979 a 1984 e 1989 a 

1990 que atingiram 1.510 municípios, com 439 em estado crítico e 336 em estado 

de emergência. O combate tradicional às secas é feito com a construção de 

                                                 
9 OLIC, Nelson Basic. Conhecendo o Brasil: Região Nordeste. Moderna, São Paulo, 2003, p. 50. 
10 CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, 2004. 



açudes e distribuição de verbas aos prefeitos dos municípios atingidos. Com fins 

eleitoreiros, essa política é chamada indústria da seca, beneficiando fazendeiros 

com a construção de açudes em terras privadas, ou prefeitos pela manutenção de 

currais eleitorais.  

Para uma melhor compreensão das áreas de abrangência do Polígono das 

Secas e do Semi-Árido, as figuras 1.1.3.1 e 1.1.3.2, em anexo, contém os 

estados, o número de municípios, a área e a população de cada um desses 

territórios. 

Percebe-se que a área total atingida pela seca possui uma população de 

27.675.908 milhões, segundo dados fornecidos pela SUDENE, dos quais 

10.833.689 vivem na zona rural. 

Possui uma extensão de 882.000 Km², representando cerca de 57% do 

território nordestino, sendo que a área designada como “polígono das secas” 

(área de ocorrência de secas periódicas) é estimado em 950.000 Km². No semi-

árido vivem 18 milhões de pessoas, representando aproximadamente metade da 

população nordestina, com destaque para o fato de cerca de 10 milhões  

pertencerem à zona rural11. 

Considerando os aspectos técnicos acima estabelecidos que definem o 

sertão nordestino como aqueles de difícil superação, a questões da seca e sua 

conseqüência maior é a imigração expressiva do homem do sertão, provocando a 

desestruturação das unidades familiares diante da impossibilidade de 

sobrevivência. 

Fascinado pela cidade grande, na esperança de dias melhores, o sertanejo 

deixa o sertão rumo as grandes cidades, provocando conflito social entre 

                                                 
11 Ministério do Desenvolvimento Agrário, Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural 
Sustentável – CNDRS, 2003. 



includentes e excludentes com resultados profundamente perversos para o 

sertanejo, causada em muitas das vezes pela própria cidade como bem assevera 

Jonathan Raban em sua discussão sobre Soft City (Cidade Branda) publicada em 

1974 em que declara ser a cidade mais branda em sua plasticidade do que em 

sua bondade: 

 

A cidade, nossa grande forma moderna, é branda, suscetível a um 
deslumbrante e libidinosa variedade de vidas, sonhos e interpretações. 
Mas as próprias qualidades plásticas que fazem da cidade a grande 
libertadora da identidade humana também fazem com que ela seja 
especialmente vulnerável à psicose...Se de fato pode ser, no ideal 
platônico, a mais alta expressão da razão humana e do sentido de sua 
própria comunidade com outros homens, a cidade também pode ser 
violenta... expressão do seu pânico, da sua inveja, do seu ódio aos 
estrangeiros, da sua desumanidade12. 

  

Nessa luta desigual, de David e Golias o sertanejo fica estigmatizado. É a 

colisão de culturas, ou seja, confronto de formas de viver completamente 

antagônicas, estilos de vida completamente distintos que gera insatisfação, em 

face da situação social de profundo desequilíbrio, gerando frustrações de 

aspirações e refreando há maioria dos sertanejos o desejo de partir para cidade 

grande em busca de dias melhores, se vendo praticamente forçada a viver uma 

vida subumana, de miséria e humilhações. 

O sertanejo se vê só, completamente fora do contexto constitucional do 

art.1º, que declara, como seus fundamentos a dignidade da pessoa humana, a 

cidadania, os valores sociais do trabalho, e proclama como premissa maior, 

constituir uma sociedade livre, justa e solidária, que promete erradicar a pobreza 

e a marginalização, reduzir desigualdade sociais e regionais, promover o bem de 

todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, conforme artigo 3º da 

Constituição Federal Pátria. 
                                                 
12 RABAN, Jonathan. Soft City (Cidade Branda). Hamilton, London, 1974, p. 15. 



Muitas pessoas tendem a resumir a situação de pobreza do Sertão 

Nordestino associado aos fatores climáticos, e sua conseqüente migração, 

resposta escapista, própria de quem quer fugir de sua responsabilidade como 

cidadão, fuga imoral de quem tem obrigação de defender o princípio da dignidade 

da pessoa humana como valor supremo de uma ordem verdadeiramente 

democrática. Cláudio e Solange Souto asseveram com muita propriedade sobre a 

necessidade de nós seres humanos interagirmos em busca deste ideal de justiça: 

Assim, o tipo ideal de um macro sistema social de maior abrangência, no sentido 

da favorabilidade ao direito, seria aquele em que houvesse um máximo de 

semelhança objetiva e subjetiva entre todos os seus interagentes e em que 

fossem todos esses interagentes socializados na idéia da semelhança essencial 

entre todos os homens.Desse modo o sistema macrogrupal apresentaria o 

máximo de estabilidade e de abertura à mudança em seu equilíbrio13. 

No entanto, os problemas da região não são fruto apenas dos fenômenos 

climáticos e da ausência de consciência da sociedade. A região é pobre devido a 

vários fatores que se combinaram ao longo do processo histórico e que perdura 

até a presente data, complicando-se mais ainda diante do fenômeno da 

globalização. O Estado neste papel principal desta indignidade social tem se 

mostrado omisso no seu papel de prover mediações, regulações de conflitos e 

interesses sociais conflitantes buscando em Boaventura dos Santos em suas 

mais recentes constatações, ratificação dos pensamentos acima expostos, para 

quem: 

 

O Estado nacional perece ter perdido em parte a capacidade política e 
em parte a vontade política para continuar a regular as esferas da 

                                                 
13 Souto, Cláudio & Souto, Solange. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: livros Técnicos e 
Científicos Editora S/A, 1981, p. 133. 



produção (privatizações, desregulação da economia) e da reprodução 
social (retracção das políticas sociais, crise do Estado Providência); a 
transnacionalização da economia e o capital político que ela transporta 
transformam o Estado numa unidade de análise relativamente obsoleta, 
não só nos países periféricos e nos semiperiféricos, como quase sempre 
sucedeu, mas também, crescentemente, nos países centrais; esta 
fraqueza externa do Estado é, no entanto, compensada pelo aumento do 
autoritarismo do Estado, que é produzido em parte pela própria 
congestão institucional da burocracia do Estado e em parte, e um tanto 
paradoxalmente, pelas próprias políticas do Estado no sentido de 
devolver à sociedade civil competências e funções que assumiu no 
segundo período e que agora aparece estrutural e irremediavelmente 
incapaz de exercer e desempenhar14. 

  

O autoritarismo estatal observado por Boaventura fruto de sua debilidade 

reflete um grande fosso entre a ordem formal e material do constitucionalismo 

brasileiro gerando uma sanha criminalizadora sem precedentes por parte do 

Estado, que tem como muitos dos exemplos a desconsideração dos critérios 

estabelecidos no art. 59 do Código Penal quando da aplicação da pena base por 

demais violenta quando diz respeito ao art.12 §1º inciso II da Lei 6.368/76, 

tornando-os letra morta, quando o agente reconhecidamente é um homem do 

sertão e apresenta toda uma série de circunstâncias relevante para o 

abrandamento da pena. 

Reforça essas asserções um conhecido fragmento de E.P Thompson em 

que o historiador – a fazer inveja a muito jurista – a despeito de criticar os limites 

e as insuficiências do Direito numa sociedade desigual e de classes, assevera: 

 

Existe uma diferença entre o poder arbitrário e o domínio da Lei. 
Devemos expor as impostura e injustiças que podem se ocultar sob essa 
lei. Mas o domínio da lei em si, a imposição de restrições efetivas ao 
poder e a defesa do cidadão frente às pretensões de total intromissão, 
do poder parece-me um bem humano incondicional. Negar ou minimizar 
esse bem, neste século perigoso em que continuam a se ampliar os 
recursos e as pretensões do poder, é um erro temerário de abstração 
intelectual (...) O direito importa e é por isso que nos incomodamos com 
toda essa história15.  

                                                 
14 SANTOS, Boaventura. Pela Mão de Alice:o social e o político na Pós-modernidade. Cortez, São 
Paulo, 1996, p 89. 
15 THOMPSON, Edward Palmer. Senhores e caçadores. Editora Paz e terra, Rio de Janeiro, 1987, 
p. 357. 



               

É objetivamente nesse quadro de reavaliação sobre a razão de ser e a 

finalidade do Direito, como materialização dos princípios elementares de justiça, 

que serão conduzidos às reflexões acerca dos critérios de aplicação da pena 

base em face da Lei nº 6.368/76 em seu art. 12, §1º, inciso II. 

 

1.2- Criminalidade e Controle Social 

 

Os dados apresentados geram inaturáveis diferenças sociais, fruto da falta 

de intervenção eficaz do Estado no que diz respeito à proteção dos valores 

essenciais da comunidade e conseqüente formação de legiões de miseráveis em 

descompasso com a expressão de vontade do estado social do Direito, 

desencadeando uma criminalidade com características próprias. 

Dentro dos parâmetros da moderna criminologia não vamos nos ater a 

conceituação de crime, mas buscar compreendê-lo com base numa diversidade 

de realidades sociais, considerando todas as circunstâncias que envolvem a 

criminalidade no sertão, e suas repercussões, proporcionando seu melhor 

conhecimento, de forma a apresentar idéias que venham de encontro a uma 

política criminal eficaz. 

A insatisfação face à situação social, a frustração de aspirações e o desejo 

dão lugar a respostas criminais gerando a necessidade de revisão da política 

criminal. É o legislador a quem se destina o regramento criminalizador que dá 

legitimação ao sistema penal. O que buscamos através de dados concretos é 

fazer este rever a eficácia da conduta criminalizada e efetuar a descriminalização 

por esta afrontar, de modo flagrante, os princípios constitucionais que devem 



reger a intervenção punitiva. ZAFFARONI nos socorre quando admite apenas a 

existência de uma proteção jurídica assumida pela norma penal, sendo esta “a 

função de segurança jurídica não pode ser entendida, pois, em outro sentido que 

não o da proteção de bens jurídicos (direitos), como forma de assegurar a 

coexistência”16. 

A bem da verdade é passada a hora de se agir não para se criar figuras 

penais abrangentes e penas exasperante, aumentar ou reduzir drasticamente as 

penas, sem qualquer critério conhecido e aceitável, uma vez que nunca se 

desrespeitou tanto o Estado Social e Democrático do Direito. Devendo a política 

Criminal se aproximar o máximo possível da realidade, refletindo o contexto 

cultural do sertão, o que objetivando, na verdade, é a interpretação, da norma 

dentro de uma estrutura lógico-formal fundamentada nas garantias constitucionais 

do imputado.  

Sobre o caráter de adequação da política criminal, Figueiredo Dias refere 

que ela: 

 

Se há-de condicionar estritamente pelo étimo jurídico-político de uma 
certa concepção do Estado”. Declara ainda que a política criminal é: “(...) 
infra-sistemática relativamente à concepção do Estado, já é, por outras 
palavras, imanente ao sistema jurídico-constitucional. A proposições 
político-criminais hão-de ser, também elas, procuradas dentro do quadro 
de valores integrantes do consenso comunitário e mediados ou 
“positivados” pela Constituição Democrática do Estado17.  

 

Observa-se vários aspectos que distanciam o ideal normativo da realidade 

prática. 

                                                 
16 ZAFFARONI, Eugénio Rául.Manual  de Direi to Penal  Brasi le iro – Parte Geral .2ª 
Ed.,  Revista dos Tr ibunais,  São Paulo,  1999, p.94. 
17 DIAS, Figueiredo. Aos Novos Rumos da Pol í t ica Cr iminal  e o Dire i to Penal 
Português do Futuro.  Revista da Ordem dos Advogados. L isboa, 1983, p.12. 



Ao longo dos últimos 30 anos, a cultura da maconha foi incorporada à 

economia tradicional do sertão de Pernambuco e passou a fazer parte importante 

da renda de pelo menos 20 municípios, localizados principalmente na fronteira do 

estado com a Bahia, somando um total de 40.000 Km². 

O sertanejo aguarda a ação do Estado de forma a encontrar alternativas 

viáveis que possam retirá-los dessa dependência econômica, pois é fato que 

lavradores chegam a receber dez vezes mais trabalhando em roçado de maconha 

do que em plantio de culturas tradicionais como cebola. Apesar de já existir toda 

uma legislação que regula a desapropriação de glebas que cultivam ilegalmente 

plantas psicotrópicas, o art. 243 da Constituição Federal, que possui 

regulamentação na Lei 8.257/91 e no Decreto 577/91 com finalidade de destinar 

terras expropriada ao assentamento de colonos, para o cultivo de produtos 

alimentícios e medicamentosos, constituindo assim função social ao direito de 

propriedade, estimulando a implantação da reforma agrária nas terras 

expropriadas e fixando o sertanejo sofrido em suas terras, além da produção de 

alimentos e remédios e ajudando de forma consistente na repressão do cultivo, 

produção e tráfico ilícito de entorpecente, crimes definidos na Lei nº 6368/76. No 

entanto, toda esta perspectiva normativa desacompanhada de qualquer 

estruturação administrativa para sua aplicação efetiva, só gera revolta e 

descrédito por parte do sertanejo. Já estabelecia Bobbio:  

É impossível que o poder legislativo formule todas as normas 
necessárias para regular a vida social; limita-se então a formular normas 
genéricas, que contém somente diretrizes, e confia aos órgãos 
executivos, que são muito mais numerosos, o encargo de torná-las 
exeqüíveis18.  

 

                                                 
18 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. p. 20. 



Essa omissão alimenta a criminalidade que avança a passos largos, 

gerando o caos normativo e a desordem social, aumentando o número cada vez 

maior de miseráveis na região, que servem de bode expiatório para quadrilhas de 

traficantes que se enraízam na cultura da região empobrecendo-a, diminuindo a 

comercialização dos produtos em geral.  

O desenvolvimento de medidas de controle mais eficazes só será possível 

com o conhecimento da essência da criminalidade organizada que escraviza a 

sociedade sertaneja, ou seja, com a determinação de sua caracteristicas, 

levando-se em conta o maior ou menor potencial lesivo à sociedade. 

As organizações criminosas caracterizam-se por serem associações 

delinquenciais complexas, com programa permanente e infiltrações no Estado-

legal. Objetivam absorver o Estado –constitucional, contam com agentes armados 

e, algumas, com código de honra.19

O grande pensador italiano Baratta nos socorre através de Zaffaroni 

quando diz que aquele procura dar sustentação à adoção do ponto de vista das 

‘classes subalternas’como garantia de uma práxis teórica e política alternativa, 

afirmando que, enquanto as classes hegemônicas pretendem conter o desvio 

dentro de limites não muito perturbadores, as classes subalternas estão 

empenhadas numa luta radical contra os comportamentos socialmente negativos 

(a criminalidade econômica, a poluição, a criminalidade do poder, a máfia, etc). 

Para tanto, BARATTA reclama uma ciência que não se limite à descrição da mera 

desigualdade jurídica no campo penal, mas compreenda a função real do sistema 

penal na sociedade tardo-capitalista, como reprodutor das relações sociais de 
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desigualdade, e que explicite que estas relações não se baseiam na distribuição 

desigual de bens e valores, mas nas próprias relações de produção20. 

Apesar do cultivo de maconha ter sido tratado na região sempre como 

questão policial, autoridades dos mais diversos segmentos reconhecem suas 

raízes sócio-econômicas. A região, que periodicamente é assolada pelas secas, 

também serviu de cenário para importantes fenômenos sociais, como o cangaço, 

nas décadas de 20 e 30, e movimentos messiânicos, como o da Pedra do Reino, 

no século XIX. Devem ser lembrados ainda as levas de retirantes, que migram 

para o Sudeste em busca de empregos, e o coronelismo. O Relatório produzido 

pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados, em 1997, deixou claro que a 

falta de uma política agrícola que garanta assistência técnica e preços justos, 

além da falta de investimentos sociais, tem servido de estímulo para que 

pequenos produtores optem pela maconha em vez de tomate, melancia, cebola e 

melão, base da agricultura irrigada do vale do São Francisco21. 

A plantação de maconha virou alternativa de sobrevivência dos pequenos 

agricultores aonde a pobreza material e intelectual da margem ao 

enfraquecimento dos valores morais. Os cultivos em geral são coletivos. Alguns 

têm por trás a figura de um patrão que financia todo o processo produtivo, 

incluindo alimentação, adubos, defensivos, semente e água. Outros plantam em 

parceria, dividindo igualmente o resultado final. A área plantada vai de algumas 

dezenas de covas a algo em torno de um hectare e raramente passa disso. 

Ocupam áreas de difícil acesso, como pés de serra, caatingas isoladas ou as 

                                                 
20 Analise feita por ZAFFARONI é da obra Desarrolos de la criminologia critica y el maxismo. 
Barcelona: PPU,1982.Vide também Principi Del diritto penale mínimo. Per uma teoria dei diritto 
come oggeti della legge penale.. In Rivista de studi sociali, storici e giuridici sulla questione 
criminale, anno III,nº3,set/dic., 1985, p.58-9. 
21 MENEZES, Josélia. Guerra a Maconha tem seus Primeiros Resultados. Caderno do Terceiro 
Mundo, nº 232, 2001. 



centenas de ilhas do rio São Francisco, último reduto dos plantadores e o mais 

produtivo deles, em função da abundância de água e solo rico22. 

Desta forma, se estabelece um ciclo de dependência econômica, que cada 

vez mais se consolida, passando a ser aceito culturalmente, perdendo o aspecto 

ilícito do ato, por parte da população. 

Estabelecer uma política criminal, sem recolher e valorar tais informações, 

é temerário, uma vez que compromete a eficácia de combate ao crime. 

Permanecer nesse positivismo extremo, erigido unicamente em função dos 

valores escolhido pelo legislador, como que se fosse dotado de uma razão 

clarividente e justa, capaz de determinar, por seu único arbítrio, a satisfação das 

necessidades e interesses de uma comunidade, é correr um sério risco de ver sua 

função instrumental transformada numa função meramente simbólica. 

Com muita propriedade assevera Figueiredo Dias, “ se há de condicionar 

estritamente pelo étimo jurídico-politico de uma certa concepção do Estado”. Mais 

adiante conclui dizendo que a política criminal é “(...) infra-sistemática 

relativamente à concepção do Estado, já é, por outras palavras, imanente ao 

sistema jurídico constitucional. As proposições político –criminais hão-de ser, 

também elas, procuradas dentro do quadro de valores integrantes do consenso 

comunitário e mediados ou “positivados” pela Constituição democrática do 

Estado”.23

É necessários que o legislador se ajuste ao tempo e a realidade sócio-

cultural da região uma vez que este processo de adequação é dinâmico e está em 

constante mutação, sendo necessário criminalizar, mas também descriminalizar 

                                                 
22 MENEZES, Josélia. Guerra a Maconha tem seus Primeiros Resultados. Caderno do Terceiro 
Mundo, nº 232, 2001. 
23 DIAS, Figueiredo. Os Novos Rumos da Política Criminal e o Direito Pena Português do Futuro. 
Revista da Ordem do Advogados de 1983, p. 12.  



para se alcançar maior eficácia, estando sempre atento aos verdadeiros anseios 

da comunidade, representando o mais próximo possível sua realidade. 

 

1.3- Considerações sobre o art. 12, § 1º, inciso II da lei nº 6.368/76 

 

CAPÍTULO III 
 

Dos crimes e das penas 
 

Art. 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 
adquirir, vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que 
gratuitamente, ter em depósito,transportar,trazer consigo, guardar, 
prescrever, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo 
substância entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 
regulamentar; 
Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 
(cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. 
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente: 
I- omissis 
II- semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à preparação 
de entorpecente ou de substância que determine dependência física ou 
psíquica. 

 

A presente lei nada tem de inovadora, porque na ordem internacional já 

existia a convenção única sobre entorpecente (complementada pela convenção 

sobre substancias psicotrópicas, realizada em Viena, em 21 de fevereiro de 1971, 

e o protocolo à convenção de Genebra, em 26 de março de 1972), datada de 

1961, incorporada pelo ordenamento jurídico nacional, por intermédio do Decreto 

nº 54.216/64. O objetivo jurídico da tutela penal é a saúde pública. A lei tem o fim 

precípuo de evitar o dano advindo do consumo de drogas, tendo sido 

recepcionada pela Constituição Federal de 1988, caracterizado como hediondo, 

nos termos do art.5º, inciso XLIII. A Lei de crimes hediondos tem vedado 

benefícios processuais aos acusados pelos crimes em destaques, tais como 

liberdade provisória e progressão de regime de cumprimento da pena. Deixo de 

me referir a Lei nº 10.259/2001 em face do veto presidencial de todo o capitulo 



que tratava” dos crimes e das penas”, ficando patente a ineficiência do legislador 

brasileiro, que fugiu de um criterioso juízo de razoabilidade indo de encontro a 

teoria da deslegitimação do sistema penal, formulada por MASSIMO PAVARINI 

como bem analisa ZAFFARONI: “propõe, de forma direta, a identificação de uma 

má consciência do bom criminólogo.  (análise feita por ZAFFARONI é da obra 

Introduzione a la criminologia. Florença, 1980. Vide também il sistema della 

giustizia penale tra riduzionismo e abolizionismo. In: Rivista di studi sociali, storici 

e giuridici sulla questione criminale, annoIII, nº3, set/dic.,1985,p.525-553. 

Significa, uma mensagem direta no sentido de confrontar-se com o sistema 

através de um estudo da criminologia fingindo que a situação é sustentável, legal 

e legítima, a despeito de se continuar vivendo. 

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, excetuando-se a modalidade 

“prescrever” que se trata de crime próprio, somente podendo ser praticado por 

pessoa determinada. 

Em regra é a coletividade o sujeito passivo, pois a repressão ao uso e 

tráfico de substância entorpecente não visa ao dano estritamente individual. 

Assim, podem ser incluídas neste rol, por força do art. 18, III, desta lei, também os 

menores de 21 (vinte e um) anos e as pessoas que tenham diminuído ou 

suprimida as capacidades de discernimento ou de autodeterminação. 

Evidentemente, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, que não se presume. 

Não havendo, portanto, aqui a modalidade culposa. 

Para a configuração do crime de tráfico, necessário se faz, conforme o que 

dispõe o art. 12, caput, da Lei 6.368/76, a realização de um dos 18 verbos ou 

formas de conduta descrita na norma penal incriminadora, que são: importar, 

exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 



oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer 

consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, constituindo um tipo misto 

alternativo. Dessarte, a prática de ações múltiplas dentre as descritas, configura 

delito único progressivo, desde de que uma conduta absorva a outra ou se 

constitua fase de execução da seguinte. As figuras descritas nos §§1º e 2º do 

art.12 são tipos equiparados. 

O legislador procurou não deixar de fora nenhuma modalidade de tráfico, 

pecando por falta de concisão jurídica, porém cada verbo tem seu significado 

próprio. 

É preciso ainda, em qualquer das modalidades típicas previstas, associar 

ao elemento normativo do tipo, em complemento, que o agente esteja agindo 

“sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”, 

pois caso haja autorização ou determinação legal e estando a conduta em 

conformidade com elas, será reconhecida a atipicidade, mesmo quando praticado 

um dos comandos do tipo. 

Quanto ao § 1º, inciso II, deste mesmo artigo, que é a diretriz principal do 

trabalho ora elaborado, tendo sido a explicitação acima feita a título de ilustração, 

interessa por corroborar com a tese no momento defendida, trata-se justamente 

da materialização do crime por meio da prática de uma das condutas descritas, 

quais sejam, semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de 

entorpecente ou de substância que determine dependência física ou psíquica. 

Sob o mesmo prisma analisado há pouco, para haver a configuração do 

ilícito, é exigido que o agente esteja agindo indevidamente, ou seja, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



Semear significa “lançar, deitar (sementes) para fazer germinar; praticar a 

semeadura; distribuir sementes sobre”24. 

Cultivar é o mesmo que “tratar (a terra), revirando-a, regando-a; lavrar, 

amanhar; plantar com cuidados especiais, promover o desenvolvimento de 

(sementes, espécies vegetais, suas flores e frutos)”25. 

Fazer colheita é o “ato ou efeito de colher produtos agrícolas. Apanhar 

(colher); ato de tirar, separando do ramo ou da haste (flores, frutos, folhas etc.)”26. 

A Constituição federal em seu art.5º, inciso XLIII, a despeito de crimes 

hediondos, diz que “Considerará crimes inafiançáveis e suscetíveis de graça e 

anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos”, portanto, há de se observar 

que o legislador Constituinte não procurou conceituar de forma objetiva, clara e 

concreta, essa nova modalidade criminosa rotulada com a expressão “hediondo”, 

deixando a cargo do legislador infra-constitucional. 

 Essa terminologia foi empregada no texto constitucional na busca de 

restringir, de maneira mais rigorosa, os direitos e garantias enunciados no 

supracitado art. 5º da carta magna, além de excluir a garantia de fiança e algumas 

extintivas de punibilidade, tais como graça e anistia. 

 De acordo com sua terminologia, temos que crime hediondo é aquele que 

causa repugnância por sua própria natureza ou pela forma que é cometido, e por 

isso merece maior rigor para cumprimento de pena, a fim de que se obtenha 

melhor resultado na repressão dos crimes de dessa natureza. 

                                                 
24 Dicionário Houaiss da l íngua portuguesa, Rio de Janeiro,  Objet iva, 2001, p.  
2540. 
25 Idem, p. 887. 
26 Idem, p.760. 



 Analisando a conduta ora em discussão  concluímos não ser ela adequada 

ao termo hediondo posto que o vocábulo é claramente definido pelos dicionaristas 

e de fácil entendimento, falhou o legislador ao fazer a inserção na Lei nº8.072/90, 

mais uma vez a sociedade paga pelo erro de quem tem o dever ético de legislar 

objetivando a paz social. 

 

1.4- Perfil dos Condenados com Base no art. 12, § 1º, inciso II da Lei 

6.368/76 

 

 As pessoas que participam das atividades ilícitas perpetradas no sertão 

nordestino, bem como a finalidade almejada por elas, tem importante papel na 

constituição da região. Em regra geral, os integrantes desses grupos são pessoas 

nativas da localidade, “lavradores” almejando basicamente sobreviver diante de 

seu estado de miserabilidade, conforme se observa na pesquisa de campo 

realizada no sertão pernambucano, mais especificamente na cidade de 

Carnaubeira da Penha, onde foi possível constar que de um universo de 177 

processos de Ações Penais com a imputação na Lei 6.368/76, 143 tinham 

imputação restrita ao art. 12, § 1.º, inciso II da referida Lei; 60% dos condenados - 

analfabetos, e 40% dos condenados – semi-analfabetos, todos pobres e 

agricultores; 80% primários e 20% com antecedentes criminais, mas não 

necessariamente a imputação da Lei 6.368/76.  

 

Estatísticas dos Crimes Tipificados no artigo 12, § 1.º, inciso II, da Lei 
6.368/76 na Comarca de Carnaubeira da Penha. 

 
 

N.º 
Proc. 

Nome 
(acusado) 

Grau de 
Instrução 

Profissão e 
antecedentes 

Ao tempo do fato  Motivação N.º de Dependentes 

49/00 M. J. N. Analfabeto - Agricultor Não ofereceu Que encontrava-se 03 dependentes  



  
- Primário 

resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações.  

ajudando seu filho 
no cultivo.  
 
 
 
 

49/00 D. L. L. N. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que recebeu dez 
reais em que 
comprou alimentos 
para sua família.  

04 dependentes 

557/01 J. C. S. Semi-analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que seu roçado 
fica próximo à 
plantação de 
maconha, sendo 
inocente. 

01 dependentes 

557/01 G. M. S. Semi-analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que a polícia 
achou o roçado de 
maconha e foi na 
sua casa; que não 
sabe quem plantou 
a maconha. 

Sem dependentes 

557/01 L. A. S. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que encontrava-se 
no seu distrito, não 
sabendo porque 
está sendo 
acusado; que na 
época da seca vai 
para a beira do rio, 
pois não tem o que 
plantar. 

04 dependentes 

546/01 P. M. N. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que trabalha 
arrancando 
estacas; que não 
plantou a maconha. 

03 dependentes 

35/00 R. J. G. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que plantou 40 pés 
de maconha 
bagaceira para 
fumar. 

Sem dependentes 

534/01 P. E. S. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que não sabia 
sobre o roçado de 
maconha. 

Sem dependentes 

656/03 S. J. S. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que as terras não 
lhe pertencem, 
muito menos 
plantou a maconha. 

11 dependentes 

609/02 S. D. F. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que fora preso em 
casa; que não foi 
responsável pelo 
plantio da 
maconha.  

05 dependentes 

67404 J. S.  Semi-analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que tinha uma 
mini-roça no seu 
banheiro com 4 pés 
de maconha para 
fumar. 

Sem dependentes 

188/00 L. M. S. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que apesar da 
plantação está em 
sua terra quem 
plantava era seu 
primo. 

05 dependentes 

191/00 A. P. S. 
(portador 
de 
epilepsia) 

Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que aguava a 
plantação em troca 
de uma feira (cesta 
base). 

03 dependentes 

285/00 M. J. N. Analfabeto - Agricultor  
- Primário 

Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 

Para subsistência 
da família 

04 dependentes 



investigações. 
399/99 C. P. S. Analfabeto - Agricultor  

- Primário 
Não ofereceu 
resistência, não 
estava armado e 
ajudou nas 
investigações. 

Que recebeu de um 
desconhecido um 
relógio de pulso 
para plantar a 
semente e que 
nunca havia 
praticado esta 
conduta  

02 dependentes 

 
 

 Na verdade, não há uma caracterização específica para o praticante das 

atividades estabelecidas no art.12 § 1º inciso II, na região do alto sertão 

nordestino. Sendo bastante heterogêneos os perfis dos envolvidos nessa 

atividade ilícita, há o traficante propriamente dito que se envolve porque almeja 

um enriquecimento rápido por ser mais fácil; enquanto se vende uma saca de 

cebola por R$ 3,00, com 20 kg, se vende 1kg de maconha por R$ 250,00, 

dificilmente é pego, inserido numa forte estrutura organizacional que acaba por 

formar uma simbiose com o poder público, seja em virtude  do seu alto grau de 

corrupção, seja em virtude do seu alto poder de influência, tanto administrativa 

quanto jurídica, exercendo grande poder de decisão na região. Pode dar-se que 

da própria estrutura da organização tomem parte agentes do Poder Público27; 

pessoas oriundas de famílias desajustada, que abandonaram seus estudos 

tornando-se inaptas para o mercado de trabalho sem qualquer perspectiva de 

futuro, normalmente partem também para outra atividades criminosa como assalto 

a bancos e carro forte; pessoas que praticam o tráfico levado por uma ideologia 

de consumo motivado pelo fenômeno da globalização, possui famílias 

aparentemente ajustadas, buscam seus anseios materiais como telefone, casa, 

carro, projeção na sociedade local e por fim aquele de família miserável, que não 

encontra outra forma de subsistência, não tendo escolha, em virtude das 

circunstâncias que lhes são perversas, geralmente são lavradores, analfabetos, 
                                                 
27 GOMES,Luis Flávio e CERVINI,Raúl. Crime Organizado: Enfoques criminológico, jurídico(Lei nº 
9.034/95) e político-criminal, São Paulo:RT,1995,p.178. 



vivendo em casebres. Não apresentando nenhuma circunstância que caracterize 

enriquecimento ilícito, normalmente não oferecem resistência a prisão e sequer 

utiliza-se de armamento na prática delitiva, povoando numa maioria o universo de 

acusados pelo tráfico ilícito de entorpecente, tipificada em seu art.12 § 1º inciso II, 

na maioria das cidades do sertão onde proliferam estes tipos de atividade ilícita, 

se inserido de forma insofismável nas circunstâncias judiciais e atenuantes 

estabelecida no Código Penal. A palavra combate utilizada pelo legislador nos 

passa a idéia do modelo neoclássico de prevenção, que consiste na crença do 

efeito preventivo não tanto da pena em abstrato cada vez mais severa, senão no 

decorrente do funcionamento do sistema penal, sendo infundada a palavra 

utilizada na legislação, visto que a erradicação é impossível, o máximo que se 

pode esperar de uma política de prevenção é o controle do crime, o que já seria 

satisfatório, entretanto, diante desse panorama desolador onde a prisão do 

fomentado torna-se quase ficção, fica o excluído socialmente a mercê de uma 

pseudo legislação eficaz e que tenta aparentar adequada.28

 O merecimento da pena não se presta a legitimar normas perseguidoras de 

um modelo moral. É antes um sistema de identificação dos valores mais 

representativos da sociedade que emanam das áreas de consenso. 29É na 

definição de Costa Andrade, “a expressão de um juízo qualificado de 

intolerabilidade social, assente na valoração ético-social de uma conduta, na 

pespectiva da sua criminalização e punibilidade”30. Devendo o legislador se ater 

aos valores sociais vinculados a dignidade da pessoa humana e que contam com 

o apoio da sociedade. 

                                                 
28 GARCIA-PABLO DE MOLINA, Antônio.Criminologia, trad. De Luiz Flávio Gomes, São 
Paulo:Ed.RT,1992, p.260. 
29 ANNDRADE, Manuel da Costa. A Dignidade e a Carência de Tutela Penal, Revista Portuguesa 
de Ciências Criminais, 2º, abril-junho de 1992, p.406. 
30 idem, p.406 



 O conceito ontológico de crime hediondo se baseia na idéia que existem 

pessoas que praticam condutas que se revelam como a antítese extrema dos 

padrões éticos de comportamento social e, portanto, portadores de alto grau de 

perversidade, perniciosidade e periculosidade, havendo com isso uma reprovação 

ética por parte da sociedade do próprio sistema de controle do Estado.  

 A Lei nº 8.072/90, afirmar ser hediondo o crime cuja conduta estivesse 

revestida de excepcional gravidade,seja quanto à natureza do bem jurídico 

ofendido; seja na forma de execução, revelando o agente total desprezo pela 

vítima e insensível ao sofrimento físico ou moral a que se submete a mesma; seja 

ainda, pela especial condição das vítimas. 

 O legislador infra-constitucional foi bastante infeliz ao inserir no texto legal 

a conduta praticada pelo agente delituoso do tipo penal do art.12, § 1º inciso II 

como hedionda, conforme pesquisa e análise de livros, de autores das mais 

variadas correntes doutrinária , artigos, revistas jurídicas, jornais, dados e 

estatísticas oficiais   jurisprudência observadas sempre a luz das legislações 

vigente em nosso país. A contrariedade se dá forma inconteste, sendo uma  

assertiva puramente formal, uma vez que as peculiaridade que envolvem a 

criminalidade em torno da conduta do agente não nos leva a esse raciocínio. 

 Desconsiderar estas acertivas é preocupante, levar o agente delitivo em 

tela a uma condenação sobre a consideração de que tal conduta hedionda é 

estigmatiza-lo, inviabilizando sua convivência social contribuindo decisivamente 

para os alarmantes e notórios índices de reincidência.  

 Por derradeiro, cumpre-nos considerar sistematicamente a inegável crise 

do sistema penal que se apresenta em completa falência afetando não só o 



apenado e seus familiares, mas toda uma sociedade, a qual  não pode mais 

fechar os olhos para tal situação. 
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2.1- Estrutura do Ordenamento Jurídico 

 

A norma jurídica não pode ser vista isoladamente, como um todo que se 

basta a si mesmo, mais dentro de um quadro interativo, com relações particulares 

entre si, numa verdadeira integração, razão pela qual observa-se no presente 

trabalho a questão da interdiciplinariedade. Estas relações serão objeto de nossa 

análise. Não podemos estabelecer nossos esforços só no art.12 §1º inciso II da 

Lei nº 6.368, pois fracassaríamos em nosso objetivo de visualização do sistema 

ou microssistema jurídico que pretendemos operar. 

Bobbio se mostrar bastante elucidativo quando assevera: “(...) não foi 

possível dar uma definição de direito do ponto de vista da norma jurídica, 

considerada isoladamente, mas tivemos de alargar nosso horizonte para a 



consideração do modo pelo qual uma determinada norma se torna eficaz a partir 

de uma complexa organização que determina a natureza e a entidade das 

sanções, as pessoas que devam exercê-las e a sua execução”31. 

Para entender nossa estrutura normativa,partiremos da concepção inicial 

que cabe ao Estado a prerrogativa do juris dicere, pronunciando-se acerca dos 

conflitos sociais aplicando o direito a cada caso concreto. 

E ao legislador em especial cabe o regramento criminalizador que dá 

legitimação ao sistema penal. 

Quando a ordem reguladora penal que se pauta no princípio da legalidade 

vai de encontro à ordem social concreta, provocando a inadequação daquela, que 

permanece produzindo seus efeitos jurídicos, com certeza será objeto de 

desagregação social, tendo o Estado a obrigação de rever tal comando jurídico 

sob pena de contribuir para o aumento da criminalidade e conseqüente aumento 

de excluídos, descartáveis, miseráveis e ninguém. 

Faz-se necessário à criação de mecanismos destinados a tornar 

suportáveis os conflitos sociais, que segundo o entendimento de Cintra, Grinnover 

e Dinamarco, resume-se o papel da jurisdição32. 

Desta forma, conforme o tema do presente trabalho que se atem à 

discussão do desequilíbrio social no Sertão Nordestino e à desconsideração do 

direito em relação a tal fato, dá ensejo à abordagem das diversas teorias jurídicas 

que precedem a hermenêutica da norma jurídica amparada no plexo dos 

princípios fundamentais constitucionais, aplicáveis ao infrator do dispositivo 

especial com relevância à condição social que o homem do sertão pernambucano 

está inserido. 
                                                 
31 BOBBIO, Norbert. Teoria do Ordenamento Jurídico. Polis: Brasília, 1989, p. 22. 
32 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINNOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria Geral do Processo, São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 1993, p. 20. 



Com o advento das escolas que defendem que na aplicação da lei, deve-se 

proceder à interpretação conforme a vontade do legislador, escolas surgidas com 

o direito codificado, há a escola da exegese que observa o direito como um 

conjunto normativo sistemático, onde a hermenêutica consiste na dedução a partir 

da adequação dos fatos concretos ao sistema normativo. 

Desta forma, os doutrinadores desta escola entendem que o intérprete 

deve limitar-se à vontade do legislador, sendo restrita a atuação do poder 

judiciário ao estrito cumprimento da letra da lei, segundo o entendimento de 

Lacombe Carmargo33. 

A mesma autora expõe, ainda, que na concepção clássica do direito a 

efetividade da norma consiste em um processo de subsunção de fatos a normas, 

por meio da descrição formal, silogismo, em que a premissa superior e a inferior, 

norma e fato, respectivamente, devem se adequar, sendo obtidas dedutivamente 

as proposições normativas aplicáveis aos casos concretos. 

Nesta concepção, Engish34 entende que o silogismo ocorre quando uma 

proposição imperativa pode subsumir-se uma proposição enunciativa e por este 

meio obter-se uma proposição imperativa que será aplicada ao caso concreto. 

Porém, diante da necessidade de adequação da norma positivada às 

atualidades do ordenamento jurídico e da nova perspectiva do legislador, a 

hermenêutica exegética perde espaço para uma nova corrente interpretativa, a 

Escola Histórica. 

Originária da corrente pandectista alemã, a escola histórica, segundo 

Lacombe Camargo35 busca dar atualidade à vontade do legislador, flexibilizando a 

                                                 
33 LACOMBE CAMARGO, Margarida Maria. Hermenêutica e Argumentação – Uma Construbuição 
na Estado do Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 63.  
34 ENGISH, Karl. Introdução ao Pensamento Jurídico. Lisboa: Calouste, Gulbenkian, 1988. 
35 LACOMBE CAMARGO, Margarida Maria. Op. Cit., p. 76.  



interpretação do texto legal, admitindo sua adaptação a observância dos usos e 

costumes. 

Assim, passa a norma a ser interpretada partindo da premissa do 

entendimento da possível pretensão do legislador adaptada à atualidade36. 

Neste diapasão, a interpretação pode se desenvolver conforme as vicissitudes 

sociais, por meio da análise das fontes que inspiraram o legislador, conforme o 

entendimento de Savigny, ao passo que o hemeneuta deve interpretar a norma 

não por meio da vontade do legislador, mas mediante o espírito do povo, 

entendido na doutrina germânica como “Volksgeist”. 

Ademais, esta escola admite que a norma positiva sofre influência no processo 

evolutivo social em que se encontra, adequando suas disposições à realidade 

social. 

Contrário ao ensinamento da escola histórica, a tendência formalista da 

escola da exegese encontra no modelo disposto por Hans Kelsen um porto 

seguro ao seu desenvolvimento. Haja vista que a sistematicidade do ordenamento 

jurídico se desenvolve de forma que as normas jurídicas se encontram em 

posição de hierarquia, tendo no topo uma norma que fundamenta todo o sistema 

jurídico. 

Neste sentido, a validade de uma norma pressupõe a existência de uma 

norma que estabeleça suas condições de validade. 

Ao passo desta idéia, cediço é que Kelsen dispõe o ordenamento jurídico 

organizado na forma de uma pirâmide, onde em seu ápice há a norma máxima 

que dará validade às normas inferiores, identificando o seu alcance e modo de 

exercício. 
                                                 
36 WINDSCHEID apud MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de 
Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1965, p. 59. Windscheid expõe entendimento da interpretação da 
norma tendo por fundamento a intenção possível do legislador se vivo estivesse.  



Em face destas considerações iniciais, observa-se que os critérios de 

aplicação da pena base no que diz respeito ao art. 12, § 1º, inciso II da Lei 

6.368/76 que estabelece a pena mínima de 03 (três) anos consegue se contrapor 

a estas perspectivas hermenêuticas, uma vez que em face desse jogo de 

moldagem ao caso concreto, é inconteste a falha do legislador, pois deixa o Juiz 

sem qualquer condição para considerar as argumentações de ambas as escolas, 

pois a norma lhe tolheu este direito e não deve o juiz substituí-lo, porque não é 

sua missão. 

O operador do direito ao considerar os critérios dos art. 59, 65, 66 e 68 do 

Código Penal em suas etapas de consideração e diante da impossibilidade de sua 

aplicação por força do legislador tem como conseqüência uma atitude covarde e 

de acomodação enquanto que o agente de tais considerações sofre pela omissão 

corrosiva do Estado. Por isso, correta a afirmação de Marco Antonio de Barros no 

sentido de que “a dignidade do Direito Penal está seriamente abalada em nosso 

país”37. 

A desconsideração dos já citados artigos do Código Penal produz um efeito 

devastador no apenado em questão. Se não vejamos: impossibilidade de 

aplicação de uma pena base menor que três anos; recepção da Lei nº 8.072 (Lei 

dos Crimes hediondos) que reprisando, o preceito inserto do art. 5º, inciso XLIII da 

Constituição Federal de 1988, impossibilita a extinção da punibilidade do agente 

quer por anistia, graça e indulto, em relação ao art.12, §1º, inciso II, quanto à 

anistia e graça reconheço a total compatibilidade vertical, entretanto quanto ao 

indulto não vejo nenhuma vedação ao condenado pelo referido artigo, ser 

agraciado com tal benefício. 

                                                 
37 BARROS, Marco Antonio de. Abalos à dignidade do Direito Penal. RT 747/485. 



Observo ainda a desconsideração do benefício da substituição da pena 

privativa de liberdade até 04(quatro anos), uma vez que qualquer crime, em que 

não haja violência ou grave ameaça, a substituição é possível, estando a conduta 

delitiva praticada pelo agente perfeitamente em consonância com este 

entendimento, não existindo ainda no meu entendimento justificativa plausível 

para não concessão da liberdade provisória, não obstante respeitáveis opiniões 

em sentido contrário. 

Diante dessas desconsiderações, fruto de um juízo equivocado do 

legislador, a sociedade sente-se desconfortável, abandonada diante de normas 

que afrontam o princípio dignidade da pessoa humana. 

Como já advertia Cesare Becaria “uma boa legislação não é mais do que a 

arte de propiciar aos homens a maior soma de bem-estar possível e livrá-los de 

todos os pesares que se lhes possam causar, conforme o cálculo dos bens e dos 

males desta existência”38. 

E arrematava ainda: “Desejais prevenir os crimes? Fazei leis simples e 

evidentes”39. 

É necessária uma exata compreensão dos limites e do alcance que se 

deve dar ao direito penal. A metáfora de Bobbio é bastante esclarecedora quando 

diz que para se conhecer bem as arvores há que penetrar no interior da floresta40. 

Precisando o intérprete se ater aos valores e princípios, para uma correta solução 

do caso concreto, necessitando a ordem legal ser coerente para ajudá-lo nesta 

sagrada tarefa. 

 

2.2- Eficácia do Direito Constitucional Penal 
                                                 
38 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1983. p. 92. 
39 Idem, p. 92. 
40 BOBBIO, Norbert. Op. Cit., p. 20. 



 

O Direito Penal moderno para alguns surgiu com o movimento iluminista, 

através da alteração das formas precedentes de justificação do jus puniendi, 

vindo a contribuir imensuravelmente para o desenvolvimento da ciência penal; 

para outros surgiu com o movimento renascentista, em que artistas, cientistas e 

filósofos inspiraram novas idéias, fundadas na cultura greco-romana, exercendo 

uma grande influência quanto ao viver e ao enxergar o mundo, tendo este período 

como principal acontecimento a Revolução Francesa de 1789, com a 

conseqüente Declaração dos Direitos do Homem. 

Anteriormente a tais movimentos, as legislações penais da Europa, em 

meados do século XVIII, previam procedimentos de crueldade, de castigos 

corporais e da pena de morte. Assim tal cenário fez com que alguns filósofos 

interviessem, por meio de um “movimento de idéias” pautadas sobretudo, na 

razão e na humanidade. Pensadores franceses tais como Voltaire, Montesquieu e 

Rousseau defendiam a liberdade, a igualdade e a justiça. Para o Direito Penal, 

uma grande contribuição foi dada por Beccaria, Howard e Bentham, que foram os 

autores das primeiras idéias penais de contestação dos sistemas repressivos  

existentes. Objetivava-se a humanização do Direito Penal através de alterações 

nos preceitos anteriormente utilizados. 

Com o Estado moderno, a sociedade humana criou um complexo sistema 

de normas disciplinadoras que estabeleceram regras basilares no convívio entre 

seus indivíduos. O Estado, desta feita, detentor do jus imperii e jus puniendi, 

derivado do primeiro, proibiu e recomendou determinadas condutas, sob a 

ameaça de sanção penal, estabelecendo pressupostos para a sua aplicação 



através de regras e princípios gerais e medidas de segurança. A este aparato 

científico-estatal, denominamos Direito Penal. 

Esta expressão designa, todavia, também o sistema de interpretação da 

legislação penal, a chamada Ciência do Direito Penal, de forma a tornar possível 

a elucidação do conteúdo das normas ocorrentes, segundos critérios de 

razoabilidade, ou sociológicos de justiça. 

Os países ocidentais preferem a denominação desta como Direito Penal, 

porém podemos encontrar na expressão Direito Criminal, Direito Repressivo, 

Direito Sancionador etc, vocábulos sinonímicos. 

Assim, o fato que contraria norma jurídica ofendendo ou pondo em perigo 

um bem alheio ou a própria existência da sociedade, é um ilícito jurídico, que 

poderá ter conseqüências meramente civis ou possibilitar a aplicação de sanções 

penais. Quanto, contudo, essas sanções civis se mostram insuficientes para coibir 

a prática de certos atos, elencados como graves, por atingirem bens jurídicos 

relevantes, ou seja, lesivos à vida social, o Estado comina aos autores dos 

respectivos ilícitos jurídicos, sanções severas, através do Direito Penal. 

Desta forma, para aplicação criteriosa de tais sanções penais, são 

estabelecidos na legislação específica os fatos graves que se tornam ilícitos 

penais. 

Pode-se defini-lo como o conjunto de normas e disposições jurídicas que 

regulam o exercício do poder sancionador e preventivo do Estado41. 

Também como sendo um conjunto de normas jurídicas, em matéria penal, 

que tipifica condutas desviantes como crime, atribuindo-lhes sanções penais 

proporcionais ao dano causado ao bem jurídico protegido. 

                                                 
41 MARQUES. Op. cit., p. 11. 



No entender de Von Liszt, direito penal é definido como o “conjunto das 

prescrições emanadas do Estado, que ligam ao crime, como fato, a pena, como 

conseqüência”42. 

Para Mezger, direito penal vem a ser “o conjunto das normas jurídicas que 

regulam o exercício do poder punitivo do Estado, associando ao delito, como 

pressuposto, a pena, como conseqüência”43. 

Outros pensam o direito penal como “o complexo de normas positivadas 

que disciplinam a matéria dos crimes e das penas”44,segundo entendimento de 

Bettiol, ou conforme o posicionamento de Heleno Fragoso como “o conjunto de 

normas jurídicas mediante as quais o Estado proíbe determinadas ações ou 

omissões, sob ameaça de característica sanção penal”45. 

O Direito Penal que tem como estrutura fundante, como filtro e como fator 

de evolução a constituição busca a proteção da sociedade, a defesa dos bens 

jurídicos elencados como fundamentais como via primeira de se atingir a paz 

social. Destacando-se esta premissa na precisa lição de Carnelutti: 

 

Por tanto, si la finanlidad del derecho em general consiste em asegurar 
la paz a la sociedad, la finalidad Del derecho penal está em excluir la 
resolucion de los conflictos de intereses mediante la guerra (y, a su vez, 
la finalida Del derecho civil em garantir um modo de resolución de los 
conflictos diverso de la guerra). 

 

É também detentor de um escopo ético, na medida que deseja evitar o 

cometimento de certos crimes que afetam de forma intolerável os bens jurídicos 

tutelados penalmente46. 

                                                 
42 LISZT, Von. Tratado de Direito Penal. V.1, p. 01. 
43 MEZGER. Tratado de Derecho Penal. Madrid: Ver. Derecho Privado, 1995, p. 03. 
44 BETTIOL. Direito Penal.V.01, Editora Revista dos Tribunais, 2ª Edição, 1977, p. 62. 
45 FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal – Parte Geral. Forense: Rio de Janeiro, 13ª Edição, 
p. 03. 
46 Esta é a posição de Zaffaroni em seu “Tratado de direito penal. 



Foram criados preceitos fundamentais como o princípio  nullum crimen, 

nulla poena sine lege, o princípio da proporcionalidade da pena ao delito 

cometido, a humanização das penas sob a preponderância da pena privativa de 

liberdade47. 

Razão que se busca legitimação do Direito Penal nos diplomas 

constitucionais, porém não se trata na realidade da legitimação em si, mas sim de 

uma legitimidade formal, que como é cediço, corresponde a uma fase de seu 

desenvolvimento. Sendo uma ciência subsidiária e fragmentária, o Direito Penal, 

integra o ordenamento jurídico, tendo relação com os outros ramos e, 

principalmente, Direito Constitucional que serve de base, de filtro, como já 

compreendido acima, o que não é o mesmo que dizer que é ele legítimo, pode-se 

afirmar no máximo, que é ele legal. Percebe-se sensivelmente que o conceito de 

legitimidade é distinto de legalidade.  

É submetendo-se ao diploma constitucional, para adquirir sua legalidade 

estatal, que o Direito Penal assume os princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito. Trata-se de uma maneira inteligente de visualizar-se e 

colocar-se como legítimo, apenas sendo legal. É a visão do virtual como se fosse 

real. No entanto, de real só existe a atuação arbitrária e ilegítima do Direito Penal. 

Fundamentalmente no exercício da sua principal atuação, qual seja, a pena 

privativa de liberdade. 

Para Habermas a legalidade obtém sua validade a partir da suposição da 

legitimidade do ordenamento jurídico. A legalidade funda-se num assentimento 

racional dos sujeitos de direito livre e iguais, que, após fundarem uma ordem 

jurídica justa e eqüitativa, crêem na legalidade porque esta é derivada desse 

                                                 
47 RIBEIRO LOPES, Mauricio Antonio. Teoria Constitucional do Direito Penal. São Paulo: RT, 
2000, p. 192. 



assentimento. Só é legítima a legalidade circunscrita em uma racionalidade cujo 

procedimento se situa em processo jurídico e argumentos morais.  Em suas 

palavras: 

 

Por conseguinte, se as qualidades formais do direito são encontráveis na 
dimensão dos processos institucionalizados juridicamente, e se esses 
processos regulam discursos jurídicos que, por seu turno, são 
permeáveis a argumentações morais, então pode-se adotar a seguinte 
hipótese: a legitimidade pode ser obtida através da legalidade, na 
medida em que os processos para a produção de normas jurídicas são 
reacionais no sentido de uma razão prático-moral procedimental. A 
legitimidade da legalidade resulta do entrelaçamento entre processos 
jurídicos e uma argumentação moral que obedece à sua própria 
racionalidade procedimental48.  
 
 

Entende-se, desta forma, que a legitimidade buscada pelo Direito Penal na 

Constituição Federal, não passa de uma legalidade, sendo verificada uma visão 

virtual da legitimidade não concretizada. 

Quando de uma análise acurada acerca desta busca, constata-se que 

existe uma ilusão jurídica, em que o sistema penal utilizando-se da legalidade, 

trata os dois conceitos como sinônimos. Zaffaroni expõe muito objetivamente 

acerca do assunto: “O que existe é uma utópica legitimidade do sistema penal”. 

O sistema penal é uma complexa manifestação do poder social. Por 

legitimidade do sistema penal entende-se a característica outorgada por sua 

racionalidade49. 

A expressão racionalidade diz respeito à coerência interna do discurso 

jurídico-penal e ao valor de verdade quanto à nova operatividade social, assim o 

discurso jurídico-penal seria racional se fosse coerente e verdadeiro50. 

                                                 
48 HABERMAS, J. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Tempo Brasileiro: Rio de 
Janeiro, 1997, p. 203. 
49 ZAFFARONI. Em busca das penas perdidas – a perda de legitimidade do sistema penal. Revan: 
Rio de Janeiro, 1991, p. 16. 
50 Idem. Op. Cit., p. 16. 



Neste ponto, necessário se faz mencionar o que dispõe o art. 12, § 1º, II da 

Lei de Tóxicos, que determina a aplicação da mesma pena para o plantador de 

maconha que subsiste deste cultivo, por ser uma atividade mais rentável na 

região do polígono da seca, e do traficante que tem toda uma estrutura articulada 

para efetivar com segurança a sua atuação. 

Nota-se que o texto da Lei é sim legal, haja vista ter sido submetido a todas 

as formalidades legais, porém quando indaga-se se é legítimo, a resposta soa 

diversamente, pois conforme toda a argumentação a pouco confeccionada, para 

que tal texto de lei fosse legítimo, haveria ele de ser coerente e verdadeiro, no 

sentido de que deveria haver uma coerência interna do discurso jurídico-penal e, 

também, um valor de verdade quanto à operatividade social. Não há lógica em 

aplicar-se um mesmo critério de fixação de pena para condutas tão distintas e 

distantes quanto ao objetivo demonstrado pela simplicidade da ação do cultivador 

e pela ação complexa dos traficantes. 

Conforme Zaffaroni, o direito serve ao homem e não ao contrário, logo, o 

exercício do poder do sistema penal, requer sempre, a identificação e a 

constatação dessa antropologia filosófica básica ou ontológica regional do 

homem51. 

A legitimidade de algumas normas do Direito Penal, passa a ser 

questionada, quando o sistema penal se prende ao dever ser e desconsidera o 

ser. 

No caso do artigo supramencionado, verifica-se a sua sobrevivência tendo-

se em vista a legalidade formal, pois é incontestável a sua ilegitimidade.  

                                                 
51 ZAFFARONI. Op. Cit., p. 17. Manifestando-se acerca da consagração positiva de uma Ontologia 
Regional do Homem – que bem pode chamar-se antropologia jurídica jus-humanista – impõe a 
consideração do homem como pessoa. 



Observa-se na questão do art.12 §1ºinciso II a presença de omissões por 

parte do legislador que não se preocupar em ajustar a mecânica legal ao 

fenômeno social, levando a norma a um evidente e abusivo desvio de finalidade, 

apresentando-se na contramão da história conforme alegações iniciais, 

renegando todo um processo de construção, sofrida trabalhada e marcada por 

milhões de vidas humanas, em prol da dignidade da pessoa humana. Clóvis 

Bevilaqua  com muita propriedade nos ensina: 

 

Há realmente, no estudo de direito, uma parte que se destina ao 
conhecimento de leis e dos princípios jurídicos que não se condensam 
nos códigos, para da boa aplicação dos preceitos legais aos factos 
ocorrentes e fazer funcionar a mechanica jurídica em consonância com a 
mechanica social. Mas a determinação dessa consonância exige 
indagações superiores, em que o espírito transcenda a uma ordem de 
idéias mais elevadas. A arte de aplicação  soergue-se à categoria de 
sciencia. Esta sciencia, para repousar em dados experimentais, deve 
consultar os documentos do direito humano, tanto quanto for possível, 
desde os homens primitivo e os selvagens até os civilizados52.  

 

É preciso ver o homem sob o prisma além do direito, aceitar de forma 

simplista a norma legal como letra fria que precisa ser cumprida, porém sem 

nenhum sentido de legitimidade é abrir a porteira para proliferação da 

criminalidade. Desconsiderar as circunstâncias sociais do homem do sertão 

quando da prática delitiva é recair em evidente abuso, menosprezando os direitos 

fundamentais que alicerçam a ordem penal. Considerando a norma como estática 

e imutável é proteger o direito dos fortes contra os fracos.  

O grande mestre Paulo Bonavides com muita propriedade argumenta “Os 

direitos fundamentais são bússula das Constituições”, assevera ainda a pior das 

inconstitucionalidade não deriva, porém, da inconstitucionalidade formal, mas da 

inconstitucionalidade material, deveras contumaz nos países desenvolvidos ou 

                                                 
52 BEVILAQUA, Clóvis. Criminologia e Direito. José Luiz da Fonseca Magalhães Editor: Bahia, 
1896, p.12. 



subdesenvolvidos, onde a estruturas constitucionais, habitualmente instáveis e 

movediças, são vulneráveis aos reflexos que os fatores econômicos, políticos, e 

financeiros sobre elas projetam.53

 

2.3- Valores no Ordenamento Jurídico 

 

 A sociedade, através do ordenamento jurídico-repressivo, estabelece os 

meios necessários que haverão de proteger os padrões culturais dominante em 

determinado tempo e lugar regulando as relações interpessoais de maneira a 

evitar a prática de condutas consideradas inadequadas a paz social, sofrendo 

conseqüentemente a ameaça de punição. 

A norma penal incriminadora se caracteriza por ser uma proposição 

jurídica, ao mesmo tempo, de determinação e de valoração54. Impondo parâmetro 

de comportamento a ser seguido por seus destinatários. 

Estes valores têm por pano de fundo a importância que é dado pela 

sociedade a determinado fato que tem relevância ao mundo jurídico. 

Um juízo de valor representa o trabalho de uma apreciação subjetiva, ou 

seja, da participação da consciência de quem valora no ato de vinculação do 

sujeito ao predicado55.  

Nelson Saldanha em magnífico ensinamento expõe que “os valores, que 

são políticos e éticos, justificam as regras e, portanto, as sanções nelas 

prescritas”56.  
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Assim, como início da fundamentação do ordenamento jurídico, os valores 

são considerados como ponto de partida o qual originaria tanto o posicionamento 

positivo, quanto o negativo, o valor propriamente dito e, em conseqüência, o 

desvalor57. 

Neste sentido, Côssio58 entende que o ordenamento jurídico está repleto 

de valores que estes disciplinam a vida do povo em sua cultura, não sendo 

permitido que o aplicador do direito os ignore, em crítica à teoria pura de Kelsen, 

observa a necessidade de consideração da trípice dimensionalidade do direito - 

fato, o valor e norma. 

Sendo valor o marco inicial do ordenamento jurídico, enseja ao perfeito 

equilíbrio das normas, valorando positivamente os fatos ou reprovando-os, nos 

termos da Teoria Tridimencional do Direito de Reale59, destancando que está 

sempre correlacionada em qualquer expressão da vida jurídica. 

O legislador ao deixar de considerar os critérios de aplicação da pena se 

mostrou profundamente positivista naquilo que a teoria pura do direito de Kelsen 

tem de mais preciso e exato.  Indo de encontro a dignidade do homem do sertão 

valor e princípio que exige respeito a igualdade, o que obriga este a proteção a 

vida, a honra e a integridade física e emocional. Não estando o jurista autorizado 

a desconsiderar os objetivo do agricultor e do traficante que são totalmente 

antagônicos, haja vista que este objetiva a distribuição da substância 

entorpecente e o enriquecimento por meio ilícito, enquanto aquele busca apenas 

dirimir, amenizar a ausência do Estado, buscando meio de subsistência para 

suprir seu mínimo necessário. 
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Neste diapasão, o legislador originário arrola na Carta Constitucional 

princípios e normas fundamentais para a existência digna do ser humano como 

sujeito de direito, abandonando a idéia do homem coisificado. 

A sistematização dos direitos fundamentais do homem é feita tendo em 

vista a atribuição de valores à realidade sócio-cultural em que o indivíduo está 

inserido. 

Para Alexy o sentido real da enumeração de direitos fundamentais 

corresponde à pretensão de normatizar um sistema de valores60 que são 

adotados em uma sociedade como o marco zero do ordenamento jurídico. 

No ordenamento jurídico pátrio, a análise dos valores se compõem pela 

característica da generalidade, uma vez que o legislador constituinte entendeu 

que na imensidão do território brasileiro todo grupo social adota os mesmos 

critérios valorativos. 

Porém, a concepção valorativa difere bastante entre as regiões, haja vista 

a diversidade sócio-cultural de cada ambiente. 

Desta forma, ressalto que o entendimento valorativo de um fato analisado 

na ótica de um homem que vive na região do polígono da seca é totalmente 

diferente de um homem que vive em alguma região onde suas necessidades 

mínimas são supridas pelo Estado. 

Jescheck nos ensina que:”não se pode desconhecer que o ato decisório do 

juiz também contém um ‘componente individual’, que não se trata de converter 

justamente a quantidade de culpabilidade em magnitude penais e os princípios 
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que regem a determinação da pena são parâmetros que não mostram a mesma 

concreção que os elementos legais do tipo”61. 

Desta forma, os direitos fundamentais são a concretização normativa de 

determinados valores sociais, direitos estes que são compreendidos, também, na 

concepção de princípios gerais do direito como reflexo da consciência sociais, 

estando sempre em continua integração e evolução, orientando sempre a correta 

aplicação do ordenamento jurídico.  

 

2.4- Princípios 

 

É Princípio, segundo Paulo Tovo, “o que está detrás das leis, formando um 

mundo invisível”62. Pela hermenêutica tradicional, a definição de princípios está 

nos enunciados gerais, parâmetros ou diretrizes de interpretação. Todavia, a 

concepção normativa os propõe como preenchedores de lacunas no 

ordenamento, mas que standarts, são estes vistos como mandados de 

otimização63. 

O Direito Penal, como não havia de ser diferente, possui inúmeros 

princípios que o auxiliam na sua tarefa de resolução de conflitos. Deste modo, 

possui alguns princípios que nos são classificados como básicos, na medida que 

funcionam como alicerces do funcionamento deste ramo do Direito. 

Dentro da discussão sobre a inadequação dos critérios do art.59 do Código 

penal quando de sua aplicação, buscamos nos princípio da dignidade da pessoa 

humana, intervenção mínima estatal, proporcionalidade, culpabilidade e 
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igualdade, fincar nossa base de defesa, partido do pressuposto que estas estão 

positivada na nossa carta Constitucional como normas fundamentais, além de 

compreendê-los em sua generalidade como elemento de fundamento destas. 

Em exemplo análogo, há quem considere o ordenamento jurídico como um 

edifício que é erguido em função de princípios e normas fundamentais, compondo 

uma Constituição e, normas jurídicas infraconstitucionais, segundo Geraldo 

Ataliba e Celso Antônio Bandeira de Mello. 

Neste diapasão, o entendimento acima apresentado condiz com a 

realidade de nossas assertivas conforme iremos demonstrar quando da análise 

individual destes princípios, não deixando dúvidas acerca das contrariedades 

constitucionais na “feitura“ da norma que estabeleceu pena base de 03 anos de 

forma genérica no preceito penal do art.12 da Lei 6.368/76, uma vez que na base 

mestra do ordenamento jurídico, observa-se à norma constitucional com todo seu 

império baseado na colocação dos princípios e regras de direitos fundamentais. 

Ao passo que as leis infraconstitucionais (Lei nº 6.368/76) realmente se 

assemelham às janelas do edifício, tendo em vista que estas leis são posta em 

vigor no ordenamento jurídico e retiradas sempre em observância à norma 

imperial, a Constituição Federal. 

 

2.4.1- Princípios como Diretrizes 

 

Para a hermenêutica tradicional os princípios funcionam como diretrizes 

gerais que objetivam guiar o intérprete e aplicador da lei na determinação dos 

textos normativos, dando sentido específico e determinado. Haja vista que o 

termo princípio equivale a enunciado jurídico, capaz de orientar o hermeneuta na 



busca dos significados dos sistemas, segundo o entendimento de Paganella 

Boschi64. 

Outro entendimento da hermenêutica tradicional dado aos princípios é o 

sentido pacificador normativo, tendo em vista que são utilizados quando há 

termos colidentes entre normas de mesma hierarquia, sendo necessário que o 

aplicador da lei busque nos princípios a solução para o conflito. 

Neste sentido, Pereira Farias ensina que “como critério hermenêutico, os 

princípios são utilizados para a tarefa importante de solucionar conflito ou colisão 

de normas hoje tão freqüente nos ordenamentos jurídicos, devido a expansão dos 

direitos fundamentais e a outros valores constitucionais relevantes”65. 

Assim, observa-se que os princípios adotam função instrumental, 

indicativa, constitutiva e estruturante de idéias que, quando da leitura da lei, 

clareiam o trabalho do hermeneuta na busca da efetividade das normas. 

Na concepção de Juarez Freitas, a efetividade das normas compõe-se em 

um processo de “interpretação sistemática das normas processuais nos vários 

escalões, sobrepondo-se em importância hierárquica e força cogente, numa 

hermenêutica auto-consciente de suas funções”66. 

Não fugindo da convergência de entendimentos acerca do caráter diretor 

dos princípios, Figueiredo Dias67 ensina que: “estes exprimem os valores 

preferenciais e os bens prevalentes, em dado momento, numa certa comunidade, 

dando sentido à multidão de normas e permitindo ao aplicador da lei compreender 
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os problemas do Direito, caminhando com segurança ao encontro de sua 

solução”. 

Quando o legislador foge dessa compreensão provocando sofrimento e dor 

e gerando por parte dessa massa de excluído uma sensação de abandono. 

Assim, a adoção dos princípios como função de diretriz do ordenamento 

jurídico, vai de encontro aos preceitos estabelecidos pela escola da exegese, uma 

vez que o princípio hermenêutico que norteava aquela escola era o in claris non fit 

interpretatio68, posicionamento que está ultrapassado com o novo modelo 

hermenêutico de utilização dos preceitos primeiros como orientação na solução 

dos conflitos. 

Quando o legislador foge da adequada visão do problema, 

desconsiderando a realidade do homem nordestino em especial o homem 

sertanejo, que não pede favor, mas respeito a sua condição de cidadão brasileiro, 

que não pede perdão pelos seus atos mas que este seja julgado com a dignidade 

que a Carta Constitucional Maior lhe garante, considerando todos os aspectos de 

seu ato delitivo, e concedendo tudo que o ordenamento jurídico entende relevante 

para minimizar os efeitos de tal conduta.  

Vai de encontro a sua própria história, violentando princípios conquistado 

com sangue suor e lágrimas , pondo por terra toda uma luta de gerações que 

buscou conter a tirania infamante de poucos contra a vontade soberana do povo. 

Diante de tal conjectura, não há que se esperar muito de um sistema que deixa de 

cumprir sua função agindo superficialmente. Conforme assevera Novoa Monreal 

não existe: ”(...) legislador atento a essas transformações, e ágil em sua 
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elaboração preceptiva”69, decidido a evitar os desequilíbrios, “elaborando novas 

normas que tivessem por finalidade pôr em dias as regras ultrapassadas, para 

manter sempre um direito viçoso e atualizado”70. 

Cabendo ao juiz mesmo diante desta norma redigida em linguagem 

aparentemente precisa, entretanto, sem alma, que nada diz, interpretá-la, 

exaurindo toda a atividade, de forma que está se mostre, e seja compreendida o 

seu sentido. 

 

2.4.2- Princípios como Limitadores do Estado 

 

O legislador constituinte enumerou na Constituição Federal de 1988 os 

direitos e garantias fundamentais que regem a aplicação das normas em nosso 

ordenamento jurídico. 

Entretanto, ressalta-se que o legislador originário não se posicionou 

taxativamente quanto à enumeração de direitos fundamentais, apenas o fazendo 

exemplificativamente. Haja vista que o ordenamento jurídico constitucional acolhe 

uma série de direitos que ultrapassam o posicionamento e a capacidade do 

legislador constituinte de pô-los em uma carta positivada, tendo em vista sua 

amplitude.  

No entanto, o legislador constituinte deixa clara esta sua idéia quando 

dispõe sobre o tema a teor do art. 5º, § 2º da Carta Magna – “Os direitos e 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela elaborado ou de tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte”. 
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Acerca desta amplitude, várias são as conceituações dos princípios entre 

os precursores e estudiosos do direito, de forma a entender “como o sentido 

fundamental do raciocínio”, segundo Platão; “como a premissa maior de uma 

fundamentação” no entender de Aristóteles e, segundo Kant “como toda 

proposição geral que pode servir como premissa maior num silogismo”. 

Nos termos da idéia de princípio e sua estrutura no ordenamento jurídico, 

chega-se à conclusão que na aplicação e interpretação dos direitos deve sempre 

ter respaldo nos princípios constitucionais, sejam estes explícitos ou implícitos. 

Uma vez que na formação estrutural da Constituição são os conjuntos que 

apresentam a ideologia base da Carta Fundamental, seus postulados e seus fins, 

tendo em vista que são normas abstratas eleitas pelo constituinte como 

fundamento e qualificação essencial da ordem jurídica. 

Assim, o ordenamento jurídico pátrio está fundamentado em um verdadeiro 

Estado Principiológico, que interfere na aplicação das próprias normas 

constitucionais e infraconstitucionais, uma vez que este estado serve de 

fundamento para a norma Máxima71. Ressaltando-se que, quando se infringe uma 

norma infraconstitucional está-se desrespeitando uma norma de abrangência 

geral, mas de alcance predeterminado. 

O legislador quando da criação da Lei nº 6.368/76, mostra a face da 

produção legislativa brasileira, se mostrando desordenado e caótico, 

apresentando situações passiveis de inobservância, extrapolando os seus limites 

de regular os conflitos sociais. Não lhe foi atribuído um poder ilimitado para 

regular tal matéria. O exercício é limitado pela ordem constitucional, porém este 

não obedeceu tal limite, nem no conteúdo e nem na forma, quando da criação da 
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Lei em questão regulando a matéria diferente daquele que a Constituição 

prescreveu e se execedendo nos limites formais. Observemos, portanto, o texto 

da norma constitucional:  

 

Art. 5ª Todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, a 
segurança e a propriedade, nos termos seguintes:  
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias tem aplicação 
imediata; 

 

Pacto Internacional dos Direitos civis e políticos (ONU). 

                                   

Art. 26. Todas as pessoas são iguais perante a Lei e têm direito, sem 
discriminação alguma, igual proteção da Lei. 

 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica) (OEA). 

                                   

 Art. 24. Igualdade perante a Lei. 
 

            Todas as pessoas são iguais perante a Lei. Por conseguinte, têm direito, 

sem discriminação alguma, à igual proteção. 

Quando a lei constitucional atribui os referidos direitos ao condenado pela 

pratica delitiva em questão, limita o conteúdo normativo do legislador, isto é, lhe 

proíbe de estabelecer normas que tenham conteúdo a restrição ou supressão 

destas garantias, portanto, fica obrigado a considerar os critérios reais de sua 

culpabilidade, seus antecedentes, sua conduta social, sua personalidade, os 

motivos determinantes, as circunstancias objetivas e as conseqüências de sua 

conduta, bem como o comportamento da sociedade. 



O legislador no caso presente está agredindo o próprio Estado de Direito. 

Assim, segundo Konrad Hesse “quem se mostra disposto a sacrificar um 

interesse em favor da preservação de um princípio constitucional fortalece o 

respeito à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência do 

Estado Democrático de Direito”72. 

Em função desta gama de princípios, segundo entendimento de Peña de 

Moraes73, não é pertinente taxar os direitos fundamentais do indivíduo, uma vez 

que as declarações de direitos, base do ordenamento constitucional brasileiro, 

são constituídas de enumerações não exaustivas dos Direitos Fundamentais, 

admitindo assim o Princípio da não Tipificação dos Direitos Fundamentais. 

Partindo deste pressuposto, ou seja, da não tipificação dos direitos 

fundamentais, entenda-se que as garantias do cidadão dispostas na Constituição 

compõem, também, estes direitos. 

Por outro lado, vê-se que ao expor garantias no cumprimento do regime 

penal na Constituição Federal o constituinte o fez no sentido de integrar a 

estrutura fundamental do estado brasileiro. Sendo assim, as normas que regulam 

o regime penal são normas constitucionais material. 

Cabendo, no presente momento, estabelecer o elo de ligação entre Direitos 

Fundamentais e Estado de Direito. 

Assim, convém esclarecer que Estado de Direito é a consagração jurídica 

de um projeto político. Nele se estratifica o objetivo de garantir o cidadão contra 

intemperanças do Poder Público, mediante prévia subordinação do poder e de 

seus exercentes a um quadro normativo geral e abstrato cuja função precípua é 
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conformar efetivamente a conduta estatal a certos parâmetros antecipadamente 

estabelecidos como forma de defesa dos indivíduos. 

Portanto, Estado de Direito é o modo pelo qual o Estado se orienta no 

sistema jurídico e político para garantir o desenvolvimento de seus indivíduos, 

tendo por base a amplitude dos direitos fundamentais, uma vez que o 

relacionamento entre ambos é dividido em dois aspectos diferentes. 

O primeiro, que o estado de direito é pressuposto para assegurar os 

direitos fundamentais, enquanto que estes, para sua realização e efetivação 

dependem do modo garantidor adotado pelo Estado, exigindo o Estado de Direito 

no caso da nossa Constituição. 

O segundo depende do alcance e significação concedidos aos direitos 

fundamentais, uma vez que estes são condicionados e limitados ao modelo de 

Estado de Direito adotado. 

Portanto, diante das exposições até o presente formulado, entendo como 

Direitos Fundamentais às garantias normativas e o conjunto de princípios 

adotados na Constituição Federal, seja de normas de natureza material ou formal, 

ou ainda, contidas em outros textos positivos, mas com natureza constitucional de 

direito fundamental.  

Assim, conclui-se que o exercício dos Princípios Fundamentais conforme a 

tradição liberal é inserido como técnica constitucional limitadores do jus puniendi, 

como os de estrita legalidade, proporcionalidade, humanidade das penas, devido 

processo legal, contraditório, estado de inocência etc. Princípios estes que, para 

se tornarem efetivos, exigem a adequação da norma ao caso concreto quando da 



aplicação da lei, pois é o próprio direito, em toda sua extensão, substancialidade, 

plenitude e abrangência74. 

É necessário a existência de tolerância por parte do Estado, no seu  

verdadeiro significado  em favor daqueles, como o agente da conduta delitiva do 

art.12 § 1º, inciso II,  que forma uma massa de mais de 70 milhões de excluídos, 

nos socorrendo Bobbio quando assevera com muita sabedoria:  

 

Tolerância em sentido positivo se opõe a intolerância (religiosa, política, 
racial), ou seja, à indevida exclusão do diferente. Tolerância em sentido 
negativo se opõe a firmeza nos princípios, ou seja, à justa ou devida 
exclusão de tudo o que pode causar dano ao individuo ou à sociedade. 
Se as sociedades despótica de todos os tempos e de nosso tempo 
sofrem de falta de tolerância em sentido positivo,  nossas sociedades 
democráticas e permissivas sofrem de excesso de tolerância em sentido 
negativo, de tolerância no sentido de deixar as coisas como estão,  não 
interferir,  não se escandalizar nem se indignar com mais nada. 75

 

2.4.3- Princípios como Norma 

 

Quando foi exposto o entendimento dos princípios como preceitos básicos 

do ordenamento jurídico, fi-lo no sentido de não excluir do trabalho as duas 

acepções daqueles, seja funcionando como diretrizes na fundamentação e 

regulamentação de um ordenamento jurídico, em função axiológica 

consubstanciando valores, ou abordando-o como norma auto-aplicável 

“prescidente da lei quanto às suas expressões ou manifestações 

conteudísticas”76, ou ainda, onivalente “pela clara razão de que operam de ponta 

a ponta do ordenamento, e não apenas no interior de um determinado ramo 

jurídico”77. 
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Assim, este último entendimento integrou-se aos sistemas constitucionais 

por meio da Suprema Corte de Justiça Americana, mais precisamente por meio 

do jurisconsulto Marshall e, mais recentemente por meio de Ronaldo Dworkin, 

introduzindo a distinção de regras e princípios. 

Desta forma, ao passo em que as constituições ganharam posições de 

normas máximas e imperativas, a nova práxis adotou juntamente com este 

entendimento a supereficácia das normas-princípios, embasado na doutrina de 

Dworkin onde se ressalta os princípios em posição de superioridade frente às 

regras, em razão dos valores supremos cognominados àqueles. 

Contudo, Ayres Britto interpretando os ensinamentos de Dworkin quando 

citado por Robert Alexy, entende que na moderna hermenêutica os princípios são 

valores dignificantes de todo o Direito. A Constituição passou a ocupar a 

centralidade do Ordenamento Jurídico, tanto quanto os princípios passaram a 

ocupar a centralidade daquela78.  

Neste diapasão, observa-se que a Constituição está no centro do 

ordenamento, formada pelo plexo de princípios, funcionando como normas, que 

regem o sistema jurídico. Mais precisamente, observo que sendo a Constituição o 

próprio ordenamento e os princípios a Constituição, então, na acepção da 

palavra, os princípios compõem o próprio ordenamento jurídico. 

Concluindo, os princípios são sustentáculos, fundamentos, servindo de 

base de toda teoria da constituição, que no entender de Ruy Samuel Espínola vê-

se que no pensamento jurídico contemporâneo, existe unanimidade em se 

                                                 
78 BRITTO, Carlos Ayres. Op. Cit., p. 180 e 181. 



reconhecer aos princípios jurídicos o status conceitual e positivo de norma de 

direito, de norma jurídica79. 

Bobbio afirma com muita propriedade: “os princípios gerais são ao meu ver, 

normas fundamentais ou generalíssimas do sistema, as normas mais gerais”.80

Para esta concepção, os princípios têm positividade, de caráter vinculado, 

são normas com força cogente, obrigando, tendo eficácia positiva e negativa 

sobre comportamentos públicos ou privados, bem como sobre a interpretação e a 

aplicação de outras normas81. 

Ante esta acepção serão expostos princípios aplicáveis à pena, em 

específico, princípios que funcionam ora como normas, ora como diretrizes do 

ordenamento jurídico.  

Ao tratar sobre garantia constitucional da dignidade da pessoa humana 

(art.1º, inciso III, da CF) observando que ela assegura de forma obrigatória a 

proibição de tratamento da pessoa humana como coisa, como mero instrumento, 

gera por parte da chamada sociedade includente, um débito muito grande em 

relações àqueles que vivem à margem desta proteção constitucional e entre eles 

o agente da conduta delitiva do citado artigo que na sua condição de 

miserabilidade, espera apenas a graça divina, pois a esperança do homem a 

muito se perdeu. 

 

2.4.4 – Princípio da Individualização da Pena 
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A pena no direito penal brasileiro deveria seguir ordens penais moderna, 

que busca fazer da sanção penal, instrumento de ressocialização do condenando, 

buscando excluir o seu caráter eminentemente retributivo, estabelecendo uma 

política criminal humanista fundado no respeito precípuo ao mesmo, buscando 

uma sanção justa que vise recuperá-lo e adaptá-lo ao meio social e não apenas 

como um castigo ao ser ministrado. 

Dar aplicação a Súmula 231 do STF que estabelece: “A incidência da 

circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo 

legal”, desconsiderando as circunstâncias judiciais e atenuantes (ambas estão 

intrinsecamente vinculadas) estabelecidas no Código Penal como obrigatórias e 

suficiência da pena no sentido de fazer justiça, em favor do agente delituoso da 

conduta tipificado no art.12 § 1º inciso II e ainda recepcionando a conduta deste 

como incurso na Lei nº 8.072/90 como crime hediondo, choca-se com o princípio 

da individualização da pena estabelecida na Constituição Federal que determina 

que “a lei regulará a individualização da pena” (art.5º, XLVI), deixando de ajustá-la 

à situação do imputado, inobservando todas a circunstância do fato, de sua 

personalidade, estabelecendo o mínimo legal na mesma condição do reincidente 

e de tantas outras situações desiguais que são tratadas igualmente, gerando uma 

impunidade disfarçada. 

Michel Foucault assevera que: “Vemos ao mesmo tempo a necessidade de 

uma classificação paralela dos crimes e dos castigos e a necessidade de uma 

individualização das penas”82. 

Anamaria Campos Torres observa que:  
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A individualização da pena proposta pela lei penal brasileira exige a 
consideração não apenas do tipo penal, ressalvando quando da 
individualização da pena a necessidade de analisar-se não só a ação 
mas, empregando especial valor à análise do próprio criminoso. Ora, o 
que efetivamente se tem quando se considera apenas a determinação 
legal do tipo, é a mais absoluta violência e injustiça do poder estatal 
sobre a cidadania.83

 

Será que o legislador ao permitir que seja fixado igualmente o mínimo legal 

de 03 anos a dois plantadores da Cannabis sativa linneu, sendo que o primeiro é 

analfabeto, agricultor, com família numerosa, não reagiu à prisão, nem possuía 

armamento primário e de bons antecedentes não estando demonstrado nenhuma 

forma de enriquecimento ilícito, residindo na região e comprovadamente 

miserável, tendo confessado espontaneamente o crime, possuindo atenuantes 

incontestáveis e não possuindo advogado tendo sido nomeado defensor dativo 

em seu favor e o segundo quando da sua prisão tentou-se evadir do palco do 

crime, encontrando-se armado com pistola, apesar de primário e bons 

antecedentes, possui bens que não condizem com sua condição social, 

freqüentar a escola, possuindo família em condições de sustentá-lo, apresenta 

grau considerável de cultura apresentando-se como comerciante e possuindo 

advogado e negando peremptoriamente a acusação, estaria de acordo com as 

normas constitucionais. Será que as circunstâncias são iguais pelo simples fato 

de serem primários? Creio que não. Na verdade numa reflexão mais profunda 

estamos ofendendo o princípio da igualdade fazendo-a tabula rasa e esquecendo 

a individualização da pena. 

À Lei ordinária compete fixar os parâmetros dentro dos quais o julgador 

poderá efetivar ou a concreção ou a individualização da pena. Entretanto é 

lamentável que o Estado se apresente omisso a sua função de garantidor da 

ordem constitucional, utilizando-se de recursos deletérios e ineficazes para conter 
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a criminalidade. Nos socorre Alberto Silva Franco quando assevera com base na 

lição de Silva Sanches: caracteriza-se “por dar lugar, a mais do que a resolução 

direta do problema jurídico penal (a proteção dos bens jurídicos), à produção na 

opinião pública da impressão tranqüilizadora de um legislador atento e decidido. 

Mais adiante, Silva arremata seu ponto de vista citando Antônio Garcia Pablos, 

que afirma que se trata de utilizar o direito penal”para produzir um mero efeito 

simbólico na opinião pública, um impacto psicossocial, tranqüilizador para o 

cidadão e não para proteger com eficácia os bens jurídicos fundamentais para 

convivência84”. 

A individualização da pena só será respeitada quando devidamente 

motivada com base nos princípios garantidores da nossa Constituição Pátria. 

Em julgado do Tribunal de Alçada de São Paulo, o juiz Onei Rafhael já 

afirmou que “muitas sentenças, lamentavelmente, limitam-se nesse delicado 

momento do exame das circunstâncias judiciais ao emprego de fórmulas vazias, 

estereotipadas, como antecedentes abonados, personalidade normal, dolo, 

motivos circunstanciais e conseqüências normais para a espécie(...) Isso não é 

fazer individualização judicial da pena, mas burlar, fraudar um dos mais 

significativos movimentos do processo”(JUTACRIM 81). 

 

2.4.5- Princípio da Igualdade 

 

A natureza cuidou de construir um universo repleto de diferenças, não há 

como contestar a desigualdade entre nós seres humanos. Possuímos 

características físicas e psicológicas distintas, habilidade e aptidões diferentes,o 
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que torna difícil idealizar igualdade diante de tantas diferenças, entretanto, 

devem-se observar as diferenças, como forma de assegurar o tratamento de 

todos igualmente perante a lei, no sentido de existência de diferenças. 

De especial interesse para o Direito é a distinção da igualdade perante a 

norma, tomando-se assim aqui em sentido restrito, como sinônimo de regra ou 

preceito. 

Até o fim da Idade Média, as formações sociais eram. estruturalmente 

holistas, pois o valor social central estava concentrado no todo, contidos na idéia 

de polis como modelo auto-referente e auto-suficiente, na sua organização de 

classes. Mas, com o fim da Idade Média, este holismo (estrutura do todo) 

começou a se desfalecer dando lugar ao individualismo85. Esta igualdade 

individualista se tornou paradigma estruturante da modernidade. 

A desigualdade material é regra, mas a instauração do reino da igualdade 

onde os homens seriam iguais é alicerce do direito moderno. Então para o direito 

penal as diferenciações arbitrárias são desconsideradas, contudo é exigência do 

próprio conceito de igualdade perante a lei a observância da culpabilidade e 

individualização da pena, como opção qualitativa e quantitativa da pena. 

Esta concepção tem consonância com as disposições da criminologia 

tradicional, uma vez que um dos princípios contidos nesta corrente, o princípio da 

igualdade aplicável à matéria penal, compõe-se por tratar todos com igualdade, 

haja vista que a reação penal se aplica de igual maneira a todos os autores de 

delitos86. 

Neste sentido, diante do presente tema, o princípio em questão não deve 

ter aplicação da forma que a lei dispõe, tendo em vista que o homem do sertão 
                                                 
85 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Polis: Brasília, 1989, p. 60 e 61. 
86 MOLINA, Antônio García-Pablos de. Criminologia. 4ª Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 
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quando agente do preceito penal do art.12 §1º inciso II, não pode ser equiparado 

ao traficante propriamente dito. Ressaltando a condição social em que vive e 

sendo estigmatizado pela lei ao não garantir o mínimo necessário à sua 

subsistência, ocorre aí um novo modelo interpretativo da criminologia ao abordar 

ao ambiente social do homem sertanejo. 

Diferentemente da concepção da criminologia tradicional, a criminologia 

moderna expurga o entendimento “fechado” ao princípio da igualdade, de modo 

que passa a analisar o criminoso de forma estrutural, observando todas as 

relações que o influenciam, abandonando a análise funcional que apenas observa 

o homem e o fato concreto por ele praticado. 

Assim, esta moderna corrente propõe para o equilíbrio sócio-legal em um 

ordenamento desestruturado, a “tolerância à diversidade essencial dos grupos 

que compõem: uma espécie de contrato social integrado a serviço da diversidade 

e da coexistência”87. 

Desta forma, trata-se de um processo de revisão dos dogmas da 

criminologia clássica, relativizada no mundo dos valores em que nosso 

ordenamento jurídico está inserido. Mundo de valores este que emerge da órbita 

social para a órbita jurídica mobilizando o ordenamento com novos modelos 

interpretativos e novas concepções dos fatos sociais. 

Para o presente trabalho, as novas concepções estão no fato do 

hermeneuta fugir dos padrões impostos pela maioria e pela lei, passando a adotar 

os modelos garantistas dos direitos humanos, ao passo que a concepção de 

igualdade deixa de existir nos padrões antiquados e passa a ser utilizado como 

isonomia. Igualando os iguais e diferenciando os diferentes. 
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Pela reação social, o princípio da igualdade está sendo refutado, até 

negado em relação a sua vigência, uma vez que o cada momento se evidencia a 

efetiva desigualdade real do cidadão diante da lei.  

Estando proibida a aprovação de leis que criem ou aumentem as 

diferenças, cabe ao intérprete ou aplicador da lei em caso concreto, identificar as 

diferenças e direcionar as situações em que são em lei tratadas diferentemente os 

agentes. O que objetivamos no presente trabalho é o respeito ao art.29 e 59 do 

código penal com base no princípio da igualdade perante a lei que enuncia: 

“Quem de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este 

cominada, na medida de sua culpabilidade”. O segundo regulando a 

culpabilidade, obriga o juiz a considerar, para efeito, também os critérios de 

aplicação da pena. É caso do tratamento dos casos desiguais , na medida que se 

desigualam sendo exigência do próprio conceito de justiça88. 

Observa-se como conseqüência importante à vinculação intrínseca entre 

os princípios da igualdade, culpabilidade e individualização da pena. 

 

2.4.6 - Dignidade da Pessoa Humana 

 

A primeira carta constitucional a dispor acerca do Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana de forma a compor a Estrutura Fundamental de República e do 

Estado Democrático de Direito em que a magna carta se constitui, foi a atual 

Constituição Federal, apesar de ter existido manifestações em outras cartas 

constitucionais, mas não abordado com a importância e relevância que a atual 

Carta Social traz em seu texto. 
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Desta forma, buscou o legislador constituinte de 1988 expurgar do 

ordenamento jurídico nacional toda e qualquer manifestação autoritária que 

afrontasse os direitos da pessoa humana. Haja vista vez que o homem, na 

concepção do legislador originário, passou a ser sujeito de direito, excluindo 

qualquer comportamento que o tratasse como objeto. Primando por instituir um 

“fundamento ético à nova ordem constitucional brasileira, tomando-a como uma 

estrutura normativa que incorpora os valores de uma comunidade histórica 

concreta”89. Comunidade histórica que passou a respeitar o homem em seu 

ambiente social, adequando as disposições normativas à realidade por este 

vivida. 

Ademais, na observância dos fatos sociais antes da constituinte, ressalta-

se a degradação do valor humano frente às imposições deletérias do regime 

militar, compondo um verdadeiro “estado de desrespeito” à integridade física e 

moral do homem. 

Nesta conjuntura, adotou-se valores à realidade e necessidade vivida ante 

a evolução de princípios e normas internacionais que influenciaram o legislador 

constituinte a dispor de norma fundamental que servisse de garantia ao ser 

humano. 

Desta forma, ao instituir um amplo sistema de direitos e garantias 

fundamentais constituindo o núcleo básico do ordenamento constitucional 

brasileiro, buscou-se além de preservar, promover a dignidade da pessoa 

humana, de forma a se criar uma mentalidade altruística, orientada principalmente 

para uma grande maioria de brasileiros excluídos do contexto econômico e 
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relegado ao esquecimento, entre eles o homem do sertão, voltado para se opor a 

fome, à miséria, ao abandono social  as penas sem sentido ético e jurídico. 

Ante as ingerência e negligência do Estado em não oferecer o mínimo 

necessário ao desenvolvimento do homem em seu habitat natural, o que é uma 

realidade nos nossos dias, passa a agir de forma egoísta, pensando em si, 

utilizando o sertanejo e sua “sina Severina” como instrumento político, 

deslegitimando-se e retrocedendo aos padrões de conduta que provocou o horror 

e a barbárie sobre o ser humano, causando ao sertanejo padecimentos físicos e 

morais com penas desproporcionais, jogando este numa teia de criminalidade. 

O Estado no seu arrobo de falsa indignação sob a justificação de combater 

o “flagelo da humanidade” o que não será objeto de discussão no presente 

trabalho, procura o caminho mais fácil de combater o avanço da criminalidade no 

sertão nordestino e menos dispendioso, a ordem jurídica. 

Ruiz Funes assevera com muita propriedade que “há um direito penal de 

cólera, para chamá-lo de alguma forma, que ataca às cegas, em contraste com 

um direito penal de humanidade e de justiça”90. 

Neste sentido, Cármen Lúcia Antunes Rocha ensina que: “Pode-se mesmo 

afirmar que, mesmo se um dado sistema normativo não concebesse, em sua 

expressão, a dignidade humana como fundamento da ordem jurídica, ela 

continuaria a prevalecer e a informar o direito positivo na atual quadratura 

histórica. Mais ainda: pode-se mesmo acentuar que a dignidade da pessoa 

humana contém explícita em todo o sistema constitucional no qual os direitos 
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fundamentais sejam reconhecidos e garantidos, mesmo que não ganhem nele 

expressão afirmativa e direta” 91. 

Pertinente ao conteúdo dispositivo do princípio, o postulado da dignidade 

humana, em virtude da forte carga de abstração que encerra, não tem alcançado, 

quanto ao campo de sua atuação objetiva, unanimidade entre os autores, 

devendo-se ressaltar que as múltiplas opiniões se apresentam harmônicas e 

complementares. 

Para Karl Larenz, pronunciando-se acerca do personalismo ético da 

pessoa no Direito Privado, reconhece na dignidade pessoal a prerrogativa de todo 

ser humano em ser respeitado como pessoa, em não ser prejudicado em sua 

existência (a vida, o corpo e a saúde) e de fruir de um âmbito existencial próprio92. 

Por sua vez, Ernesto Benda aduz que a consagração da dignidade humana 

como parâmetro valorativo, evoca, inicialmente, o condão de impedir a 

degradação do homem, em decorrência de sua conversão em mero objeto de 

ação estatal. Não esgotando o tema, esgrime a afirmativa, de aceitação geral, de 

competir ao Estado a procura em propiciar ao indivíduo a garantia de sua 

existência material mínima93. 

Joaquín Arce y Flórez - Valdés94 acerca do presente princípio manifesta 

quatro importantes conseqüências. De início, entende que deve existir igualdade 

de direitos entre todos os homens, uma vez que integram a sociedade como 

pessoas e não como cidadãos. Em segundo, a garantia da independência e 

autonomia do ser humano, de forma a obstar toda coação externa ao 
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desenvolvimento de sua personalidade, bem como toda atuação que implique na 

sua degradação. Por terceiro, observância e proteção dos direitos inalienáveis do 

homem. E, por último, não admissibilidade da negativa dos meios fundamentais 

para o desenvolvimento de alguém como pessoa ou a imposição de condições 

subumanas de vida. 

Ressaltando-se, ainda, que a tutela constitucional se volta em detrimento 

de violações não somente levadas pelo Estado, mas também pelos particulares. 

 Vistas essas posições, pertinente proceder à análise de cada 

posicionamento defendido pelo Douto Arce y Flórez – Valdés. É que este, ao 

desmembrar os diversos pontos de reflexo do princípio analisado, demais de 

robustecer a opinião dos doutrinadores antes referidos, ampliou o raio de ação 

demarcado à dignidade da pessoa humana. 

Com base na sistematização de Joaquín Arce Y Flórez - Valdés, podemos, 

mediante as adaptações necessárias, revelar o substrato material da dignidade da 

pessoa humana em nossa ordem jurídica. 

Disso resulta que a interferência do princípio se manifesta, entre nós, nos 

seguintes pontos:  

 

Reverência à igualdade entre os homens (art. 5º, I, CF); Impedimento à 
consideração do ser humano como objeto, degradando-se a sua 
condição de pessoa, a implicar na observância de prerrogativas de 
direito e processo penal, na limitação da autonomia da vontade e no 
respeito aos direitos da personalidade, entre os quais estão inseridas as 
restrições à manipulação genética do homem, Garantia de um patamar 
existencial mínimo95. 
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Fundamentado na tradição doutrinária e jurisprudencial alemã, Eduardo 

Talamini96 vislumbra na dignidade da pessoa humana a qualidade de princípio 

ético, de caráter hierarquicamente superior às normas constitucionais e, portanto, 

vinculativo do poder constituinte, de modo que qualquer regra positiva, ordinária 

ou constitucional, que lhe contrarie padece de ilegitimidade. 

Neste diapasão, este é o magnífico ensinamento de Talamini ao defender a 

impossibilidade, em face da consideração da dignidade da pessoa humana como 

valor suprapositivo, da instituição da pena degradante ao condenado. 

Ensina Jorge Miranda, “a dignidade pressupõe a autonomia vital da 

pessoa, a sua autodeterminação relativamente ao Estado, às demais entidades e 

às outras pessoas” 97. 

É preciso que o operador do direito estabeleça como prioridade este 

princípio, antes mesmo de buscar a ordem positiva, nos socorre o Ministro Marco 

Aurélio, do Supremo Tribunal Federal ao proferir seus votos:  

 

Ao examinar a lide, o magistrado deve idealizar a solução mais justa, 
considerando a respectiva formação humanística. Somente após, cabe 
recorrer à dogmática para, encontrado o indispensável apoio, formalizá-
la. (REx 111.787, DJU 13.09.91,RTJ136/1292). 

 

O individuo há de se constituir na ordem primeira do ordenamento jurídico.  

O princípio da dignidade humana é o guia da hermenêutica que deve exteriorizar 

repulsa as práticas que contrariam esta ordem constitucional por parte dos 

poderes públicos ou aos particulares que objetivem expor o ser humano a 

condição de coisa em detrimento da sua condição de pessoa.  
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2.4.7 - Princípio da Proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade requer de início, a indagação de 

Bonavides: “Que é proporcionalidade e que importância tem ela no direito 

constitucional contemporâneo em face de seus mais recentes progressos 

doutrinários e quais suas conseqüências na ordem penal”? 

Mister se faz ressaltar, a priori, a advertência exarada por Xavier Philippe 

quando destacado por Bonavides, “de que há princípios mais fáceis de 

compreender do que definir”98. 

Na concepção acima apresentada, observa-se que a proporcionalidade é 

compreendida mais facilmente por sua similitude aos princípios adotados na atual 

Constituição Federal, ou quando servem de fundamento para outros preceitos 

primeiros. 

O ordenamento jurídico nacional adota implicitamente o preceito em 

questão, uma vez que serve de limitação da atuação estatal, confundindo-se 

neste aspecto com o próprio Estado de Direito. 

Neste sentido, Ernesto Pedraz Penalva corrobora nossas assertivas de que 

a proporcionalidade “é princípio consubstancial do Estado de Direito com plena e 

necessária operatividade, ao mesmo passo que a exigência de sua utilização se 

apresenta como uma das garantias básicas que se hão de observar em toda 

hipótese em que os direitos e as liberdades sejam lesados”99. 

Assim, no tema sob exame deve prevalecer além do preceito do Estado de 

Direito o da Proporcionalidade, haja vista que quanto mais numerosas forem as 
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garantias concedidas aos homens contra as ingerências da máquina estatal, mais 

justo será a aplicação e cumprimento da lei. Verbi gratia, sempre se falou desde a 

vigência da atual carta constitucional na efetividade das garantias e direitos 

fundamentais com respaldo no inesgotável Estado de Direito. 

O Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana, 

conforme disposição da Carta Magna em seu artigo 1º (caput), inciso III. 

Segundo este princípio, deve o castigo guardar proporção com a gravidade 

do crime praticado, ou, dito de outra forma, requer um juízo de ponderação entre 

a carga de privação ou restrição de direito que a pena comporta é o fim 

perseguido com a incriminação e com as penas em questão. 

Atenho-me no presente trabalho a observar a questão da proporcionalidade 

abstrata ou legislativa ocorrendo quando se tem de eleger as sanções mais 

apropriadas, bem como estabelecer a graduação mínima, impondo-se assim, que 

a pena a ser cominada ou ser imposta, guarde justa proporção com o grau de 

ofensidade, estabelecendo a real gradação das condutas criminosas pelo 

legislador e conseqüente aplicação pelo juiz, retratando com fidelidade, o 

“merecimento” do autor da infração, com base nas circunstancias, objetivas e 

subjetivas que envolvam o caso concreto em julgamento100. 

Dentro deste entendimento, observa-se que além dos órgãos públicos, o 

poder judicial deve exercer o controle de sua própria função judicante, podendo 

graduar dentro dos critérios estabelecidos e não tendo que fixar uma pena base 

como no crime do artigo 12, § 1º, II da Lei 6.368/76 quando estes critérios levam a 

aplicação de uma pena menor, em claro desrespeito aos princípios da 

                                                 
100 Ferrajoli entende, quanto às penas privativas da liberdade, que não se justifica o 
estabelecimento de um mínimo legal, acreditando que seria melhor confiar ao poder eqüitativo do 
juiz a eleição da pena abaixo do máximo estabelecido pela lei, sem vinculá-lo a um mínimo 
bastante baixo(Derecho y razon, cit.,p.400). No mesmo sentido, Edson O’dwyer, Se eu fosse juiz 
criminal, boletim do IBCCrim, São Paulo, n. 86, jan.2000. 



proporcionalidade como garantia da dignidade da pessoa humana, haja vista que 

há efetiva desproporcionalidade da aplicação da Lei ao homem inserido na ilha de 

pobreza e miserabilidade do sertão nordestino. 

Tal discussão não objetiva despenalizar a conduta delitiva ou aboli-la do 

ordenamento jurídico pátrio. Mas apenas ressaltar que a “objetividade jurídica” do 

agricultor sertanejo não condiz com a vontade ou intenção do legislador quando 

manifestou seu entendimento no preceito legal. Observando-se que o fim ao qual 

almeja o agricultor é tão somente suprir suas necessidades. Necessidades estas 

que surgem pela falta, omissão, negligência de políticas públicas por parte de 

seus representantes. Representantes estes que ao invés de legislarem 

protegendo interesses de seus representados, o fazem para si próprio e tornam a 

situação do homem sertanejo cada vez mais periclitante. 

Para Pierre Müller a proporcionalidade é a regra fundamental a que devem 

obedecer tanto os que exercem quanto os que padecem o poder101. 

Neste compasso, ao presente trabalho cabe estabelecer que a 

proporcionalidade se caracteriza principalmente pela adequação da sanção legal 

e os meios utilizados no seu cumprimento. Dando ênfase primordial aos fins da 

pena. Ressaltando-se que na moderna teoria penalista e concepção do estado 

brasileiro, a pena não tem caráter punitivo, sancionador, abstendo-se o sentido 

literal da palavra, mas apenas aspecto ressocializador, reeducador, de reinserção 

do criminoso à sociedade. 

Müller, ainda em magnífico ensinamento, esboça que há plena “violação ao 

princípio da proporcionalidade, com ocorrência de arbítrio, toda vez que os meios 

                                                 
101 MÜLLER, Pierre. Le Principe de la Proportionnalité in Zeistschrift fuer Schweizerisches Recht. 
Neue Folge, Band 97, Heft 3, Basel, 1978, p. 531. 



destinados a realizar um fim não são por si mesmos apropriados e ou quando a 

desproporção entre meios e fim é particularmente evidente, manifesta”102. 

Neste mesmo sentido, Gentz quando citado por Bonavides ensina que a 

proporcionalidade almeja o equilíbrio da relação entre fim e meio, confrontando o 

fim e o fundamento de uma intervenção com os efeitos desta para que se torne 

possível o controle dos excessos103. 

Entretanto, não é pertinente resumir a questão da proporcionalidade 

apenas a análise dos fins e meios, ressaltando-se que a discussão somente 

destes dois aspectos tornar-se-ia discussão vazia ao presente trabalho, 

carecendo ser destacada a situação do homem sertanejo. Haja vista que a 

sistematicidade do direito não é resumida apenas a discussão jurídica do fato, 

tendo relevância conjunta à questão sociológica para se chegar ao equilíbrio do 

ordenamento jurídico, fazendo justiça e dirimindo conflitos e desigualdades 

sociais e regionais, conforme exsurge dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil104. 

Corroborando meu entendimento, Braibant citado por Xavier Phelippe 

acrescenta mais uma pretensão à proporcionalidade disposta por Gentz, sendo a 

“situação de fato”, estabelecendo assim a relação triangular fim, meio e 

situação105. 

Neste diapasão, exponho a efetividade das normas constitucionais, não 

desrespeitando a lei específica aplicável ao caso concreto, mas apenas 

                                                 
102 MÜLLER, Pierre. Op.cit., p. 218. 
103 BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 357. 
104 Constituição Federal de 1988, artigo 3º, (...) “III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais”. 
105 PHILIPPE, Xavier apud BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Malheiros, 9ª Ed. 
São Paulo, 2000, p. 357. Acrescentando entendimento de Gentz acerca dos elementos da 
Proporcionalidade in Le Controle de Proportionnalité dans lês Jurisprudences Constitutionelle et 
Administrative Française, Aix-Marseille, 1990, p. 64.   



ressaltando a validade dos direitos fundamentos e princípios fundamentais do 

homem e do Estado brasileiro. 

Neste ínterim, ressaltando-se os princípios abordados no decorrer do 

trabalho, bem como a proporcionalidade funcionando similarmente ao Estado de 

Direito, deve-se garantir a plenitude dos direitos fundamentais. Caso não ocorra, 

estará o ato da autoridade pública viciado de inconstitucionalidade, por 

desrespeitos aos preceitos máximos do nosso ordenamento. 

Bonavides expõe em sua magnífica obra o entendimento de Grabitz acerca 

da natureza jurídica do princípio da proporcionalidade: 

 

Pertence o princípio da proporcionalidade àqueles princípios da 
Constituição que desempenham um notável e destacado papel na 
judicatura da Corte Constitucional. De início, o Tribunal o empregou 
apenas de forma hesitante e causal, sem conseqüência sistemática 
evidente; desde o “Apotheken-Urteil”, porém, ele o tem utilizado de 
maneira cada vez mais reiterada e em campos sempre mais largos do 
Direito Constitucional como matéria de aferição da constitucionalidade 
dos atos do Estado. Sua principal função, o princípio da 
proporcionalidade a exercita na esfera dos direitos fundamentais; aqui 
serve antes de mais nada, e não somente para isso, à atualização e 
efetivação da proteção da liberdade aos direitos fundamentais106. 

 

Por seu turno, invejando jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão 

em julgamento do caso Elfes, faço meu, o sábio entendimento de Bonavides: 

 

As leis para serem constitucionais, não basta que hajam sido 
formalmente exaradas. Devem estar, materialmente, em consonância 
com os superiores valores básicos da ordem fundamental liberal e 
democrática, bem como com a ordem valorativa da constituição, e ainda 
hão de guardar, por igual, correspondência com os princípios 
elementares não escritos na lei maior, bem como com as decisões 
tutelares da Lei Fundamental, nomeadamente as que entendem com o 
axioma da estatalidade jurídica e o princípio do Estado Social107. 

 

                                                 
106 BONAVIDES, Paulo. Op.cit., p. 358. 
107 BONAVIDES, Paulo. Op. Cit., p. 384. 



Assim, conforme explanação anteriormente feita acerca dos elementos da 

proporcionalidade de forma a robustecer a efetividades dos direitos fundamentais, 

passo a explanar aqueles elementos. 

Entres estes há de ressaltar a pertinência e aptidão da medida de sanção 

aplicável aos “Severinos”, indagando se a medida privativa de liberdade do modo 

em que é aplicada é a melhor solução ao problema estrutural que assola o 

sertanejo, bem como se o simples aspeto de restringir a liberdade sem modificar o 

meio de reinserção solucionará a conjuntura deprimente da omissão estatal. 

Ora, é antagônico restringir a liberdade do homem com o objetivo de 

ressocializá-lo, desrespeitando sua dignidade como pessoa humana, impondo 

penas desproporcionais à sua periculosidade e culpabilidade, e em seguida, após 

o cumprimento da pena, reinseri-lo no meio de onde saiu, sem oferecer-lhe 

chances de suprir suas necessidades que não irão cessar após o cumprimento da 

pena. 

Por segundo elemento, ressalta-se o interesse da medida. Aquela cuja 

forma com que é imposta deve ser desconsiderada, uma vez que o principal 

objetivo da medida restritiva de liberdade não está sendo cumprido, sendo apenas 

meio de punição. Haja vista que o sistema prisional nacional, se é que existe 

algum, está “banco roto”, falido. Na verdade o mínimo em questão trás um 

significado de arbitrário castigo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Fundamentos do Direito de Punir 

 

SUMÁRIO. 3.1- Teorias Penais; 3.1.1- Teorias Retribucionistas; 
3.1.2- Teorias Prevencionistas; 3.1.3- Teorias Ecléticas; 3.1.3.1- 
Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin; 3.1.3.2- O Garantismo 
“Neoclássico” de Luigi Ferrajoli; 3.2- Sanção e sua Justificativa. 

 

3.1- Teorias Penais 

 



3.1.1- Teorias Retribucionistas 

 

A natureza humana é diversa uma da outra. Caso todo ser humano se 

comportasse da mesma maneira, pensando da mesma forma e fazendo as 

mesmas coisas, os humanos não seriam dotados de inteligência e sim de instinto. 

Como cada um caminha em uma determinada direção, as várias condutas podem 

perfeitamente colidir com o direito contrapondo-o. Tudo isto, é claro, dentro de um 

contexto histórico, cultural, sociológico, econômico, político e jurídico que 

interferem decisivamente nestas condutas108. 

As teorias da “Retribuição jurídica” se colocam como mais importantes e 

pressupõem que o delito seja um mal que não se pode controlar, constitui o pilar 

essencial na justificação da pena porque traz consigo a idéia de castigo, ou seja, 

o agente que viola o preceito legal deve ser castigado, punido109. 

Deve ser punido o agente culpável aonde já vimos que esta idéia traz 

consigo um juízo de reprovação. Seu objetivo visa atender ao caráter de justiça e 

sua desvinculação de qualquer intenção de cunho social. Intimamente, ela 

significa incutir no indivíduo qual a conseqüência diante de uma possível violação 

da lei. Desde os tempos mais remotos, o castigo sempre foi considerado a melhor 

forma de purificar a alma. O sofrimento enaltece o homem porque o regula para a 

vida. A dor é a mola-mestra que conduz o agente de volta a si mesma e permite 

que ele tome as corretas decisões de sua vida. 

                                                 
108 ARAGÃO, Antônio Moniz Sodré de. As Três Escolas Penais. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 
1938, p. 263. 
109 SAUER, Guilhermo. Derecho Penal – Parte General. Bosh: Barcelona, 1956, p. 18. 



Por outro lado, a idéia de retribuição deve guardar íntima relação de 

proporcionalidade entre a gravidade da ação criminosa com a pena fixada110. É 

uma limitação fundamental interposta ao poder estatal como liame limitador da 

sua força de coação. Cada um deve ser punido na medida da sua culpabilidade, 

mas dentro dos limites da lei. Não pode haver vinculação emocional como o ódio 

e a vingança. Há uma transgressão da lei que deve ser reparada. Nas palavras de 

Jeschech:  

 

A retribuição,portanto, não tem nada a ver com vingança, com obscuros 
sentimentos de ódio ou com reprimidos instintos agressivos da 
sociedade; a retribuição é um princípio proporcional. De acordo com a 
idéia de retribuição, o delito cometido é causa e medida da pena que, 
por sua vez, é a resposta ao delito cometido e deve adaptar-se ao grau 
do injusto e de culpabilidade, quer dizer, adequar-se a sua natureza e 
gravidade111.  

 

Sob o aspecto da retribuição “divina” é notório que na idade média o 

Estado e a igreja sempre viveram associados. Naquela época, o poder do 

Monarca era legitimado pelo poder maior supremo de Deus. Com isso, o Rei era 

considerado um ente divino é possível citar a transcrição bíblica da punição de 

Adão e Eva por terem transgredido a norma divina. O Estado é percebido como 

uma realização temporal da vontade divina. Essa concepção foi defendida por 

Stahl, param que o mundo se encontra pela ordem moral das coisas submetido a 

Deus112. 

A retribuição “moral” ganha sustentação no íntimo da própria natureza 

humana. A psicopatologia humana entende que seu semelhante é passível de 

                                                 
110 SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Pena e Constituição. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1995, p. 
100. 
111 JESCHECK, H.H.Tratado de derecho penal. Barcelona:Bosch,1981 v.1,p. 93. 
112 BALESTRA, C. F. Derecho penal. Buenos Aires: Arayú,1953, p.85; e 
SOLER,Sebastian.Derecho penal argentino. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1951, 
v.1,t.2,p.374. 



castigo pelo crime que cometeu. O entendimento da filosofia sustenta que a 

aplicação da pena não trará nenhum benefício para a sociedade ou para o 

delinqüente, mas visa a satisfação da razão. Daí porque a pena traz consigo 

íntima relação com a ética e por isso deve ser proporcional ao delito cometido que 

de outro modo ela estaria sendo violada. A pena se justifica, assim quia peccatum 

est (pune-se por que pecou). 

As colocações de Kant são nesse sentido. Para Kant o fundamento do 

direito de reprimir é um “imperativo categórico”. Este princípio compreende não só 

normas jurídicas como normas sociais, isto é, a pena não representaria qualquer 

intenção de alcançar um benefício para sociedade ou para o delinqüente, mas sim 

uma necessidade absoluta da razão, bastando a pena a si mesma, como 

realização de justiça, pois “ as penas são, em um mundo regido por princípios 

morais (por Deus), categoricamente necessárias”113. 

Observa-se em Hegel (concepção jurídica) que a pena atende não um 

mandato absoluto de justiça como em Kant, e sim a uma exigência da razão, que 

se explica e se justifica a parte de um processo dialético inerente à idéia e ao 

conceito mesmo de direito. O Estado busca a manutenção da ordem jurídica e o 

crime causa uma aparente destruição do Direito. O delito não poderia na 

realidade, destruir o direito. O delinqüente não pode se queixar, pois este 

escolheu voltar-se contra ele mesmo, quando da pratica do delito e mediante a 

aplicação da pena114. 

                                                 
113 Welzel, Hans. Derecho penal alemán. Trad.J.Bustos Ramirez y Sergio Yánnes Peres. $. 
Ed,Santiago, EdJurídica de Chile,1993, p.184. 
114 Apesar disso, Ferrajoli considera que só aparentemente se distinguem as concepções de Hegel 
e Kant, uma vez que ao menos em Hegel, que concebe o Estado como um espírito ético ou 
substancia ética, também a idéia de retribuição jurídica se baseia de fato, em ultima análise, no 
valor e moral associado, se não a cada imperativo penal, à ordem jurídica lesionada. Op. Cit., 
p.254. 



A concepção jurídica lembra que o Estado é associado ao direito e este só 

podendo existir vinculado àquele; isto significa dizer que a manutenção da ordem 

jurídica depende da correta aplicação da lei e da punição pela sua violação115. 

Quem pratica uma conduta ilícita tem como resposta uma reação do direito 

pra que o agente compreenda que a única realidade possível é a obediência à 

norma. 

Dessa forma a aplicação da pena representa a única forma possível de 

manter estável a ordem jurídica. 

Este conceito absoluto de Estado, de Justiça, de Moral e de Direito 

considerando-se os valores éticos da vida, apesar de defendido por alguns 

autores vai de encontro a limites constitucionais intransponível, em especial a 

dignidade da pessoa humana. Há que se observar com precisão o princípio da 

soberania onde todo poder deve emanar do povo. Ademais existe uma grande 

diferença entre a realidade social e a norma jurídica ambas em velocidade 

distintas. 

 

           3.1.2- Teorias Prevencionistas 

 

Um dos princípios basilares de aplicação da pena é aquele em que ela não 

pode constituir um fim em si mesma, mas servir de instrumento de segurança 

social. 

Como a própria designação deste capítulo está a indicar, a preventividade 

pode ser entendida como a potencialização da intimidação na prática de novos 

delitos. Está embutido o sentimento de intimidação. Dessa forma, a graduação da 

                                                 
115 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão – Causas e Alternativas. Revista 
dos Tribunais: São Paulo, 1993, p. 103. 



pena não incide sobre a sua culpabilidade e sim pela necessidade de sua 

ressocialização. 

O pensamento preventivo da aplicação da pena realiza um exercício 

cauteloso no combate a prática de novos delitos com a pedra angular da 

intimidação116. No sentido de que o indivíduo deve pensar duas vezes antes de se 

desvirtuar da lei. 

O caráter preventivo engloba o aspecto especial e o geral.  O aspecto 

especial incide diretamente sobre o indivíduo, servindo a pena como instrumento 

intimidador para impedir que o criminoso volte a delinqüir. A reprimenda além de 

barrar as condutas indesejadas, tem a pretensão de ressocializar o agente.  Von 

Liszt foi o grande estudioso dessa teoria. De forma equilibrada introduz a “idéia do 

fim” como ponto de apoio para o progresso do direito repressivo, contesta o 

posicionamento doutrinário que atribui a pena uma finalidade única. Evitando o 

“exclusivismo”, coloca o efeito da execução penal sobre o delinqüente. Considera 

ainda a ineficácia do Direito Penal diante da realidade de uma criminalidade 

crescente117. 

O mérito principal do caráter especial da prevenção é o escopo de uma 

função social para a pena, que rejeita os castigos não necessários, onde a pena 

para os delinqüentes ocasionais, que não precisam de correção, é a advertência, 

para os que precisam de correção é ressocializá-los com educação e neutralizar 

os delinqüentes incorrigíveis, aplicando-se o estritamente merecido ao criminoso. 

Jeschec, por sua vez, percebe a dificuldade de constatação dessa teoria onde a 

                                                 
116 MAURACH, Reinart. Derecho Penal – Parte Geral. Astrea: Buenos Ayres, 1995, p. 761. 
117 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal; Parte Genneral. Barcelona,1998. Funcion de la pena y 
teoria Del delito em el Estado Social Y Democrático de Derecho. 2.ed.barcelona, Bosch,1982, 
p.70. 



pena tem função ressocializadora, este indaga se não seria melhor ao estado 

renunciar á aplicação da pena e investir mais em assistência social118. 

Muñoz Conde afirma: educar para a liberdade não só é de difícil realização 

como constitui utopia irrealizável nas atuais condições de vida nas prisões119. 

Já o caráter “geral” da preventividade se refere à intimidação da 

comunidade de indivíduos como um todo, mediante aplicação da pena. Na 

antiguidade eram muito comuns as execuções em praça pública diante dos 

membros da coletividade. O objetivo era incutir na mente das pessoas quais as 

conseqüências da violação da lei. A idéia fundamental dessa concepção é devida 

a Paul Anselm Ritter Von Feuerbach, parte da premissa de que, a própria 

sociedade é capaz de estimular o comportamento de seus semelhantes. Como a 

ameaça sobre a diminuição dos bens jurídicos efetivamente protegidos é 

cumprida com a força coatora da norma amparada pelo Estado, a pena 

desempenha uma função sócio-educativa contribuindo para formar o caráter 

moral dos indivíduos sob a base dos princípios de justiça existentes na sociedade, 

há uma nítida distinção entre direito e moral, entre os fins de um e os fins de 

outro120. Um outro aspecto da preventividade geral é evitar a realização de 

vinganças privadas, pois só o Estado tem a força comedida para fazer valer a 

justiça e a correta aplicação da lei. Não deve prevalecer a lei do mais forte sobre 

o mais fraco e sim a razão sobre a materialidade das situações sociais. 

Distinguindo-se dois momentos da pena: o da cominação e o da efetiva aplicação, 

numa função de prevenção negativa de futuros delitos.  Apesar de possui o mérito 

de orientar-se pelo objetivo de alcançar a paz jurídica da sociedade e esclarecer 

                                                 
118 JESCHEK, H.H.op.cit., p.95 e 103. 
119 CONDE, Muñoz. Derecho penal y control sócia. Op. cit.,p.124 
120 FEUERBACH, Paul Annselm Ritter Von. Tratado de derecho penal. Hammurabi: Bueno Aires, 
1989, p. 133. 



que não se pode renunciar a pena, com base de que a impunidade funciona como 

estimulo para criminalidade, observa Roxin - não resolve a questão relativa ao 

âmbito da criminalidade punível, ou seja, justificar a escolha de determinados 

comportamentos para intimidar121. 

 

3.1.3- Teorias Ecléticas ou Unitárias 

 

Entendemos, ao contrário, que, como em tudo, o meio termo conciliador é 

o que mais convém. Fazemos nossas a asserção do eminente mestre Nelson 

Hungria: “A contenda entre as posições extremadas é o prelúdio de sempre ao 

advento ou retorno do meio-termo, que é a expressão do equilíbrio ou da justa 

medida”. 

Não se pode negar o progresso alcançado pelo direito penal, graças ao 

humanismo da escola clássica, contrapondo-se à tirania vigorante até meados do 

século XVIII; como também são irrecusáveis as conquistas trazidas pela escola 

positiva ao atribuir à pena uma função eminentemente social. 

São dignas de meditação as opiniões já consagradas de certos autores, 

que pertençam à escola clássica, correcionalista, positiva, crítica ou unitária. 

Examinemos, pois, o que atrás ficou dito, desenvolvendo, ao mesmo tempo, o 

nosso pensamento em torno da matéria. 

Pecam (para usar aqui de um termo adequado à doutrina que vai 

comentar) os seguidores das teorias absolutas ao admitir que a pena seja em si 

mesma e que deva ser proporcional à gravidade da falta cometida. 
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Não é suficiente a simples demonstração histórica das origens da pena 

para a justificação intrínseca desta, (como comprovada está a impossibilidade de 

estabelecer uma perfeita correspondência entre o delito e a pena). 

Ferri122, por seu turno, argumenta: “Não se pode precisar em absoluto um 

critério de proporção entre a pena e o delito, porque são entendidas 

heterogêneas, incomensuráveis entre si”. 

Assim, acerca do fundamento ético-jurídico da pena, entende-se ser a 

correspondência do mal um imperativo categórico. Este princípio compreende não 

só normas jurídicas como normas sociais. 

Dentro de um mesmo sistema ético, há é bem verdade, uma certa 

coerência entre normas. Entretanto, é sabido que o direito acolhe, porém nem 

sempre impõe o cumprimento de um dever moral. Certos atos considerados 

atentatórios à moral ou à religião não chegam a constituir um ilícito penal. Há que 

se distinguir o ilícito ético ou religioso do ilícito jurídico. 

A admitir-se que toda a falta deva ser punida com um mal, na mesma 

medida do praticado, correr-se-ia o risco de estabelecer a confusão entre a lei 

positiva e a moral ou religiosa. 

A pena retribuição é uma conseqüência de censura ética, que entende 

tenha o homem à faculdade de escolher entre o bem e o mal. 

Essa possibilidade, a nosso ver, não existe, posto que as causas originais 

do crime estão não só no criminoso, mas também no meio que o envolve. Existem 

fatores endógenos e exógenos que atuando sobre o indivíduo tiram-lhe a 

liberdade volitiva e, como decorrência, a capacidade de eleição entre o bem e o 

mal. 

                                                 
122 FERRI, Enrico. Op. Cit., p. 380 



A noção da pena-retribuição, ainda hoje aceita por inúmeros doutrinadores 

que insistem deva ser mantida em nossos ordenamentos jurídicos a pena-castigo, 

a pena-expiação, a pena de caráter aflitivo – pelo significado moral que dizem 

encerrar – é oriunda das máximas do direito canônico e própria da fases iniciais 

ou se já superadas do direito penal. 

Para Carrara: “...mal que, segundo a lei do Estado, inflige o Magistrado 

àqueles que, observadas as formalidades devidas, foram reconhecidos culpados 

por um delito”123. 

O cárcere para castigar os homens – reproduz o pensamento de Mariano 

Ruiz Funes124 – é uma invenção do direito canônico. A legislação da Igreja era o 

carecer de pena. A prisão faz expiar o réu o seu crime. Trata-se de um conceito 

de origem religiosa... A expiação é também retribuição, por que faz experimentar 

ao homem uma dor, como equivalência da causada por ele com seu crime. Tudo 

isso, mais que uma instituição jurídica, é um conceito religioso. A sanção é 

substituída pela penitência penal. 

Hodiernamente a pena se destina a fins mais altruísticos, não podendo ser 

vista apenas pela sua inegável função moral. 

A pena, com o sentido de recompensa, com o intuito de retorsão do mal 

pelo mal – compensatio mali cum malo – vulnera a personalidade de quem a sofre 

e ofende aos mais comezinhos princípios de humanitarismo. 

Ante o moderno direito penal, uma tal concepção não pode deixar de ser 

considerada errônea e inaceitável. Até os juristas mais vinculados a critérios 

puros, inspirados na tradição penal clássica, pensa, que a pena superou hoje a 
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sua consideração como uma medicação mais que como uma dívida e uma 

expiação ou mesmo que ela há de ser ajustada ao criminoso e não ao crime. 

Não se combate o delito imitando o delinqüente. A pena castigo degrada 

não só o condenado, como avilta quem a determina. 

As abstrações em que se fundamentam as teorias absolutas dão margem, 

como é notório, a que, mediante engenhosas elaborações legislativas, se faça 

uso abusivo das penas, algumas vezes cruéis e sempre excessivamente severas. 

O perigo que oferecem as teorias absolutas está, exatamente, em suscitar 

a possibilidade de procurando um direito absoluto, punir uma ação que não 

chegue a constituir ato ilícito. Desse perigo decorre o de violação da liberdade 

individual, já que, com tal propósito, poder-se-ia, a exemplo do que ocorre com o 

direito canônico, infligir penas a casos não previstos em lei, ao arrepio do 

indiscutível princípio: nullla poena sine lege. 

Já foi dito que o direito acolhe, porém nem sempre impõe o cumprimento 

de um dever moral. Note-se, no entanto, que tudo o que a lei moral não proibir 

ingressa, freqüentemente, nos costumes, para depois se fundir ou converter, de 

modo insensível, numa obrigação jurídica. E esta fusão convém à defesa, à 

conservação do organismo social. 

É de ilustre professor da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná a 

preconizada assertiva de que: “A reação da sociedade contra um ato imoral é útil 

à sua conservação, ao seu bem estar, ao seu desenvolvimento”. 

Mas, aquela desejável fusão dos atos morais, como esta reação da 

sociedade às ações imorais, pertence antes ao domínio da ética; são efeitos mais 

próximos da moral do que do direito. Devem por isso, ser primacial e diretamente 

tratados pela ciência que nos rege, a fim de que não se use, indevidamente, de 



uma sanção jurídica de ordem penal, onde caberia tão somente uma simples 

sujeição de ordem moral.  “Esta dispõe de freios bastante enérgico para conter e 

dirigir a vontade humana, tais como a religião, a opinião pública e a própria lei. 

Mas o constrangimento que dela nos pode vir é puramente psíquico”125. 

O direito é um conjunto de ciências que se interpenetram, se auxiliam, se 

completam; mas se distinguem. Uma é mais material e objetiva; outra é mais 

formal e subjetiva, investiga os atos na sua origem, pois que considera neles, 

como elementos sobre todos importante, a intenção que animou o agente ao 

praticá-lo. 

A força moral da pena pode e deve ser aproveitada, sem que o seu 

resultado seja tido como o fim precípuo da penalidade. Na pena deve estar 

implícita a ação moral sem que dela se pretendia fazer um fim especial. 

Em que pese o valor de cada uma das teorias aludidas, não se conseguiu 

proclamar uma conclusão definitiva a respeito do assunto unilateralmente. 

Assim, aproveitando o que há de mais valioso entre os conceitos de cada 

uma delas, modernamente predomina o posicionamento teórico denominado 

“unitário” que buscou, num critério inegavelmente eclético, situar-se no meio do 

caminho, superando aspectos negativos, admitindo como as absolutas, que o 

delito seja a razão da pena e que o fim desta seja a retribuição, acrescentando, 

porém a este fim, a utilidade: que é também a finalidade da pena nas teorias 

relativas, conciliando assim, o princípio de justiça absoluta (pena retribuição) e o 

fim político e útil (pena garantidora da conservação e defensora dos interesses da 

sociedade), podendo prevalecer este ou aquele critério, ou mesmo um terceiro, 

estranho às teorias precitadas e unificando-as ordenadamente.Essa estruturação 
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teórica produz importantes efeitos na ordem prática quanto à pena de morte e 

prisão perpétua, tornando impraticável sua prática visto afrontar a idéia de 

ressocialização. Também no que diz respeito a individualização da pena, tema 

objeto de nosso estudo, o princípio da culpabilidade impede que a pena 

ultrapasse o limite estabelecido por esse juízo de reprovação pessoal. 

Portanto, são conceitos que não se repelem, mas no dizer de Mir Puig, 

citado por Bitencourt, “distintos aspectos de um mesmo e complexo fenômeno 

que é a pena”126, embora cada qual procure assentar, com bases próprias, essas 

proposições. 

No mesmo sentido, Jescheck nos ensina que a teoria unificadora não pode 

apresentar-se pela simples adição de idéias contrapostas, mas sim através de 

uma reflexão prática de que a pena, na realidade de sua aplicação ao condenado 

e diante de seu mundo circundante, sempre desenvolve uma multiplicidade de 

funções. É necessária uma relação equilibrada entre todos os fins da pena. 

Dentre as teorias mistas atuais, merecem destaque a teoria dialética 

unificadora de Claus Roxin e o direito penal mínimo e garantista (ou garantismo 

neoclássico) de Luigi Ferrajoli. 

 

3.1.3.1- A Teoria Dialética Unificadora de Claus Roxin 

 

Para Roxin embora sabidamente prevencionista, a teoria unificadora 

dialética vem em oposição à tradicional teoria unificadora aditiva se baseia em ter 

percebido corretamente que cada uma das concepções contém pontos de vistas 

aproveitáveis dos quais seria errôneo converter em absolutos. Mas a tentativa de 
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sanar tais defeitos justapondo simplesmente três concepções distintas tem 

forçosamente de fracassar, já que a mera adição não somente destrói a lógica 

imanente à concepção, como aumenta o âmbito de aplicação da pena, a qual se 

converte assim num meio de reação apto para qualquer realização. Os efeitos de 

cada teoria não se suprimem em absoluto entre si, antes se multiplicam, o que 

não só é teoricamente inaceitável, como muito grave do ponto de vista do Estado 

de Direito127. 

O legislador só deve cominar de sanção determinados fatos, desde que 

efetivamente lesivos a bens jurídicos, se tal for indispensável para uma vida em 

comum, decompondo as fases da cominação, da imposição e da execução das 

penas. Pretende evitar os exageros unilaterais e dirigir os diversos fins da pena 

para caminhos socialmente construtivos. 

Observo que as questões temáticas se filiam à idéia central da dialética 

unificadora qual seja alcançar uma relação equilibrada na aplicação do art.59, 

disposto no próprio estatuto repressivo nacional quando diz que a fixação da pena 

deve ser orientada pelos critérios do necessário e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime128. 

Portanto, estudam não só dentro da dualidade retribuição-prevenção mais 

inserindo a sociedade a ser defendida contra o crime e em cujo meio o criminoso 

deve ser reinserido, dentro de condições normais de ressocialização. 

 

3.1.3.2- O Garantismo “Neoclássico” de Luigi Ferrajoli 
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A moderna teoria muito vem contribuindo para que as normas sejam 

aplicadas de modo o cumprir as disposições das cartas máximas nos estados 

liberais. Assim, na seara da efetividade dos direitos e garantias fundamentais, 

surge o modelo garantista disposto por Luigi Ferrajoli, que define o direito penal 

como uma técnica de definição, comprovação repressão da desviação, o único 

fim que pode e deve perseguir o Estado por meio da pena – pois segundo esse 

autor, a pena  

 

Não serve só para prevenir os injustos delitos, senão também os 
castigos injustos; que não se ameaça com ela e se impõe só ne 
peccetur, senão também ne punietur, que não tutela só a pessoa 
ofendida pelo delito e sim também ao delinqüente, frente às reações 
informais públicas ou privadas arbitrárias129. 

 

Desta forma, o garantismo jurídico disposto por Ferrajoli assenta-se, em 

linhas gerais, na idéia de que um Estado deve ser socialmente máximo e 

penalmente mínimo. As penas devem ser impostas não devem causar sofrimento 

maior do que o necessário para a satisfação da comunidade de não criminosos, 

que satisfeita, não precisará recorrer às armas para fazer justiça e retroceder ao 

tempo da barbárie. 

O modelo “garantista” mais que um modelo teórico se contrapõe as 

práticas dominantes entre e operadores do direito, onde é patente a falta de 

compromisso de promover a consolidação efetiva da democracia diminuindo o 

vácuo existente entre os valores como igualdade e a justiça social estabelecido na 

ordem constitucional e a realidade social num verdadeiro processo de 

transformação, superando dogmas do juspositivismo tradicional como forma de  

garantia da  plenitude e efetividade dos direitos fundamentais tido como base 
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primeira. A análise sobre a efetividade destes direitos ficará prejudicada se não 

forem repensadas as formas de lidar com os vícios insuprimíveis do Estado 

Constitucional do Direito, tais como incoerência e antinomias, comprometendo a 

ordem democrática.  

In casu, tendo como base as idéias iniciais do grande mestre FERRAJOLI 

não deve o juiz ser submisso a súmula 231 do STJ, desconsiderar a situação 

deprimente que é tratado o homem do sertão quando equiparado ao traficante 

propriamente dito. Haja vista que a Lei 6.368/76 dispõe de vários núcleos 

normativos de condutas delitivas, atribuindo uma mesma penalidade para todos 

os infratores, sem, contudo, diferenciá-lo uma vez que a cultura do homem 

nordestino lhe coloca como refém do sistema político, não auferindo lucro algum 

da conduta praticada, enquanto o traficante age com plena consciência do ato 

delituoso, se associando ao crime organizado e produzindo um efeito devastador 

na sociedade é ir de encontro. È necessário que o juiz estabeleça uma nova 

concepção de validade agindo de maneira pragmática criticando internamente o 

ordenamento, dando dimensão verdadeira ao poder judicial que é guardar a 

ordem constitucional tornando independente e legitima sua atuação alterando de 

forma profunda a relação com a ordem positiva tudo em favor da garantia do 

cidadão. 

A diferenciação que tratamos deve se restringir acerca do núcleo 

normativo, quando diferenciado, analisado separadamente tendo em vista as 

condições da infração, o modus operandi, e no que se refere aos critérios de 

fixação da pena base e circunstâncias atenuantes. 



Na concepção do garantismo, esta diferenciação incide diretamente na 

preservação de valores130 adotados em um determinado tempo na sociedade, 

haja vista que estes estão em constante modificação. 

Para a atual conjuntura, a preservação de valores já citados constitui, a 

meu entender, as disposições constitucionais amparadas, conforme exposto no 

decorrer do trabalho, no Estado de Direito, nos Direitos Humanos, na Dignidade 

da Pessoa Humana e na Proporcionalidade. Estas disposições máximas não são 

aplicáveis conforme a previsão constitucional, tornando-se letra morta no 

ordenamento jurídico, apesar de serem consideradas previsões constitucionais 

modernas. 

Entretanto, não basta que normas sejam novas frente às necessidades das 

sociedades, necessário que também sejam efetivas, carecendo de mecanismos 

que as tornem eficazes. Assim, o modelo garantista inova no que diz respeito à 

efetividade, apresentando uma nova hermenêutica normativa. 

Neste sentido, Ferrajoli citado pelo eminente Professor Ricardo de Brito A. 

P. Freitas nos ensina que  

 

Uma constituição pode ser avançadíssima pelos princípios e direitos que 
sanciona e, apesar disso, não passa de um pedaço de papel se este 
carece de técnicas coercitivas, ou seja, de garantias – que permitam o 
controle e a neutralização do poder e do direito legítimo131. 

 

Ao passo deste entendimento, observa-se que a decadência do sistema de 

Estado de Direito, ante a análise do caso concreto do plantador da substância 

entorpecente no sertão pernambucano, compõe-se pelo fato do legislador, 

quando da “feitura” da lei, desconsiderar o preceito constitucional da igualdade. 
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Uma vez que o legislador não leva em consideração o choque regional e cultural 

da generalidade nacional frente à realidade do sertão. Não se pretende ir de 

encontro às disposições legais, uma vez que estas têm por características as 

generalidades com que são feitas, mas apenas expor o meu entendimento crítico 

acerca das desigualdades humanas na lei. 

Se o cumprimento ao princípio da igualdade fosse feito de modo austero e 

refletido na norma penal, possivelmente se teria uma aplicação legal mais justa e 

equânime, uma vez que o princípio da isonomia, decorrente da igualdade, 

estabelece que pessoas iguais serão tratadas de modo igual, e pessoas 

diferentes de maneira distinta. 

Desta forma, ressalta-se mais uma vez as disparidades dos “Severinos” 

sertanejos frente à coletividade nacional, uma vez que a realidade geral nada tem 

a ver com a realidade do homem do sertão. 

 

3.2- A Sanção e sua Justificativa 

 

Vivemos atualmente uma crise no ordenamento jurídico penal com 

problema interno vinculado à incapacidade do Estado de efetivar os chamados 

direitos fundamentais, No plano externo é certo que a pedra angular da 

globalização, quando visto como fenômeno jurídico-político, é a circunstância de 

ter sido provocado diretamente pela ordem econômica, provocando rompimento 

na noção de território e de mercado e gerando resultados negativos para 

sociedade, que cada vez mais sente-se ameaçada em sua soberania. 

Provocando a necessidade de uma mudança de paradigma em face de não 

ser mais aceita a idéia de um direito penal baseado unicamente em parâmetros 



estatais. É na transição paradigmática que reside o trabalho ora proposto. 

Trânsito que se pode entender iniciado mais não findo. Vale trazer do mestre 

Boaventura dos Santos:  

 

A transição paradigmática é um período histórico e uma mentalidade. É 
um período histórico que não se sabe bem quando começa e muito 
menos quando termina. É uma mentalidade facturada entre lealdades 
inconsistente e aspirações desproporcionadas entre saudosismo 
anacrônico e voluntarismo excessivo. Se, por um lado, as raízes ainda 
pesam, mas já não sustentam, por outro, as opções parecem 
simultaneamente infinitas e nulas. A transição paradigmática é, assim, 
um ambiente de incertezas, de complexidade e de caos que se repercute 
nas estruturas e nas práticas sociais, nas instituições e nas ideologias, 
nas representações sociais e na inteligibilidades, na vida vivida e na 
personalidade. E repercute-se muito particularmente, tantos nos 
dispositivos da regulação social, como nos dispositivos da emancipação 
social. 

 

Diante do exposto, ratifica-se a necessidade de se rever a justificativa de 

aplicação de uma sanção a quem desobedecer à lei, considerando se esta se  

constitui pedra basilar na ciência penal. Além da questão teórica, seu pressuposto 

deriva também de conceitos práticos sociológicos e remontam a discussão de 

como o Estado detém os poderes para privar a liberdade de alguém que ajudou a 

instituí-lo. 

Observamos inicialmente a coexistência de dois aspectos importantes: a 

razão que impõe a punição de determinadas condutas e o fato de que somente o 

Estado possui facilidade de eleger as condutas criminosas e as penas que se lhe 

apresentam como conseqüência. 

A resposta a essa discussão varia de acordo com a época, de acordo com 

o modelo de Estado adotado e até, obedecendo ao entendimento daquilo que a 

própria sociedade anseia pelo sentido específico de punição. 

Mas não devemos esquecer que a aplicação da pena tem íntima relação 

com a teoria do crime fixando-se contornos dentro da culpabilidade que nada 



mais é do que o juízo de reprovação que enseja a aplicação de uma pena. O 

eminente Professor Cláudio Brandão assevera com muita propriedade que  

 

O Direito Penal é estruturado em três grandes teorias: A teoria do crime, 
a Teoria da Pena e a Teoria da Lei Penal. Essas três teorias que 
constroem a dogmática penal não são isoladas umas das outras. Ao 
contrario, elas se informam dialeticamente: só há sentido em se estudar 
a lei penal se houver a possibilidade do cometimento de crimes e de 
imputação de penas132. 

 

Sabemos que a individualização da pena passou a se constituir pilastra 

constitucional previsto na atual carta de 1988, porém, o juiz ao fixar a quantidade 

desta sanção deve obedecer a certas regras que se impõe independente do seu 

livre arbítrio pois esses princípios de fixação trazem dentro de si a idéia de 

alcance da justiça. 

Devemos entender que a pena não se trata apenas de privação da 

liberdade. Dentro do seio da nossa atual sociedade, previu o legislador todas as 

penas passíveis de serem impostas e que estão previstas na nossa constituição. 

Dentre elas estão a prestação social alternativa, suspensão ou interdição de 

direitos, perda de bens e a multa. 

É importante ressaltar que a aplicação da pena está intimamente 

relacionada com o indivíduo culpável. Acompanhando o evoluir do pensamento 

criminal e todas as suas nuances científicas, a noção de periculosidade deve ser 

considerada em outra situação e não a esta na qual nos referimos que é a 

dosimetria da aplicação da pena. O direito penal moderno admite a punição do 

indíviduo pela culpabilidade do fato punível considerando os atos infrigentes à lei 

que foram cometidos, nunca pela maneira de ser do indivíduo. A lei visa punir 

condutas indesejadas e nunca pessoas indesejadas. 

                                                 
132 BRANDÃO,Cláudio.teoria Jurídica do crime.Rio de Janeiro:Editora forense, 2002, p.2 



Sebastian Soler, tratando da questão, conclui que o tema da justificação da 

pena transcende os limites do espaço interno do Direito penal para atingir o 

âmbito próprio da filosofia jurídica, posto que o fundamento da pena não pode ser 

considerado de maneira isolada ou autônoma133. O grande desafio de um Estado, 

na sua concepção maior de ente titular de deveres e obrigações reside em dois 

aspectos fundamentais: a justificativa que assegura o direito de punição a 

determinadas condutas e quais destas condutas serão eleitas passíveis de 

punição. Em primeiro lugar, a existência de um Estado que não tem legitimidade 

para aplicar sanções jamais conseguirá impor sua vontade. E em segundo lugar a 

padronização das condutas contrárias à vontade do Estado define um segurança 

maior para a própria sociedade que sabe de antemão o que é permitido e o que é 

proibido. 

A sanção está associada ao direito e significa uma conseqüência nociva 

contra uma conduta indesejada e de caráter obrigatório visando sua estrita 

observância, ou seja, a sanção intrinsecamente impõe a obediência à norma. 

Já dizia São Tomaz de Aquino “para todo o mal deve existir um bem”. 

Analisando esta citação pode-se afirmar, para todo crime – conduta indesejada – 

deve existir uma sanção como conseqüência de sua prática. 

A justificativa de aplicação da pena significa que ela representa um juízo de valor 

ético-social público que traz em sua essência uma reprimenda, uma 

conseqüência de peso ao agente ainda que esta pena lhe beneficie. 

Um outro aspecto diz respeito ao problema da justificativa da coação 

jurídica. O direito penal realiza uma tarefa investigatória dentro da conduta 
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delituosa no sentido de saber quando e porquê, dentre tantas outras sanções, a 

pena é que foi escolhida. 

Adentrando nas características da pena, ela pode ser definida como a 

conseqüência jurídica do injusto, porém vai além de uma simples exigência legal. 

Ela interfere em toda a estrutura do ser humano atingindo-o em sua totalidade: 

sua honra, seu patrimônio sua liberdade e sua existência no seio social. A pena 

carrega dentro de si um caráter ameaçador que constitui a chama da existência 

da ciência penal. Sua fixação deve buscar a correta proporção entre o mal do 

crime e o mal da pena. Ambas se complementam. A lei estabelece as 

quantidades de fixação que somadas a alguns critérios discricionários subjetivos 

do juiz permite-se chegar a um quantum: o ponto de partida contra a prática 

delituosa134. 

A justiça penal representa toda a estrutura capaz de legitimar e justificar a 

correta  aplicação da pena. Sendo o judiciário competente para dizer o direito no 

caso concreto e sendo o Estado representado nesse papel, toda essa estrutura 

reúne os elementos necessários para a padronização dos procedimentos e ao 

atendimento dos princípios da inafastabilidade do poder judiciário e do 

contraditório e da ampla defesa. 

Segundo Bettiol, “a pena representa um mal que somente encontra uma 

explicação na reação ao mal causado pelo cometimento do crime”135. O caráter 

da pena retributivo (no sentido de tentar reparar o mal causado), preventivo (para 

impedir sua reincidência), aflitivo (pois tem um cunho ameaçador) e pessoal 

(porque diz respeito ao próprio indivíduo). 
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Para combater uma conduta delituosa, a pena só se justifica se não houver 

outro meio menos gravoso, ou seja, ela fica adstrita a sua imperiosa necessidade. 

Essa preocupação se refere a intensidade do castigo penal que pode por em risco 

a existência social do apenado ou provocar a sua marginalização. O excesso 

dessa prática pode vir a ferir e provocar um dano na mesma sociedade que exige 

punição para as práticas indesejadas. 

Por fim devemos salientar que depois de esgotados todos os instrumentos 

de regularização dos conflitos sociais, já que a grande maioria destes tendem a 

se pacificar espontaneamente, é que deve o direito penal servir subsidiariamente 

à proteção dos bens jurídicos. O conflito social no sertão nordestino se 

intensificou por conta da violação do Estado ao sistema democrático estabelecido 

na Constituição Federal, convertendo-se em Estado policial ou o que é mais 

grave, em Estado do terror, aumentando como conseqüência a incidência de 

condutas adequadas ao tipo penal em questão136. O que se busca na verdade 

não são concepções de moralidade para justificar a conduta do sertanejo quando 

da incidência do art.12 §1º inciso II, Ferrajoli, afirma que a imoralidade é uma 

condição necessária, jamais por suficiente para justificar, politicamente, a 

intervenção coercitiva do estado na vida do cidadão137. A norma penal não é o 

começo da socialização, mas sua culminação, não é o controle social, nem sua 

parte mais importante, como diz Muñoz Conde a parte visível de um iceberg, em 

que o que não se vê (as outras instancias formais e informais de controle),é talvez 

o que realmente importa, mesmo porque a norma penal não cria valores, nem se 

                                                 
136 Como diz Fernandez carrasquila, o direito penal não é um instrumento de moralização ou de 
aperfeiçoamento espiritual do homem, senão um instrumento para a preservação da paz social, 
pois supor que ele se presta à persecução do primeiro fim significaria contrariar a liberdade de 
consciência e, portanto, o pluralismo ideológico e a tolerância moral e ideológica que aquela 
implica (concpto y limites Del derecho penal,Bogotá, Ed.Temis, 1992, p.23-4). 
137 FERRAJOLI, Luigi. Derecho Y razon,teoria Del garantismo penal, Madrid, Ed.Trotta,1995, p. 
222. 



constitui em um sistema autônomo do comportamento humano138. O que se 

deseja em relação a questão ora em discussão é que a sanção aplicada seja com 

base numa culpabilidade do fato punível real e ético de forma a se dar 

legitimidade aos preceitos penais que a lei estabelece, uma vez que é conhecida 

a sistemática violação das garantias do direito e processos penais, apesar de 

formalmente consagrada como reconhece o próprio FERRAJOLI, pela realidade 

operativa do sistema penal. 

O sistema penal é complexo, difícil e de delicado controle, exigindo labuta 

interpretativa fundada nos mais criteriosos elementos da hermenêutica, não basta 

a mera interpretação literal do dispositivo penal. Caso aconteça, vai de encontro a 

sua função liberal, mostrando-se fora da realidade, estabelecendo como legítimo 

este comportamento positivo, arbitrário e fraticida, negando sistematicamente o 

garantismo jurídico penal, obra magistral de FERRAJOLI (Derecho y Razon). O 

problema da legitimação e/ou deslegitimação do sistema penal, necessita de 

investigações mais profundas de ordem criminológica e de políticas criminais para 

que possa realmente haver uma mudança paradigmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138 CONDE, Muñoz. Derecho Penal y control social.  Fundación Universitária de Jeres, 1985, p.17. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo IV 

 

Circunstâncias judiciais e atenuantes  

 

SUMÁRIO. 4.1- Circunstâncias Judiciais; 4.1.1- Culpabilidade; 
4.1.2- Antecedentes; 4.1.3- A Conduta Social; 4.1.4- A 
Personalidade do Agente; 4.1.5- Os Motivos do Crime; 4.1.6- As 
Circunstâncias do Crime, 4.1.7- As Conseqüências do Crime; 4.1.8- 
O Comportamento da Vítima; 4.2- Circunstâncias Legais 
Atenuantes; 4.2.1- Menoridade e Senilidade; 4.2.2- Motivo de 
Relevante Valor Social ou Moral; 4.2.3- Confissão de Autoria; 4.2.4- 
Atenuante Inominado. 

 

4.1- Circunstâncias Judiciais 

 

No artigo 59 do Código Penal estão estabelecidas as “circunstanciais”, 

palavra esta derivada de circum (círculo) e de stare (estar) e designa aquilo que 



pode estar em círculo, em torno, ao redor do fato natural e típico em si, muitas 

vezes não compreendida pelo operador do direito. 

O referido dispositivo estabelece que o juiz para fixar a pena deve, 

considerar a culpabilidade, os antecendentes, a conduta social, a personalidade, 

os motivos, as circunstâncias e conseqüências do crime, bem como o 

comportamento da vítima. Tais circunstâncias são consideradas judiciais, porque 

sua análise é conferida ao poder discricionário do juiz, que as vezes torna-se 

poder arbitrário por conta deste  ou por conta do legislador que o força a cometer 

arbitrariedade quando fica impedido de aplicar o quantum adequado ao acusado. 

 

Art. 59- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedente, á conduta 
social, á personalidade do agente, aos motivos, as circunstancias e 
conseqüência do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente pêra reprovação e 
prevenção do crime: 
I- as penas aplicadas dentre as cominadas; 
II- a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites; 
III- omissis 
IV- omissis 
(...) 

 

Argumenta-se erroneamente que as considerações acerca da 

personalidade, do caráter, da conduta social e aos motivos do acusado em nada 

esclarece o objeto da causa. A busca da verdade real deve ser objetivo fim do 

direito penal, significando não o conhecimento que se tem do fato, mas o mundo 

da realidade, o vício na apreciação do caso concreto não permite reconhecê-lo, 

provocando conseqüências danosas para o acusado no seu aspecto formal. Haja 

vista que não são constatados os verdadeiros critérios de evidências para uma 

fundamentação direcionada num sentido democrático de justiça. Portanto, deve o 

magistrado observar tais peculiaridades, uma vez ocorrendo antinomias entre o 

artigo 59 e a atenuantes com qualquer outro dispositivo (Súmula 231 da Augusta 



Corte Constitucional e Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072/90) entre outros, deve 

o julgador manifestar-se pelo dispositivo do Código Penal, sendo omissa a 

sentença que se afastar de tal entendimento. Desta forma, não deve o magistrado 

partir de conclusões presumidas que se encontram em conflito não só com os 

dispositivos em questão, mas principalmente com a ordem Constitucional Maior. 

Caso aconteça, este estará produzindo um ato decisório eivado de arbitrariedade, 

portanto nulo.   

Destaco algumas jurisprudências que reforçam esta nossa assertiva: 

 

Nula é a sentença quando, na fixação da pena, o juiz, no momento de 
analisar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, atende apenas 
aos antecedentes do réu, deixando de considerar as demais, com o que 
restam de desobedecidos não só aquele comando, que impõe a 
apreciação de todas para que a reprimenda seja estabelecida conforme 
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, como 
ainda o comando do art. 387, II do Código de Processo Penal, e ainda o 
princípio constitucional da individualização da pena, e as garantias do 
devido processo penal e da ampla defesa – Constituição Federal, art. 5º, 
XLVI e LV. É que, requisito essencial do ato o exame abrangente 
daquelas circunstâncias, é ademais direito do réu, no Estado 
democrático, saber com que fundamentos de fato e de direito chega o 
juiz à fixação da pena, que deve ser individualizada segundo os critérios 
legais. Incidência do art. 564, IV, do CPP.139

 

O juiz deverá levar em conta, ao individualizar a pena, os antecedentes do 

agente, isto é, tudo aquilo que existiu ao lhe aconteceu antes da prática do fato 

criminoso. Em resumo, o seu comportamento anterior. A jurisprudência observa 

serem antecedentes, todos os fatos ou episódios da vida anteacta do réu, 

próximos ou remotos, que possam interessar, de qualquer modo à avaliação 

subjetiva do crime. Tanto os maus e os péssimos antecedentes, como os bons e 

os ótimos. Em primeiro lugar, devem ter-se em conta os antecedentes judiciais.140

                                                 
139 Apelação Criminal n. 291096923. 4ª Câm. Crim. TA - RS, juiz Carlos Lengler, julgado à 
unanimidade em 27.05.92. 
140 Apelação Criminal n. 660651/9. 11ª Câm. Crim. TACrim – SP, juiz , juiz Renato Nalini, Julgado 
à unanimidade em 07.03.94. 



Mister que na sentença o Juiz exponha os fundamentos de seu 

entendimento porque o réu tem que saber em que consistiu sua ofensa à lei. Ao 

fazê-lo deverá, também, apreciar todas as teses hábeis, juridicamente relevante, 

propostas pela defesa. Na aplicação da pena dirá, observadas as circunstâncias 

judiciais, o porquê de fixá-la acima do mínimo, tudo sob pena de nulidade.141

Deve ainda o magistrado quando da sentença condenatória, determinar o 

regime para o inicio do cumprimento da pena, observando para tanto não só a 

quantidade de pena aplicada (art.33, § 2º do Código Penal, como também a regra 

estabelecida no art.33, §3º, do Código Penal que diz: “Art. 33 (...)Parágrafo 

terceiro – A determinação do regime inicial de cumprimento da pena, far-se-á com 

observância dos critérios no art. 59 deste Código”. 

Devendo ainda o magistrado observar após a fixação da pena privativa de 

liberdade, bem como o regime inicial de cumprimento, nos termos do inciso IV, do 

art.59, do Código Penal, certificar-se sobre a possibilidade de substituição da 

pena privativa de liberdade, por outra espécie de pena que ocorre nas seguinte 

condições conforme estabelece o art. 44 do Código Penal, o qual transcrevemos 

in verbis: 

 

Art. 44- As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as 
privativas de liberdade, quando: 
I- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos  e o 
crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou , 
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; 
II- omissis 
III- a culpabilidade, os antecedente, a conduta social e a personalidade 
do condenado(grifo nosso), bem como os motivos e as circunstancias 
indicarem que essa substituição seja suficiente. 

 

                                                 
141 Apelação Criminal n. 29242. 2ª Câm. Crim. TJ – SC, Dês. José Roberge, julgado à 
unanimidade em 10.05.93. 



Por fim, após fixar a pena de liberdade e seu regime inicial de 

cumprimento, e não sendo o caso de sua substituição por outra espécie de pena, 

deve o magistrado asseverar-se a respeito da possibilidade de suspensão 

condicional da pena (sursis), sendo certo que a mesma se fará possível uma vez 

atendidas as condições do art. 77 e incisos do Código Penal, que passamos a 

transcrever: 

 

Art. 77- A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 
2(dois)  anos , poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4(quatro) anos desde 
Que:  
I- omissis 
II- a culpabilidade, os antecedente, a conduta social e a personalidade, 
bem como os motivos e as circunstancias autorizem a concessão do 
benefício. 

 

O Legislador procurando sempre buscar na norma jurídica, a solução para 

nossas mazela sociais, buscou na Lei nº 8.072/90 também chamada lei dos 

crimes hediondo, impossibilita primeiro a extinção da punibilidade do agente de 

conduta adequada ao preceito penal do art.12, §1º, inciso II a extinção da 

punibilidade por anistia, graça ou indulto. Como observado no inicio do nosso 

trabalho, anistia e graça encontra-se expressamente vedado na nossa carta 

maior, entretanto,  o mesmo não ocorre quanto ao indulto. 

A recepção do tipo penal em questão, pela Lei de Crimes hediondo ratificou 

o art. 35, caput da Lei 6.368/76 com a mesma violência, impossibilitando o agente 

delituoso o direito a concessão de liberdade provisória, apesar de recentemente o 

Superior Tribunal de Justiça contrariar esse entendimento, admitindo liberdade 

provisória, não obstante a hediondez do crime, ante a falta de comprovação do 

periculum in mora (HC 5.247-RJ), abrindo ainda precedente quando não proibiu a 



concessão da liberdade provisória, o que criou o entendimento da revogação 

tácita do art.2º, inciso II, da Lei nº 8.072790, pelo menos no que tange à tortura. 

Advogamos a valoração das circunstancias judiciais com fundamentação 

minuciosa porque só assim, como assevera Alberto Franco, “será possivel 

controlar o processo mental do juiz , na atividade concretizadora da pena, para 

localização e individualização de eventuais erros”142, em qualquer circunstância 

fática, com ou sem pena base.  

 

4.1.1- Culpabilidade 

 

A humanidade, sempre buscou viver em sociedade. O homem, dotado de 

inteligência e capaz de raciocinar sobre seus atos, construiu seu futuro, 

inventando novos métodos de vida e convivência. As condições de vida evoluíram 

e com a mesma, as invenções proporcionadas por este homem dotado de 

inteligência. Daí vieram o fogo, a roda, a energia, as telecomunicações, a Internet, 

o genoma e mais recentemente a AI (inteligência Artificial). 

Porém, este mesmo homem capaz de descobrir estas maravilhas também 

foi capaz de criar a machadinha, a lança, a armadura, a inquisição, a tortura, a 

pólvora, a arma de fogo, e mais recentemente a bomba de hidrogênio. 

De uma forma ou de outra, essas criações do homem auxiliaram no 

desenvolvimento da humanidade e no desenvolvimento das ciências humanas. 

Desde a sua existência o homem sempre buscou conviver com seu semelhante, e 

desde então sempre houve conflitos dessa convivência. Esses conflitos vieram 

                                                 
142 FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação Jurisprudencial, p.666. 



justamente porque cada um de nós possui necessidades e desejos diferentes. E a 

colisão desses levaram o homem a impor sua pretensão sobre a do próximo. 

Para evitar o uso da força e da violência, surgiu a ciência do direito para 

regular o “dever ser” e em caso de desobediência, impor a sanção. 

O direito veio impedir que o uso da força prevalecesse diante do conceito 

de justiça, onde só a lei seria o liame regulador da ordem e do convívio entre os 

seres. 

Partindo dessa ótica, o Estado cada vez mais passou a regular as relações 

sociais, a impor seus ditames no seio da sociedade. Até chamar para si a tutela 

jurisdicional. Jus dizer ou dizer o direito - surgiu para mediar os conflitos e evitar o 

uso da força do mais forte sobre o mais fraco. 

A ciência da criminologia estuda as razões e os motivos filosóficos que 

levam o homem a desviar-se da lei. Toda vez que isso acontece o homem é 

inserido na esfera criminal. É como se ele se posicionasse as margens da lei. 

Dessa forma, o Direito Penal é o ramo do direito público que define as 

infrações penais estabelecendo as penas e as medidas de segurança aplicada 

aos infratores. É o atendimento imediato ao princípio da reserva legal 

estabelecido no artigo 5º inciso XXXIX da Constituição Federal – “Não há crime 

sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal”. 

Porém, houve anteriormente uma teoria desse ramo do direito que defendia 

que a conduta delituosa era uma simples exteriorização de movimento ou 

abstenção de comportamento desprovida de qualquer finalidade. Ou seja, não 

importava se o autor agiu com dolo ou culpa, estes eram apenas pressupostos de 

aplicação de pena e encontravam-se posicionados dentro da culpabilidade. Só 

importava o resultado da sua ação. 



Quando sobreveio a Teoria Finalista – atualmente adotada pelo nosso 

código penal – o dolo e a culpa simplesmente migraram da culpabilidade para o 

primeiro elemento do fato típico, ou seja, para a conduta. Daí passou-se a dar 

importância se o indivíduo agiu com dolo e culpa e veremos que em alguns casos 

se torna até imperativo a inexistência de crime passando-se a desconsiderar a 

ação delituosa apesar do resultado aparentemente causar modificação no mundo 

exterior143. 

Primeiramente torna-se fundamental definir a ciência do Direito Penal qual 

seja o ramo do direito público que define as infrações penais, estabelecendo as 

penas e as medidas de segurança aplicáveis aos infratores. Ora, desde a sua 

simplista definição, o direito penal se depara com dois níveis de delitos. Se 

prestarmos bem atenção, veremos que infração penal é gênero dos qual são 

espécies os crimes e as contravenções. Essa escala gradual de definição se 

baseia na intensidade e gravidade daqueles. O legislador penal jamais poderia 

enxergar com os mesmos olhos um condutor que avançou um sinal vermelho em 

uma avenida de grande movimento com alguém que deflagrou 06 (seis) tiros 

numa criança de cinco anos, entretanto, constatamos contrariedade a este 

raciocínio quando não considerar a diferença de um humilde lavrador que não se 

locupleta da conduta criminosa através de enriquecimento ilícito, sem resistir 

sequer à prisão, dos traficantes contumazes, violentos e milionários, observo que 

apesar de não ser tipos diferentes a linha de raciocínio é idêntica. No mesmo 

raciocínio de retro, as contravenções penais foram definidas por Nelson Hungria 

como “crimes anões”. Já que elas nada mais são do que crimes causadores de 

                                                 
143 Redação original, o código estabelecia, no art.42, que para a fixação da pena-base o juiz 
deveria considerar, dentre outras variáveis, a intensidade do dolo ou o grau de culpa. Essa 
expressões foram substituídas pela reforma de 1984 pela culpabilidade, com sentido de 
reprovação ou de censura social pelo fato praticado. 



menores danos e com sanções de menor gravidade144. Por isso é que se diz que 

a tipificação de um fato como crime ou contravenção depende exclusivamente da 

vontade do legislador, ou seja, se considerado mais grave, deve ser tipificado 

como crime, estabelecendo uma correta gradação penal, se menos grave como 

contravenção. 

Podemos diferenciá-los considerando primeiramente como crime a infração 

penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção quer isoladamente 

quer alternativamente com a pena de multa. Já a contravenção, é a infração penal 

a que a lei comina, isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas 

cumulativamente. O elemento subjetivo do crime é o dolo ou a culpa. Para a 

contravenção basta a voluntariedade.  

Essas diferenças até então apresentadas, introduz as principais diferenças 

entre as espécies de infrações penais previstas no ordenamento jurídico pátrio. O 

entendimento inicial desta diferença dará suporte para a penetração nas teorias 

que fizeram e fazem parte na orientação da ciência penal dentro do direito 

brasileiro e para nossas assertivas em questão. 

A estrutura do crime, bem como de seus requisitos sofre profunda 

diferenciação de acordo com a teoria que se adote em relação à conduta, que é o 

primeiro elemento componente do fato típico. Assim uma vez adotada a teoria 

clássica ou a teoria finalista da ação, haverá grandes diferenças acerca dos 

temas que envolvem a conduta, o dolo, a culpa. Não há dúvidas que a Parte 

Geral do Código Penal reformada em 1984 adotou a teoria finalista da ação e que 

será apresentada neste trabalho o estudo de ambas e, principalmente, a migração 

                                                 
144 HUNGRIA,Nelson. Comentários ao código penal.Rio de janeiro:Forense,1983, v.1,t.12, p.152. 



do dolo e da culpa, da culpabilidade, para dentro da conduta que é primeiro 

elemento do fato típico. 

Porém antes de adentrarmos no estudo das teorias, faz-se necessário um 

estudo dos elementos do crime e seus principais aspectos de acordo com a teoria 

finalista da ação e da forma como é adotado atualmente pelo nosso Código 

Penal. Depois ficará mais fácil o estudo das teorias se conhecidos os elementos 

do crime. 

A estrutura do crime é composta pelo fato típico que é aquele fato previsto 

na lei penal e considerado como uma infração delituosa. Dentro do fato típico 

temos a conduta, o resultado, o nexo causal que se apresenta nos crimes 

materiais que vimos anteriormente e a tipicidade. 

A conduta é a materialização da vontade humana que pode ser executada 

por um único ou por vários atos. O ato, portanto, é apenas uma parte da conduta, 

ou seja, é possível matar uma vítima com um tiro ou um ato, ou com vários 

disparos ou várias ações. Caso ela se revista de um único ato é chamada de 

unissubsistente e se de vários atos denomina-se de plurissubsistente. 

Para a maioria dos autores, a conduta é o ponto chave mais importante do 

estudo da ciência penal e de todos os aspectos que envolvem o crime. É através 

da conduta que se consegue analisar todo o restante do fato delituoso. Foi 

através dela que se tornou possível o desenvolvimento das várias classificações 

de crimes, vistas anteriormente, e através dela foi possível desenvolver nosso 

sistema penal atual e todos os preceitos que envolvem a prevenção, punição e 

ressocialização. 

O segundo elemento do fato típico é o resultado, ou seja, a modificação do 

mundo exterior provocada pela conduta do agente anteriormente apresentada. 



Não devemos jamais confundir resultado de evento. Enquanto este 

significa qualquer acontecimento, o resultado é a conseqüência da conduta 

humana ou tudo aquilo que foi produzido por uma conduta dolosa ou culposa. 

Dessa forma, estão excluídos do resultado os fenômenos da natureza, as 

hipóteses de caso fortuito ou força maior e o comportamento de animais 

irracionais. 

O terceiro elemento do fato típico é o nexo causal que nada mais é do que 

a relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado dela 

decorrente.  

Nos crimes materiais somente está configurado o delito quando fica 

evidenciado que a conduta do agente provocou o resultado, ou seja, quando fica 

caracterizado o nexo causal. 

A teoria da equivalência dos antecedentes foi a adotada pelo artigo 13 do 

Código Penal no que se refere ao nexo de causalidade. É também chamada de 

Teoria do Condition sine qua non. Para esta, causa é toda circunstância 

antecedente sem a qual o resultado não teria ocorrido. Isto leva a conclusão de 

que toda e qualquer contribuição para o resultado é considerada sua causa. E 

todas as causas são igualmente contributivas para a produção do resultado. 

Dessa forma, para se saber se algo é causa do resultado basta excluí-lo da série 

causal. Se o delito ainda assim tivesse ocorrido, então seria causa. 

Por fim temos a tipicidade que é o nome que se dá ao enquadramento da 

conduta concretizada pelo agente na norma penal descrita em abstrato. Para que 

haja crime é necessário que o sujeito realize, no caso concreto, todos os 

elementos componentes da descrição típica e quando ocorre esse 

enquadramento existe tipicidade.  



A adequação típica pode se dar de duas maneiras: a imediata ou direta 

acontece quando houver uma correspondência total da conduta ao tipo. A 

mediata ou indireta ocorre quando a materialização da tipicidade exigir a 

utilização de uma norma de extensão, sem a qual seria absolutamente impossível 

enquadrar a conduta no tipo. 

Vimos todos os elementos do fato típico que definem com clareza a 

conduta delituosa e a forma como os operadores do direito devem analisar a 

existência ou não da infração e de que forma ela deve ser enquadrada aos 

preceitos legais. 

Existem diversas teorias que explicitam o dolo dentro da ciência penal, 

carrara e altavilla (dolo de paixão cega, improviso, deliberado, premeditado)- 

Ortolan (de ímpeto, normal premeditado)- Maggiore, Feuerbach (de ímpeto e de 

propósito)145. A teoria da vontade afirma que dolo é a vontade de realizar a 

conduta e de produzir o resultado (dolo direto). A teoria da representação diz que 

dolo é a vontade de realizar a conduta prevendo a possibilidade de produção do 

resultado. E por fim a teoria do assentimento preceitua que dolo é a vontade de 

realizar a conduta assumindo o risco de produção do resultado. 

As que foram adotadas pelo Código Penal conforme art 18 inciso I diz que 

há crime doloso quando a agente quer o resultado (dolo direto) ou quando 

assume o risco de produzi-lo (dolo eventual). Na hipótese de dolo direto o 

legislador adotou a teoria da vontade e no caso do dolo eventual consagrou-se a 

teoria do assentimento. 

Veremos mais adiante que a apresentação deste estudo do dolo é 

fundamental, porque a falta da voluntariedade tira a existência do crime. E 
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veremos também que o dolo e a culpa não integravam a conduta e sim a 

culpabilidade.  Eles foram migrados daquela para esta na transposição da Teoria 

Clássica para a Teoria Finalista. 

Veremos que estando o dolo e culpa dentro da conduta a sua inexistência 

liberta o agente da imputação por carecer o crime do elemento de vontade que 

faz parte deste entendimento. 

A espécie de dolo adotada pela Teoria Finalista da Ação (que é a atual 

consagrada pelo Código Penal) preceitua, que existe a consciência da conduta, 

do resultado e do nexo causal entre ambas. É a vontade de realizar a conduta e 

provocar o resultado, ou seja, a intenção de concretizar os elementos que 

compõem a descrição típica do delito. 

Para essa teoria, o dolo passa a constituir parte integrante da conduta, 

conforma já explicitado acima, deixando de lado a consciência da ilicitude. 

O professor Juarez Tavares adverte que,  

 

Apesar da grande aceitação que o finalismo obteve na atualidade, o 
Direito Penal brasileiro tenha aceitado todas as teses Welzelianas. No 
que diz respeito ao exame da culpabilidade, visando impedir uma 
reprovação baseada na conduta de vida ou no caráter, os juristas 
nacionais não concordaram com a teoria do injusto pessoal e optaram 
por realizar um juízo de valor que materializa a reprovação sobre o 
individuo que pratica uns injustos penais, tendo a capacidade genérica 
de querer e entender, podendo, nas circunstâncias em que se encontra, 
compreender a ilicitude de seu atuar e, sendo-lhe exigível um 
comportamento compatível com a ordem “jurídica146. 

 

Já para antiga Teoria Clássica, o dolo continha a consciência da ilicitude e 

era elemento integrante da culpabilidade. Observa-se por esse entendimento da 

Teoria Clássica que não poderia continuar a ser aplicado por comprometer todos 
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os agentes que eram acometidos de acidentes eivados de causalidades que eles 

próprios não tinham contribuído a causar. 

A culpabilidade figura primeiramente no corpo do art.59 do Código Penal, 

no entanto, com sentido de reprovação ou de censura, não é outra, e sim a 

mesma culpabilidade de que fundamenta o juízo de condenação. Estabelece 

maior ou menor reprovação pela conduta, comportando portanto graduação e não 

definindo conceito. Se o agente tem capacidade plena, sua conduta é censurável; 

se o agente tem capacidade relativa, sua conduta terá censurabilidade diminuída; 

se o agente é incapaz, sua capacidade não merece censura, havendo isenção da 

pena. Em toda condenação por meio de sentença estabelecendo procedência da 

denúncia ou queixa há necessariamente uma declaração afirmativa ou negativa 

de culpabilidade147. 

 

4.1.2- Antecedentes 

 

A ciência penal, sabiamente se preocupou, dentro do pressuposto de 

aplicação da sanção penal, em averiguar o passado histórico da vida do acusado. 

Essa tentativa de avaliar o passado histórico do acusado remonta, segundo 

alguns historiadores da época do tribunal da inquisição, no auge da idade média. 

Naquela época, a heresia era motivo para queimar alguém na fogueira como 

forma de purificar a alma. Mas o Concílio de Trento passou a verificar, através 

dos anos, que a única forma de acusar um cristão como herege ou não era 

                                                 
147 BITENNCOURT, Cezar. Manual de Direito Penal. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1999, 
p.579-580. Neste sentido, afirma ser “rematado equívoco, freqüentemente cometido no cotidiano 
forense, quando, na dosagem da pena, afirma-se que o agente agiu com culpabilidade, pois tinha 
a consciência da ilicitude do que fazia”. Ora, diz ele, “esta acepção de culpabilidade funciona como 
fundamento da pena, isto é, como característica negativa da conduta proibida, e já deve ter sido 
objeto de análise juntamente com a tipicidade e a antijuridicidade,concluindo-se pela condenação. 
Presume-se esse juízo tenha sido positivo, caso contrário nem se teria chegado á condenação”.  



investigar o seu passado. A simples confissão foi perdendo sua eficácia diante 

dos vários indícios de impunidade que pairavam na época. Dessa forma, a vida 

pregressa do acusado passou a ser debulhada para se saber com o mínimo de 

erro se sua fé tinha se perdido ou do seu comprovado envolvimento com a 

bruxaria ou outra forma pecaminosa para a época. 

Não se pode negar que a análise da vida passada de alguém, não deixa de 

ser uma atividade contumaz subjetiva. Mesmo assim, o critério preocupante para 

a ciência penal é averiguar a capacidade de socialização do acusado perante a 

sociedade, os fatos pretéritos ao crime praticados pelo réu que lhe retiram a 

condição de primário148. 

Dentro do processo penal, via de regra, os antecedentes se referem aos 

inquéritos instaurados, as condenações irrecorríveis anteriores – reincidências – 

demais processos anteriores que, não necessariamente, ensejarão um “passado 

negro”. Podem, ao contrário, revelar um bom comportamento social, uma boa 

trajetória familiar e profissional e outros elementos que possam atenuar a fixação 

da pena do acusado. 

Uma boa parte da doutrina rebate a idéia da aplicação dos antecedentes 

majorarem a pena do acusado baseado numa fixação de pena acompanhada de 

um caráter além de legal, subjetivo. Sendo o direito penal baseado em fatos 

concretos, o agente deve ser punido pelo que fez e não pelo que é, de maneira 

que os antecedentes não podem elevar a pena extrapolando os limites da sua 

culpabilidade. A analogia a essa concepção se enquadra no princípio da 

irretroatividade da lei penal onde ela só retroagirá para beneficiar, jamais para 

prejudicar o réu. 
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Por fim, não podemos esquecer que o critério de antecedente está 

intimamente relacionado com a questão social do indivíduo. O legislador, ao 

prever o artigo 59 do código penal, nada mais fez do que relacioná-lo ao meio 

dentro do critério de convivência e de comportamento de forma a prevenir e a 

orientar a conduta de todos os que estão dentro da esfera de abrangência do 

direito penal. O bom comportamento e a boa convivência em sociedade podem e 

devem servir de referência para se individualizar e fixar a pena, considerando este 

aspecto primordial para considerar a necessidade de redução da pena base. 

Considerar aqui a reincidência que não pode ser contada na 2ª fase - art. 

64, I, do Código Penal - o que poderá aumentar a pena base. 

 

4.1.3- A Conduta Social 

 

O direito penal é uma ciência eminentemente social. Esta afirmação, 

remonta aos pressupostos da ciência sociológica e o seu aprofundamento no 

comportamento humano. Com efeito, o homem tende desde a sua existência a 

viver em sociedade na convivência com outros da sua espécie. Esse 

comportamento se dá por múltiplos fatores: segurança, relacionamento, 

procriação da espécie, sobrevivência dentre outros. Ao longo da evolução da 

espécie humana, os grupos étnicos foram ficando cada vez maiores e surgiu a 

necessidade de estabelecerem-se regras de convívio mútuo onde a maioria 

deveria subordinar-se a essas regras de conduta. Então surgiram as primeiras 

normas e o aumento delas fizeram surgir o direito e com ele, suas ciências 

especializadas como a ciência penal. Não existe sociedade divorciada do direito e 



este não exerce sua força longe do seio social. Daí a importância que o convívio 

social remonta sobre a esfera penal. 

Um outro aspecto relevante é a força com que a convivência social exerce 

sobre o indivíduo, ora influenciando seu comportamento ora orientando a 

fiscalização dos seus semelhantes nas regras emanadas pelo direito. Essa 

convivência do acusado com seus semelhantes é que pode perfeitamente apontar 

indícios da impossibilidade da vida dele em sociedade. 

Diante da real situação do homem do sertão, onde a maioria convive com a 

miséria e em condições desfavoráveis, um bom relacionamento social contribui 

para uma valorização subjetiva por parte do julgador que deve se ater não só ao 

texto normativo, mas à realidade do meio em que está inserido, entretanto esse 

bom relacionamento pessoal parte de ações positivas do Estado através de 

políticas públicas que o levem a esta condição ideal. 

Por outro lado, a observância da conduta social do indivíduo não deve ser 

confundida com o seu grau de periculosidade ao seu meio social. Esta pode ser 

simploriamente definida com a probabilidade do indivíduo voltar a delinqüir. Pela 

adoção do sistema vicariante para aplicação da pena, para os periculosos devem 

ser aplicadas medidas de segurança como forma de correição, para os 

considerados inimputáveis. 

A valoração da conduta social – que não se confunde com os 

antecedentes149– é sempre em relação à sociedade na qual o acusado esteja 

integrado, não em relação à sociedade formal dos homens tidos como ‘de bem’. 
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compreende a vida do agente em família, no trabalho, na coletividade onde vive. Ocorre a 
reincidência quando o agente pratica novo crime depois de transitar em julgado a condenação que 
o condenou por crime anterior”. 



Sem duvida, um indivíduo que, por exemplo, habite em uma favela (ou na miséria 

e abandono do sertão) em paz e amizade com os vizinhos não pode receber uma 

valoração negativa, só porque o Juiz, influenciado por variáveis ideológicas, tem o 

entendimento de que na cidade, existem ambientes ‘mais sadio’ para o 

desenvolvimento das relações sociais. 

O Direito, dentro de uma das suas atuações, nada mais é do que um 

sistema de regras incorporadas pela vida em sociedade e fadadas em possibilitar 

a convivência humana, exatamente através do controle social. 

Dentro de sua especialização a ciência jurídica detém o Direito Penal que 

pode ser considerado o ponto nevrálgico nessa relação, isto porque é através de 

suas normas que se realiza a parte mais substancial desse controle social, sejam 

pela tipificação das figuras delituosas consideradas mais nocivas à vida do 

agrupamento, seja pela segregação do criminoso do seio dessa sociedade. 

 

4.1.4- A Personalidade do Agente 

 

Com o advento da teoria finalista do crime, formulada por Hans Welzel1, 

veio à tona uma nova visão em relação à conduta intersubjetiva do agente, em 

razão da qual surgiu toda a teoria da ação humana, que ganhou um forte relevo, 

posto que passou a ser nela identificada uma dimensão eminentemente subjetiva 

do delito. 

A personalidade do agente e sua influência no dolo e a intenção de gerar 

um determinado resultado ou pelo menos aceitar a verossimilitude de sua 

superveniência, implicaria diretamente no elemento estimulador da ação humana. 



A circunstancia judicial que diz respeito ao exame de personalidade do 

agente traduz uma tarefa das mais difíceis que o direito penal pretendeu 

enfrentar. Na lição de Figueiredo Dias, “a personalidade é forma viva fundamental 

do indivíduo humano por oposição a todos os outros”150. 

Como ensina Kaplan, Sadoc & Grebb, por personalidade há que se  

compreender dinamicamente a totalidade dos traços emocionais e 

comportamentais que caracterizam o indivíduo em sua vida cotidiana, sob 

condições normais”151. 

A referência à ação humana, no sentido em que a moderna Ciência Penal 

vem abordando, traz importantes noções que dizem respeito ao próprio conteúdo 

da análise. 

Seria a dimensão subjetiva do agente investigada na teoria da ação e a 

conseqüente admissão da sua existência, justamente, desse aspecto socialmente 

incondicionado. Cada indivíduo detém a capacidade de discernimento e de 

vontade, os quais serão decisivos para as amplitudes subseqüentes, as quais 

comporão a carga subjetiva constatável na mencionada personalidade humana. 

A questão referente ao elemento intencional da personalidade humana, ou 

seja, finalidade que norteia o comportamento do indivíduo, provavelmente seja o 

fator mais decisivo da tentativa de construção da personalidade do indivíduo a 

qual atribui a adjetivação de ação humana à correspondente conduta. 

O indivíduo age porque tem um escopo pelo qual ganha ânimo, estímulo, 

iniciativa e vontade para proceder; como se a força motriz da ação humana fosse 

o almejar do indivíduo de satisfazer algo ou alguma coisa. 
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A seqüência mostra, por sua vez, que este fator intencional seja 

conseqüência de uma investigação individualista da ação. O indivíduo deve ser 

analisado dentro de seu comportamento singularmente considerado. O aspecto 

subjetivo da ação humana e a dimensão da conseqüente personalidade são 

interpretados como a dimensão na qual o sujeito tem seu arbítrio assegurado e 

completamente livre de influências externas. É por isso que defendemos que a 

ação humana é eminentemente uma ação social. 

Várias escolas sociológicas têm tentado identificar os elementos 

integrantes e as conseqüências desta ação social uma vez que esta desempenha 

um papel importante na própria construção da ordem social. Nesta perspectiva, a 

personalidade adquire um caráter propriamente social quando é analisada com os 

indivíduos em conjunto. Mas esta análise em conjunto não implica 

necessariamente em uma visão geral da sociedade, porque o pesquisador pode 

iniciar sua investigação no próprio indivíduo, conforme as teorias sociais 

demonstram. Todavia, mesmo neste sentido, a conduta do sujeito é social na 

medida em que aparece a sua interação com a conduta de outros sujeitos. Com 

isso, o objeto em estudo perfaz o sentido de que o agente (aquele que pratica a 

ação) atribui à sua própria conduta, sendo que este sentido é influenciado pela 

ação de outros agentes, que igualmente atribuem sentido às suas respectivas 

condutas, e serão da mesma forma condicionados pelas ações dos demais 

agentes com que se relacionam. Como conseqüência disto, o agente passa a ser 

um ser social e a sua conduta, uma ação social. 

De acordo com o exposto acima existe uma espécie de condicionamento 

recíproco desta subjetividade para com a objetividade da ação, ou seja, o agente 



irá desenvolver sua conduta, sendo que deste contexto, faz parte a ação dos 

demais agentes. 

Mas a ênfase dada à essa ação social como ponte da personalidade do 

agente faz-se necessário justamente quando  se procede ao ato da “punição” ou 

“ressocialização” do  indivíduo. Assim, pune-se ou ressocializa-se aquele que 

orientou a sua conduta com a intenção de praticar o evento. 

Naturalmente que as condições objetivas em que o agente procedeu serão 

averiguadas, conforme já relatamos anteriormente, mas sempre em um grau 

menos elevado do que aquele utilizado na perquirição da conduta social. 

Ainda assim, devemos ressaltar que no meio social nada ocorrem de forma 

estática, ou seja, uma determinada conduta, ainda que fosse desencadeada e 

executada por força iniciadora de certo indivíduo, gera conseqüências não 

restritas a ele próprio e aos seus ou seu âmbito de ação. No homicídio, por 

exemplo, temos uma ação humana, mas esta tem, inegavelmente, um caráter 

social, na medida em que essa conduta irá repercutir (de forma mais ou menos 

intensa) na vida daquela coletividade, o que não ocorre na prática do delito 

tipificado no art. 12, § 1º, inciso II, que está prática delitiva se incorporou a própria 

cultura da região. 

A circunstancia judicial da personalidade analisa a formação do acusado, 

sua índole, sua maneira de agir e de sentir, considerando na formação de seu 

caráter o ambiente social onde o réu se criou o que deve ser ressaltado, se for o 

caso. 

Resulta-se inviável a determinação a priori de um padrão de personalidade 

para a elaboração de um juízo comparativo com a personalidade do réu. 



Se constatado que o réu é portador de transtorno da personalidade deveria 

determinar não a exasperação da pena base pelo fato cometido, e sim, o 

exercício de direito subjetivo deste, reclamando do Estado o apoio indispensável, 

para libertação de um problema causado por este, conforme se queira atingir seus 

direito fundamentais dentre eles de uma vida digna, não sendo absurdo o 

abrandamento da censura penal. 

 

 

 

4.1.5- Os Motivos do Crime 

 

O artigo 59 do código penal também aponta o elemento volitivo como 

critério de fixação da pena. O motivo pode ser entendido como àquilo que levou o 

agente a praticar o ato, ou seja, o motivo é tudo aquilo que se encontra antes da 

ação delituosa e que, conseqüentemente, não pode ser confundido com 

motivação, que significa fundamentação, ou seja, tudo aquilo que justificou a 

prática do ato e que por conseqüente se encontra após o ato delituoso. 

O sentimento da moral  refere-se ao sentimento ético do que é justo e 

correto. A moral, segundo a filosofia de Aristóteles poderia ser representada sob a 

existência humana pautada numa conduta ilibada sem nada que pusesse em 

dúvida a existência do justo e do honesto. 

É relevante observar os aspectos do ambiente social que envolve o 

acusado, não podendo deixar de ser considerados, razão que o magistrado tem 

por obrigação possuir condições morais e intelectuais para julgar com 

independência. 



Nesse sentido, o magistrado Lédio Rosa de Andrade percebe que o juiz 

deve, na instrução processual, trazer para os autos elementos seguros sobre as 

questões sociais que se apresentam no cerne da prática delitiva e sobre elas 

realizar um trabalho de clarificação axiológica152. 

A relação Estado–individuo adquire novos contornos, uma vez que é de 

fácil observação as tendências e incoerências do aparelho estatal junto a 

comunidade, como elemento capaz de influenciar-lhes o comportamento, 

permitindo através de uma visão atenta do juiz as contradições sociais , que 

possibilitará a este julgar de forma  livre e mais justa. 

É a “Co-culpabilidade a que se refere Nilo Batista, colocando no mesmo 

banco os réus e a sociedade que os produziu. Citando Zaffaroni, Nilo Batista 

percebe que “reprovar com a mesma intensidade a pessoa que ocupa situações 

de privilégio e outras que se acham em situação de extrema penúria é uma clara 

violação ao princípio da igualdade corretamente entendido”153. 

Deve-se analisar os motivos que interferiram na ação delituosa. Se os 

motivos integram circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causa de aumento 

ou de diminuição da pena, devem ser considerados somente na fase respectiva, 

para não haver dupla valoração, devendo ser feita referência a este detalhe, 

observando-se ainda o grau de reprovação dos motivos. 

 

4.1.6- As Circunstâncias do Crime 

 

Sobre este tema, devemos sobressaltar que não nos referimos as 

circunstâncias agravantes e atenuantes prevista no próprio corpo do código penal. 
                                                 
152 ANDRADE,L.Rosa de. Juiz Alternativo e poder judiciário. Acadêmica: São Paulo,1992, p.63, 71 
e 99. 
153 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Revan: Rio de Janeiro, 1990, p. 18. 



O julgador, obedecendo aos critérios de fixação da pena, aplica os agravos 

e diminuições num segundo momento completamente diverso do exposto no 

artigo 59 do código penal. 

As circunstâncias que aqui nos referimos dizem respeito à gravidade 

objetiva do crime, ou seja, aos instrumentos realizados na prática delituosa, 

tempo e lugar do crime, o modo de agir etc. Tudo que possa esclarecer a 

dinâmica da conduta e a forma como foi cometida. 

Talvez a cultura do indivíduo, o modo de vida social, as peculiaridades de 

cada região e até mesmo o estado emocional no momento da consumação 

podem de alguma forma influenciar o resultado do delito. As circunstâncias 

trazem à tona peculiaridades que só existem em determinado lugar hora e local. A 

condição de pobreza característica da região é ainda motivo no sertão nordestino 

de tal prática delitiva. Da mesma forma o analfabetismo do agente nessa região 

que possui um nível de aculturamento diferente das outras regiões do país. Local 

inóspito e sem condição de uma vida digna é um outro fato relevante. Ë 

importante ressaltar também, que a constatação da ausência de reação no ato da 

prisão enseja também considerações, a pena aquém dos limites estabelecidos 

pela culpabilidade do agente no caso concreto. 

Tais circunstâncias informam as que cercaram o evento criminoso (lugar, 

maneira de agir, ocasião, horário, etc). Também não podem ser consideradas se 

constituírem circunstâncias legais ou causa de aumento ou diminuição da pena, 

que devem ser analisadas na fase respectiva, para não haver dupla valoração, 

devendo, no entanto, ser feita referência a este detalhe. 

 

4.1.7- As Conseqüências do Crime 



 

O entendimento relativo às conseqüências do crime deve estar voltado 

para a intensidade dos danos, ou do perigo exposto à vítima, aos terceiros e a 

própria sociedade. O grau de intensidade varia de acordo com o delito, de acordo 

com o agente que o pratica, dos meios da formas de ação e principalmente 

daquilo que a sociedade entende como supérfluo ou brutal, repugnante e vil. 

O legislador se preocupou com a individualização da pena e com seu 

caráter repressivo e preventivo. 

Por isso quanto pior o crime, maior será a pena; claro que obedecendo aos 

limites da culpabilidade. 

Dessa forma, não se pode ir além dos limites da culpabilidade, mas pode-

se perfeitamente diminuir a pena, se determinado crime for inferior ao que se 

apresentaria como limite estipulado pela verificação de exigibilidade de conduta 

diferente da praticada, onde sabemos que essa representa um dos elementos da 

culpabilidade. 

Assim, se um agricultor do alto sertão passa a cultivar Cannabis sativa 

linneu porque sua família encontra-se passando fome não está obrigado a agir de 

outro modo diverso devido a essa coação moral irresistível. 

 

4.1.8- O Comportamento da Vítima 

 

Esse comportamento representa uma novidade na reforma do código penal 

vigente. Diz respeito à facilidade ou ao favorecimento que a vítima se expõe e que 

impulsiona ou estimula a prática do delito. 



Claro que essa facilidade do sujeito passivo não dá cabimento ao 

cometimento de crimes até porque cada um é perfeitamente livre para possuir, 

comprar, vender, trocar, constituir, multiplicar, enfim, ostentar suas 

potencialidades. 

Um sujeito passivo no caso a sociedade, não pode ser responsabilizada  

por sua omissão em permitir um Estado ineficiente e cruel em relação as 

condições de vida do agente, favorecendo a prática delituosa, constatado está 

que na presente situação, a sociedade provocou a situação criminosa que 

encontra-se envolvido o agente delituoso do tipo penal em questão, uma vez que 

o Estado é a própria representação da sociedade, cabendo a está limitar suas 

ações nocivas. Nesse caso deve o julgador considerar para minimizar a pena do 

autor já que a cogitação, a preparação e a execução não nasceram por si só, 

foram estimuladas pelo próprio sujeito passivo. 

 

4.2- Circunstâncias Legais Atenuantes 

 

As circunstancias atenuantes, da mesma forma que agravantes, são de 

aplicação obrigatória conforme transcrição: 

 

Art.65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 
I – Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 
70 (setenta) anos, na data da sentença; 
II – o desconhecimento da lei 
III – ter o agente: 
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral; 
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o 
crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as conseqüências, ou ter, antes do 
julgamento reparado o dano; 
c) cometido o crime sob coação que podia resistir, ou em cumprimento 
de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de violenta 
emoção, provocada por ato injusto da vítima; 
          d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria 
do crime; 



          e) cometido o crime sob influência de multidão em tumulto, se não 
o provocou. 
 
Art.66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância 
relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista 
expressamente em lei. 
Cálculo da Pena 
Art. 68.A pena base será fixada, atendendo-se ao critério do art.59 deste 
código; em seguida serão consideradas as circunstancias atenuantes e 
agravantes, e por último, as causas de diminuição e de aumento. 

 

O art. 65 do Código penal dispõe que as circunstâncias ali previstas 

”sempre atenuam a pena” abrangendo dessa forma o rigor da pena, não estando 

como as circunstancias agravantes aos requisitos da taxatividade, só sendo 

apreciadas nesta fase se não privilegiarem o delito o que não acontece no caso 

em questão. Só haverá prevalência entre agravantes e atenuante quando tiverem 

naturezas distintas. Resumindo a ordem de importância temos: menoridade, 

reincidência, circunstâncias subjetivas e por último, agravantes e atenuantes 

objetivas, legitimando um juízo qualificado e se contrapondo a intolerabilidade 

social.  

Alberto Silva Franco afirma que as circunstancias atenuantes expressam 

uma diminuição da culpabilidade do agente em relação ao crime por ele 

praticado154. Vale observar, entretanto que se a pena estatal encontra limites no 

juízo de culpabilidade do agente, é admissível aplicar uma pena inferior à 

culpa155. 

As atenuantes são na verdade critérios estabelecidos para apurar a menor 

necessidade de reprovação pessoal do autor de conduta punível, sendo 

impositiva ao julgamento, obrigatória desde que cabível ao caso concreto, seja 

pelo conhecimento de uma culpabilidade reduzida ou para consideração de outros 

                                                 
154 FRANCO, A. Silva. Op.cit., p. 333. 
155 ROXIN,C:Problemas fundamentais de direito penal.Lisboa: Veja,1986,p.39. No mesmo sentido 
CORREIA, Eduardo. Direito Criminal. Coimbra: Almedina, v.2,1992, p.318. 



fatores que indiquem a não necessidade de maior apelação em face de 

circunstâncias peculiares do individuo envolvido na prática delitiva. Julio Mirabete 

reconhece a possibilidade da pena aquém do mínimo, afirmando que enquanto 

para fixação da pena se determina que deve devem ser obedecidos os limites 

previstos na plena aplicável (art. 59, inc. II), o art.68 não apresenta essa 

restrições, ao dispor que, após essa fixação, “serão consideradas circunstancias 

atenuantes e agravantes”, liberando-se o julgador para aplicação de pena 

superior ao máximo e inferior ao mínimo. E arremata: “As circunstâncias previstas 

no art. 59 não se referem às atenuantes, como deixa claro o art. 68 ao 

estabelecer as fases do cálculo de aplicação da pena”156. 

Já encontramos posicionamentos favoráveis acerca do tema em questão 

Miguel Loebman, “as atenuantes podem sim fazer descer a pena abaixo do 

mínimo”.(RT,702:329;RSTJ); Agapito Machado “as atenuantes podem fazer 

descer a pena abaixo do mínimo legal - inteligência do art.68 do Código Penal 

após a redação da Lei n.7.209/84 (RT,647:388. Conta ainda com adesão do 

Ministro Vicente Cerncchiaro (Resp 68.120,120, 6ªTurma do STJ, DJU 

9.12.96,p.49.296) nos seguintes termos: 

 

Ementa: RESP – PENAL – PENA - INDIVIDUALIZAÇÃO – 
ATENUANTES – FIXAÇÃO ABIXO DO MÍNIMO LEGAL – PRINCÍPIO 
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (CONSTITUIÇÃO ART. 5º XLVI) 
MATERIALMENTE, SIGNIFICA QUE A SANÇÃO DEVE 
CORRESPONDER ÀS CARACTERÍSTICAS DO FATO DO AGENTE E 
DA VÍTIMA, ENFIM, CONSIDERAR TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO 
DELITO. A COMINAÇÃO, ESTABELECENDO O GRAU MÍNIMO E 
GRAU MÁXIMO VISA A ESTE FIM CONFERINDO AO JUIZ 
CONFORME O CRITÉRIO DO ART. 68, CP, FIXAR A PENA EM 
CONCRETO. A LEI TRABALHO COM O GÊNERO. DA ESPÉCIE, 
CUIDA O MAGISTRADO SÓ ASSIM, TER-SE-Á DIREITO DINÂNICO E 
SENSÍVEL IMPOSSÍVEL DE SER DESCRITA EM TODOS OS 
PORMENORES IMPOSIÇÃO AINDA DA JUSTIÇA NO CASO 
COCRETO BUSCANDO REALIZAR O DIREITO JUSTO. NA ESPÉCIE 
SUB-JUDICE, A PENA BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 

                                                 
156 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito penal. 20 ed. V.1. São Paulo: Atlas, 2003, p.296. 



RECONHECIDA A ATENUANTE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
(CP, ART. 65, III, D). TODAVIA DESCONSIDERADA PORQUE NÃO 
PODERÁ SER DEDUZIDA. ESTA CONCLUSÃO SIGNIFICARIA 
DESPRESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS. EM OUTROS TERMOS NÃO 
REPERCUTE NA SANÇÃO APLICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO AO 
DISPOSTO NO ART. 59, CP, QUE DETERMINA PONDERAR TODAS 
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.157  

 

Dirceu Aguiar Dias Cintra sobre o AC.nº 140.380-3, do T.J.E.S.P. diz com 

muita propriedade: a impossibilidade preconizada pelo saber tradicional fere o 

princípio da individualização da pena, ou seja, “dar a cada violador da lei penal a 

sua pena”...”aquela adequada a sua pessoa158”.  

Observaremos apenas as circunstâncias que atenuam a conduta delitiva do 

agente adequada ao art. 12, §1º, inciso II, uma vez que a conduta delitiva não se 

adequou às demais circunstâncias. Deixando ainda de nos reportar às 

agravantes, causas de diminuição e aumento, por inexistência destas diante da 

conduta estudada. 

Nesses termos, as circunstancias atenuantes delimitam o campo de 

atuação do juiz na esfera da aplicação da pena possibilitando sua consideração 

aquém do mínimo legal cujo descumprimento contraria os valores mais 

representativos da sociedade fruto de um consenso materializado na ordem 

positiva. 

 

4.2.1- Menoridade ou Senilidade 

 

O legislador penal estabeleceu atenuação da pena quando o individuo 

estiver com idade de 21 anos incompletos na data do fato, ou superior a 70 anos, 

na data da sentença, existindo uma natural fase de transição onde o agente por 
                                                 
157 Recurso Especial n. 68120/95. STJ, 6ª Turma, DJ. 09.12.96, p. 49296. 
158 CINTRA JR. Dyrceu Aguiar Dias. Atenuação da pena abaixo do mínimo, IBCCRIM, Boletim 
Jurisprudência, setembro 1994. 



não ter alcançado a maturidade psíquica e física, não se acha em condições 

iguais a do adulto para suportar os rigores de uma condenação quando menor de 

21 anos de idade. 

O critério é objetivo não precisando discussão acerca do fato, bastando 

produzir prova da idade, a prova é absoluta. A decadência orgânica e mental 

própria da velhice tem tratamento mais benéfico que o menor, porque é 

obrigatório o abrandamento da pena quando a idade de setenta anos for 

alcançada na data da prolatação da sentença. 

 

 

 

 

4.2.2- Motivo de Relevante Valor Social ou Moral 

 

A previsão legal dessa circunstancia atenuante vai de encontro com a 

agravante do cometimento do delito por motivo torpe ou fútil, onde ambas tem 

cunho subjetivo e não podem autorizar a afirmação nas mesmas vertentes. 

Por motivo de relevante valor social, deve-se entender o motivo que se 

adapta à moral social e pode conduzir a umas ações benéficas, orientadas para a 

satisfação dos interesses materiais e culturais de pessoa, buscando sabe o que 

formou o agente, quais as influências que recebeu, sendo fruto da sociedade 

onde vive e que, portanto, amoldou-se no seio social, que sobre si influenciaram a 

família, o ambiente, a escola, a situação econômica, os meios de comunicação, 

etc, sendo inconteste a força de tais situações na conduta praticada pelo agente 

do art.12, §1º, inciso II da referida lei. O fato não deixa de ser criminoso, mas visa 



produzir vantagens que beneficie a sociedade. O valor moral é aquele capaz de 

motivar homens honrados e justos e, por isso mesmo capaz de obter a simpatia e 

consideração da sociedade. 

Hungria assevera que o valor social ou moral devem ser apresentado não 

segundo a opinião ou do ponto de vista do agente, mas como critérios objetivos, 

segundo a consciência ético-social geral ou o senso comum159. Cabendo ao juiz 

valorar no contexto da situação fática e perceber o lugar que o valor envolvido na 

motivação do agente ocupa na escala de relevância social ou moral. 

 

4.2.3- Confissão de Autoria 

 

O réu não está obrigado a incriminar-se e hoje se questiona, frente à 

garantia da presunção de inocência, a própria constitucionalidade do art.186 do 

CPP, que considera o silêncio potencialmente prejudicial a defesa. 

Procura valorar positivamente a conduta do agente que toma a iniciativa de 

procurar, por conta própria, as autoridades para narrar o acontecimento em que 

se viu envolvido, poupando-as de complicadas investigações. 

A jurisprudência tem nos socorrido: “é verdadeiro serviço à justiça; 

simplificação a instrução; confere ao julgador a certeza moral de uma condenação 

justa”(AP nº421.193-5,4ª Câmara Criminal do Alçada Criminal de São Paulo, 

J.T.A.Cr.S.P.,86/339); beneficia “todos os interessados no sistema de apuração 

da verdade”, proporciona ao autor...meditar sobre a sua culpa” e limita o erro 

judiciário”(AP nº 44.012- 2ªCâmara Crime do Alçada do Rio de Janeiro, RT 

                                                 
159 HUNGRIA, Nelson. Op.cit.,v.5, p.134. 



697/357 e AP487.675-1, 1ª Câmara Crime do Alçada de São Paulo,J.T.A. Cr.SP 

93/222). 

Para que a confissão seja espontânea, o ato deve apresentar-se como 

resultado de um reclamo de consciência moral, em que a confissão de prática 

delitiva seja desprovida de outra causa que não a satisfação íntima da lealdade 

consegue mesmo e em relação aos outros160. 

Assumir espontaneamente a autoria delitiva é uma demonstração 

inequívoca de recuperação moral, razão que reputamos tal ato de grande 

significação em relação aos demais, dando ao julgador elemento consistente para 

considerar a pena aquém do mínimo legal. 

 

4.2.4- Atenuante Inominado 

 

Prevista no art. 66 do Código Penal constitui instrumento eficaz para 

implantação de futuros posicionamento da sempre renovada política criminal, 

permitindo que o juiz atenue o rigor da censura penal “em razão de circunstancia 

relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em 

lei”. 

Situações como: intensa miserabilidade quando da prática delitiva, doença 

terminal, motivos religioso, facilitação do trabalho da justiça, desde que 

eticamente justificam o abrandamento da pena161. 

 Neste contexto, considerando a perfeita adequação do agente delitivo do 

caso em questão (homem do sertão), de intensa miserabilidade, onde na maioria 

das vezes não opõe nenhuma resistência ao esclarecimento do fato delituoso, em 

                                                 
160 VERGARA,Pedro. Das penas principais e sua aplicação. Rio de Janeiro: Boffoni, 1948, p.340. 
161 MIRABETE,Julio Fabbrini. op.cit.,p.308. 



que pese posição divergente, deve o juiz aplicar tão somente as leis que se 

adeqüem aos conteúdos constitucionais como da atenuante em questão, não 

sendo possível declarar sua invalidade em favor da súmula 231 do STF em face 

da coerência e plenitude do ordenamento. 

 É a consolidação de um verdadeiro Estado de Direito, transformando mera 

ficção em realidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

Diante do que foi coligido no decorrer do trabalho, não se tentou criar 

novas figuras penais, nem ratificamos um abolicionismo penal, mas demonstrar a 

necessidade de um mínimo de condições de aplicabilidade das normas, o que 

exige, uma legislação técnica coerente e comprometida com o Estado Social e 

Democrático de Direito para que não se transforme num direito autoritário. 

Considerar a Incidência das circunstâncias judiciais e atenuantes em favor 

do agente delituoso tipificado no art.12 §1º, inciso II aplicando uma pena aquém 



do mínimo se contrapondo a súmula nº 231 do STJ nada tem de utópico, se 

mostrando num justo e constitucional critério de dosimetria. É à busca ao fim 

ressocializador da pena, onde se procura humanizá-la tendo como parâmetro às 

circunstâncias pessoais do autor do delito.  

A extraordinária utilidade prática e jurídica das circunstânciais judiciais e 

atenuantes é inconteste, entretanto há um errôneo entendimento acerca de sua 

independência, ou melhor, são meras considerações sem objetividades práticas, 

colocadas pelo legislador à disposição do juiz para o procedimento de graduação 

da censura, nas judiciais o legislador não determinou o momento exato de sua 

aplicação impossibilitando sua redução abaixo do mínimo legal quanto as 

atenuantes como conseqüência de suas considerações. Vislumbro possibilidade 

legal para sua aplicação, de forma direta sem maiores considerações, em face da 

inexistência de qualquer proibição normativa.  

Aplicar a pena base dentro do mínimo penal em relação à conduta 

delituosa praticada pelo agente dentro das características inicialmente 

estabelecida, desconsiderando tudo o que se diz a respeito do imputado é 

desarmonizar os extremos contidos na igualdade normativa. De um lado, o 

tratamento perante a lei; por outro, o dado que caracteriza a natureza, as 

sociedades humanas e seus componentes, a diferença. 

No que atine a possibilidade da pena via agravante ultrapassar o máximo 

entendemos inadmissível vez que estaríamos aplicando neste caso um princípio 

analógico o que em matéria penal  não se admitiria uma vez que prejudicaria o 

réu violando  princípio norteador da legalidade conquistado pelo cidadão contra o 

Estado arbitrário, deve-se garantir a liberdade e os direitos humanos, além de que 



na prática nunca foi observado tal situação (aos menos que tenhamos 

conhecimento). 

A aplicabilidade dos princípios penais e a efetividade das normas 

constitucionais necessitam de mecanismos para cumprimento dos preceitos 

máximos, seja por meio de disposição normativa, ou viabilizado por uma nova 

hermenêutica, tanto na ordem penal quanto constitucional. Haja vista que há 

choque de valores culturais, sociais e regionais ante as disposições legais, uma 

vez que estas não se adaptam às necessidades do homem do sertão ou não têm 

sua efetiva aplicação, conforme ocorre com um dos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, o desrespeito à dignidade da pessoa humana que 

desencadeia todo o desequilíbrio regional esboçado no decorrer do trabalho: a 

ignomínia causada ao homem do sertão decorrente da ausência das lideranças 

políticas, dando ensejo que aqueles busquem meios de subsistência ilícitos, 

motivado por traficantes que nunca são punidos.  

Desta forma, não é devida a punição nos modos com que é aplicada, 

observando-se que a medida reclusiva ao agricultor que sofre com negligência de 

seus representantes, é medida bastante austera frente ao modus operandi da 

infração e as razões que instigaram a cometer o delito. 

Entretanto, no âmbito da contribuição da tese, não objetivamos expor que o 

homem sertanejo siga literalmente as palavras de Pilatus de que: “Se a lei ignorou 

a realidade, a realidade ignorará a lei”, nem expurgar do ordenamento jurídico a 

punição ao agricultor. Mas tenho por pretensão expor um novo modo de 

interpretar a lei não fugindo de seus princípios basilares, apenas tornando efetiva 

a interpretação dos mandamentos constitucionais e penais, se pode o juiz com 

fundamento no princípio da insignificância respaldado pela jurisprudência  



decretar a absolvição do criminoso por lesão pequena ao bem jurídico por que 

não aplicar a pena aquém do mínimo legal abrandando a pena e retirando o 

caráter retribucionista. 

Neste sentido, nos filiamos aos defensores de sistemas mais humanos de 

cumprimento da pena privativa de liberdade ou mesmo da substituição destas por 

penas alternativas, e ainda, pela proporcionalidade da sanção ao dano causado,  

de forma a extinguir a idéia do “punir por punir”, retirando o caráter de retribuição 

ao mal causado, o que são acertadas tais considerações no sentido de que se 

busquem efetivamente estabelecer como objetivo principal da pena a recuperação 

do autor da infração penal, ou melhor, sua reinserção social. 

 Nosso sistema penal por força do art. 68 segunda parte(serão 

consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes) c/c art.65 (são 

circunstâncias que sempre atenuam a pena, o que não significa eliminar) do 

Código Penal, obrigam os juízes taxativamente, após de definirem a pena base 

com fundamento nos dados elementares do art. 59: culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivação, circunstâncias, objetivas, conseqüência 

e comportamento da vitima; em se considerar as circunstâncias atenuantes só 

não podendo incidir quando a mesma circunstância servir de causa de 

diminuição. 

 Analisamos a conduta delitiva adequada ao tipo penal do artigo 12, § 1º, 

inciso II da Lei 6.368/76, tentando nos aproximar ao máximo de dados reais 

considerando o agente sem a característica de traficante e sim de agricultor do 

alto sertão nordestino, pobre, analfabeto, sem ter se locupletado do ato praticado 

e sequer ter oferecido resistência. 



Após exaustivas análises conclui-se que todas as circunstâncias do art. 59 

lhe são favoráveis, inexistindo agravantes e causas de diminuição da pena, 

considerando ainda as atenuantes de relevante valor social e atenuante 

inominada de ter agido em extremo estado de miserabilidade. 

A tese tenta mostrar que nessas condições, estabelecendo o juiz a pena 

base no mínimo legal, uma vez comprovada as circunstâncias atenuantes, deve 

este rebaixá-la para aquém desse patamar e o agente fazer jus a todos os 

benefícios legais oriundos das considerações acerca do art. 59 e atenuantes. 

Desconsideramos a provecta e sacralizada Súmula nº 231 do STF: “A 

incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 

abaixo do mínimo legal”, fulcro do sistema bifásico do Código Penal de 1940, 

onde as circunstâncias agravantes e atenuantes eram analisadas juntamente com 

as judiciais, que são os dados elementares e principais da dosimetria da pena. 

Logo, nessa época, era impossível fixar a pena–base aquém do mínimo 

legal. O enunciado reflete tradicional exegese sobre a matéria, mas não encontra, 

venia concessa, suficiente respaldo legal ou jurídico. 

Considerando as assertivas iniciais tem-se exatamente uma pena que vem 

a se adequar em tempo e em modo à necessidade de orientação ressocializadora 

do autor do delito, valorizando este, que errou, descumpriu um preceito legal e 

está a necessitar de orientação dos órgãos públicos para se reorganizar, para 

superar dificuldades, suprir carências, realinhar princípios morais e éticos, 

recuperar sua auto-estima e crença na sociedade, retirando da pena o caráter 

retributivo que se iguala à vingança individual, lei de talião, e que foi justamente  

afastado pelo estado quando estabeleceu a si o jus puniendi. 



Caracterizado está a plena justificação da redução da pena mínima ao 

caso em estudo como regra obrigatória e impositiva, entendendo-se ser possível 

a consideração das atenuantes em favor do réu o que não significa “pena zero” 

uma vez que o art.65 do Código Penal Pátrio dispõe que as atenuantes sempre 

atenuarão o que não significa eliminar além do que o atenuante não poderia 

produzir efeito redutor maior que o produzido por minorante eventualmente 

aplicável ao mesmo fato típico, não existindo qualquer norma que dê suporte a 

súmula que se mostra desigualitária e injusta, além de implicar em ofensa ao 

princípio da reserva legal, cujo fundamento político reside exatamente na 

proteção dos direitos individuais com os abusos do Estado no exercício do poder 

punitivo. 
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Anexo I.I 



 

Figura 1.1.3.1 – Polígono da Seca 

 

Polígono da Seca  

Estados  Nº de  Área  População (hab)  

  Municípios (km2)  Total  Urbana  Rural  

Piauí  214  233.746,9  2.629.119 1.537.120  1.091.999 

Ceará  180  144.245,7  6.711.193 4.673.233  2.037.960 

Rio Grande do 

Norte  

161  51.347,5  2.510.395 1.831.902  678.493  

Paraíba  223  56.584,7  3.295.320 2.238.360  1.056.960 

Pernambuco  145  90.504,5  3.571.941 2.048.380  1.523.561 

Alagoas  51  14.782,1  927.259  449.818  477.441  

Sergipe  32  13.268,2  536.840  267.872  268.968  

Bahia  256  357.820,2  6.125.298 2.957021  3.168.277 

Minas Gerais  86  121.490,9  1.368.543 838.513  530.030  

Total  1.348  1.083.790,7 27.675.908 16.842.219 10.833.689

Fonte: SUDENE - Resolução nº 11.135/97 (Área Municipal, 1997 - FIBGE e 

Contagem da População, 1996 - FIBGE).  

 

 

Anexo I.II 



 

Figura 1.1.3.2 –  Semi-árido 

 

Semi-Árido  

Estados  Nº de  Área  População (hab)  

 Municípios (km2)  Total  Urbana  Rural  

Piauí  109  126.274,4 805.250  310.170  495.080  

Ceará  134  82.294,6  3.450.711 1.889.496 1.561.215 

Rio Grande do 

Norte  

140  48.443,0  1.418.575 918.969  499.606  

Paraíba  170  48.788,9  1.917.961 1.150.193 767.768  

Pernambuco  118  85.979,9  2.971.066 1.675.432 1.295.634 

Alagoas  35  11.941,7  741.183  380.100  361.083  

Sergipe  28  11.038,5  354.404  187.793  166.611  

Bahia  257  388.567,9 6.222.175 3.025.285 3.196.890 

Minas Gerais  40  54.670,4  585.372  298.368  287.004  

Total  1.031  857.999,3 18.466.697 9.835.806 8.630.891 

Fonte: SUDENE - Portaria nº 1.182/99 (Área Municipal, 1997 - FIBGE e 

Contagem da População, 1996 - FIBGE).  

 

 

Anexo II 



 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Data  Link  

21/10/1976 Referência 

 

LEI Nº 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976  

 

Dispõe sobre medidas de prevenção 

e repressão ao tráfico ilícito e uso 

indevido de substâncias 

entorpecentes ou que determinem 

dependência física ou psíquica, e dá 

outras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I  

 

Da prevenção  

 

Art 1º É dever de toda pessoa física ou jurídica colaborar na prevenção e 

repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que 

determine dependência física ou psíquica.  



Parágrafo único. As pessoas jurídicas que, quando solicitadas, não 

prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e repressão ao 

tráfico ilícito e uso indevido de substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica perderão, a juízo do órgão ou do poder 

competente, auxílios ou subvenções que venham recebendo da União, dos 

Estados, do Distrito Federal, Territórios e Municípios, bem como de suas 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações.  

Art 2º Ficam proibidos em todo o território brasileiro o plantio, a cultura, a 

colheita e a exploração, por particulares, de todas as plantas das quais possa ser 

extraída substância entorpecente ou que determine dependência física ou 

psíquica.  

§ 1º As plantas dessa natureza, nativas ou cultivadas, existentes no 

território nacional, serão destruídas pelas autoridades policiais, ressalvados os 

casos previstos no parágrafo seguinte.  

§ 2º A cultura dessas plantas com fins terapêuticos ou científicos só será 

permitida mediante prévia autorização das autoridades competentes.  

§ 3º Para extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, possuir, importar, 

exportar, remeter, transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou 

adquirir para qualquer fim substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica, ou matéria-prima destinada à sua preparação, é 

indispensável licença da autoridade sanitária competente, observadas as demais 

exigências legais.  

§ 4º Fica dispensada da exigência prevista no parágrafo anterior aquisição 

de medicamentos mediante prescrição médica, de acordo com os preceitos legais 

ou regulamentares.  



Art 3º As atividades de prevenção, fiscalização e repressão ao tráfico e uso 

de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica 

serão integradas num Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão, 

constituído pelo conjunto de órgãos que exerçam essas atribuições nos âmbitos 

federal, estadual e municipal.  

Parágrafo único. O sistema de que trata este artigo será formalmente 

estruturado por decreto do Poder Executivo, que disporá sobre os mecanismos de 

coordenação e controle globais de atividades, e sobre os mecanismos de 

coordenação e controle incluídos especificamente nas áreas de atuação dos 

governos federal, estaduais e municipais.  

Art 4º Os dirigentes de estabelecimentos de ensino ou hospitalares, ou de 

entidade sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, adotarão, de 

comum acordo e sob a orientação técnica de autoridades especializadas todas as 

medidas necessárias à prevenção do tráfico ilícito e do uso indevido de 

substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, nos 

recintos ou imediações de suas atividades.  

Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo implicará na 

responsabilidade penal e administrativa dos referidos dirigentes.  

Art 5º Nos programas dos cursos de formação de professores serão 

incluídos ensinamentos referentes a substâncias entorpecentes ou que 

determinem dependência física ou psíquica, a fim de que possam ser transmitidos 

com observância dos seus princípios científicos.  

Parágrafo único. Dos programas das disciplinas da área de ciências 

naturais, integrantes dos currículos dos cursos de 1º grau, constarão 

obrigatoriamente pontos que tenham por objetivo o esclarecimento sobre a 



natureza e efeitos das substâncias entorpecentes ou que determinem 

dependência física ou psíquica.  

Art 6º Compete privativamente ao Ministério da Saúde, através de seus 

órgãos especializados, baixar instruções de caráter geral ou especial sobre 

proibição, limitação, fiscalização e controle da produção, do comércio e do uso de 

substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica e 

de especialidades farmacêuticas que as contenham.  

Parágrafo único. A competência fixada neste artigo, no que diz respeito à 

fiscalização e ao controle, poderá ser delegada a Órgãos congêneres dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  

Art 7º A União poderá celebrar convênios com os Estados visando à 

prevenção e repressão do tráfico ilícito e do uso indevido de substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica.  

 

CAPÍTULO II 

 

Do tratamento e da recuperação 

 

Art 8º Os dependentes de substâncias entorpecentes, ou que determinem 

dependência física ou psíquica, ficarão sujeitos às medidas previstas neste 

capítulo.  

Art 9º As redes dos serviços de saúde dos Estados, Territórios e Distrito 

Federal contarão, sempre que necessário e possível, com estabelecimentos 

próprios para tratamento dos dependentes de substâncias a que se refere a 

presente Lei.  



§ 1º Enquanto não se criarem os estabelecimentos referidos neste artigo, 

serão adaptados, na rede já existente, unidades para aquela finalidade.  

§ 2º O Ministério da Previdência e Assistência Social providenciará no 

sentido de que as normas previstas neste artigo e seu § 1º sejam também 

observadas pela sua rede de serviços de saúde.  

Art 10. O tratamento sob regime de internação hospitalar será obrigatório 

quando o quadro clínico do dependente ou a natureza de suas manifestações 

psicopatológicas assim o exigirem.  

§ 1º Quando verificada a desnecessidade de internação, o dependente 

será submetido a tratamento em regime extra-hospitalar, com assistência do 

serviço social competente.  

§ 2º Os estabelecimentos hospitalares e clínicas, oficiais ou particulares, 

que receberem dependentes para tratamento, encaminharão à repartição 

competente, até o dia 10 de cada mês, mapa estatístico dos casos atendidos 

durante o mês anterior, com a indicação do código da doença, segundo a 

classificação aprovada pela Organização Mundial de Saúde, dispensada a 

menção do nome do paciente.  

Art 11. Ao dependente que, em razão da prática de qualquer infração 

penal, for imposta pena privativa de liberdade ou medida de segurança detentiva 

será dispensado tratamento em ambulatório interno do sistema penitenciário onde 

estiver cumprindo a sanção respectiva.  

 

CAPÍTULO III 

 

Dos crimes e das penas 



 

Art 12. Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter em 

depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar, 

de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine 

dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar;  

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos, e pagamento de 50 

(cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.  

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, indevidamente:  

I - importa ou exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à 

venda ou oferece, fornece ainda que gratuitamente, tem em depósito, transporta, 

traz consigo ou guarda matéria-prima destinada a preparação de substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica;  

II - semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas destinadas à preparação de 

entorpecente ou de substãncia que determine dependência física ou psíquica.  

§ 2º Nas mesmas penas incorre, ainda, quem:  

I - induz, instiga ou auxilia alguém a usar entorpecente ou substância que 

determine dependência física ou psíquica;  

II - utiliza local de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou 

vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, para 

uso indevido ou tráfico ilícito de entorpecente ou de substância que determine 

dependência fisica ou psíquica.  



III - contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso indevido 

ou o tráfico ilícito de substância entorpecente ou que determine dependência 

física ou psíquica.  

Art 13. Fabricar, adquirir, vender, fornecer ainda que gratuitamente, possuir 

ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à 

fabricação, preparação, produção ou transformação de substância entorpecente 

ou que determine dependência fícisa ou psíquica, sem autorização ou em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar:  

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 

(cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.  

Art 14. Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos Arts. 12 ou 13 desta 

Lei:  

Pena - Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 50 

(cinqüenta) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.  

Art 15. Prescrever ou ministrar culposamente, o médico, dentista, 

farmacêutico ou profissional de enfermagem substância entorpecente ou que 

determine dependência física ou psíquica, em de dose evidentemente maior que 

a necessária ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  

Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 30 

(trinta) a 100 (cem) dias-multa.  

Art 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso próprio, substância 

entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização 

ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:  



Pena - Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de 

(vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa.  

Art 17. Violar de qualquer forma o sigilo de que trata o Art. 26 desta Lei:  

Pena - Detencão, de 2 (dois) a 6 (seis) meses, ou pagamento de 20 (vinte) a 50 

(cinqüenta) dias-multa, sem prejuízo das sanções administrativas a que estiver 

sujeito o infrator.  

Art 18. As penas dos crimes definidos nesta Lei serão aumentadas de 1/3 

(um terço) a 2/3 (dois terços):  

I - no caso de tráfico com o exterior ou de extra-territorialidade da lei penal;  

II - quando o agente tiver praticado o crime prevalecendo-se de função 

pública relacionada com a repressão à criminalidade ou quando, muito embora 

não titular de função pública, tenha missão de guarda e vigilância;  

III - se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 

(vinte e um) anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a 

capacidade de discernimento ou de autodeterminação;  

IV - se qualquer dos atos de preparação, execução ou consumação ocorrer 

nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensino ou hospitalar, de 

sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou 

beneficentes, de locais de trabalho coletivo de estabelecimentos penais, ou de 

recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, sem 

prejuízo da interdição do estabelecimento ou do local.  

Art 19. É isento de pena o agente que em razão da dependência, ou sob o 

feito de substância, entorpecente ou que determine dependência física ou 

psíquica proveniente de caso fortuíto ou força maior era, ao tempo da ação ou da 

omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz 



de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 

entendimento.  

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois 

terços) se, por qualquer das circunstâncias previstas neste artigo, o agente não 

possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o 

caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.  

 

CAPíTULO IV 

 

Do procedimento criminal 

 

Art 20. O procedimento dos crimes definidos nesta Lei reger-se-á pelo 

disposto neste capítulo, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo 

Penal.  

Art 21. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade policial dela fará 

comunicação imediata ao juiz competente, remetendo-lhe juntamente uma cópia 

de auto lavrado e o respectivo auto nos 5 (cinco) dias seguintes.  

§ 1º Nos casos em que não ocorrer prisão em flagrante, o prazo para 

remessa dos autos do inquérito a juízo será de 30 (trinta) dias.  

§ 2º Nas comarcas onde houver mais de uma vara competente, a remessa 

far-se-á na forma prevista na Lei de Organização Judiciária local.  

Art 22. Recebidos os autos em Juízo será vista ao Ministério Público para, 

no prazo de 3 (três) dias, oferecer denúncia, arrolar testemunhas até o máximo de 

5 (cinco) e requerer as diligências que entender necessárias.  



§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e do 

oferecimento da denúncia, no que tange à materialidade do delito, bastará laudo 

de constatação da natureza da substância firmado por perito oficial ou, na falta 

deste, por pessoa idônea escolhida de preferência entre as que tiverem 

habilitação técnica.  

§ 2º Quando o laudo a que se refere o parágrafo anterior for subscrito por 

perito oficial, não ficará este impedido de participar da elaboração do laudo 

definitivo.  

§ 3º Recebida a denúncia, o juiz, em 24 (vinte e quatro) horas, ordenará a 

citação ou requisição do réu e designará dia e hora para o interrogatório, que se 

realizará dentro dos 5 (cinco) dias seguintes.  

§ 4º Se o réu não for encontrado nos endereços constantes dos autos, o 

juiz ordenará sua citação por edital, com prazo de 5 (cinco) dias, após o qual 

decretará sua revelia. Neste caso, os prazos correrão independentemente de 

intimação.  

§ 5º No interrogatório, o juiz indagará do réu sobre eventual dependência, 

advertindo-o das conseqüências de suas declarações.  

§ 6º Interrogado o réu, será aberta vista à defesa para, no prazo de 3 (três) 

dias, oferecer alegações preliminares, arrolar testemunhas até o máximo de 5 

(cinco) e requer as diligências que entender necessárias. Havendo mais de um 

réu, o prazo será comum e correrá em cartório.  

Art 23. Findo o prazo do § 6º do artigo anterior, o juiz proferirá despacho 

saneador, em 48 (quarenta e oito) horas, no qual ordenará as diligências 

indispensáveis ao julgamento do feito e designará, para um dos 8 (oitos) dias 

seguintes, audiência de instrução e julgamento, notificando-se o réu e as 



testemunhas que nela devam prestar depoimento, intimando-se o defensor e o 

Ministério Público, bem como cientificando-se a autoridade policial e os órgãos 

dos quais dependa a remessa de peças ainda não constantes dos autos.  

§ 1º Na hipótese de ter sido determinado exame de dependência, o prazo 

para a realização da audiência será de 30 (trinta) dias.  

§ 2º Na audiência, após a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, 

sucessivamente, ao órgão do Ministério Público e ao defensor do réu, pelo tempo 

de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por mais 10 (dez) a critério do 

juiz que, em seguida, proferirá sentença.  

§ 3º Se o Juiz não se sentir habilitado a julgar de imediato a causa, 

ordenará que os autos lhe sejam conclusos para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proferir sentença.  

Art 24. Nos casos em que couber fiança, sendo o agente menor de 21 

(vinte e um) anos, a autoridade policial, verificando não ter o mesmo condições de 

prestá-la, poderá determinar o seu recolhimento domiciliar na residência dos pais, 

parentes ou de pessoa idônea, que assinarão termo de responsabilidade.  

§ 1º O recolhimento domiciliar será determinado sempre ad referendum do 

juiz competente que poderá mantê-lo, revogá-lo ou ainda conceder liberdade 

provisória.  

§ 2º Na hipótese de revogação de qualquer dos benefícios previstos neste 

artigo o juiz mandará expedir mandado de prisão contra o indiciado ou réu, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no § 4º do artigo 22.  

Art 25. A remessa dos autos de flagrante ou de inquérito a juízo far-se-á 

sem prejuízo das diligências destinadas ao esclarecimento do fato, inclusive a 



elaboração do laudo de exame toxicológico e, se necessário, de dependência, 

que serão juntados ao processo até a audiência de instrução e julgamento.  

Art 26. Os registros, documentos ou peças de informação, bem como os 

autos de prisão em flagrante e os de inquérito policial para a apuração dos crimes 

definidos nesta lei serão mantidos sob sigilo, ressalvadas, para efeito exclusivo de 

atuação profissional, as prerrogativas do juiz, do Ministério Público, da autoridade 

policial e do advogado na forma da legislação específica.  

Parágrafo único. Instaurada a ação penal, ficará a critério do juiz a 

manutenção do sigilo a que se refere este artigo.  

Art 27. O processo e o julgamento do crime de tráfico com exterior caberão 

à justiça estadual com interveniência do Mistério Público respectivo, se o lugar em 

que tiver sido praticado, for município que não seja sede de vara da Justiça 

Federal, com recurso para o Tribunal Federal de Recursos.  

Art 28. Nos casos de conexão e continência entre os crimes definidos 

nesta Lei o outras infrações penais, o processo será o previsto para a infração 

mais grave, ressalvados os da competência do júri e das jurisdições especiais.  

Art 29. Quando o juiz absolver o agente, reconhecendo por força de perícia 

oficial, que ele, em razão de dependência, era, ao tempo de ação ou da omissão, 

inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento, ordenará seja o mesmo submetido a tratamento 

médico.  

§ 1º Verificada a recuperação, será esta comunicada ao juiz que, após 

comprovação por perícia oficial, e ouvido o Ministério Público, determinará o 

encerramento do processo.  



§ 2º Não havendo peritos oficiais, os exames serão feitos por médicos, 

nomeados pelo Juiz que prestarão compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo.  

§ 3º No caso de o agente frustar, de algum modo, tratamento ambulatorial 

ou vir a ser novamente processado nas mesmas condições do caput deste artigo, 

o juiz poderá determinar que o tratamento seja feito em regime de internação 

hospitalar.  

Art 30. Nos casos em que couber fiança, deverá a autoridade, que a 

conceder ou negar, fundamentar a decisão.  

§ 1º O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder, entre o 

mínimo de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros) e o máximo de Cr$5.000,00 (cinco 

mil cruzeiros).  

§ 2º Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se-á o 

coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 2º da 

Lei número 6.205, de 29 de abril de 1975.  

Art 31. No caso de processo instaurado contra mais de um réu, se houver 

necessidade de realizar-se exame de dependência, far-se-á sua separação no 

tocante ao réu a quem interesse o exame, processando-se este em apartado, e 

fixando o juiz prazo até 30 (trinta) dias para sua conclusão.  

Art 32. Para os réus condenados à pena de detenção, pela prática de 

crime previsto nesta lei, o prazo para requerimento da reabilitação será de 2 (dois) 

anos.  

Art 33. Sob pena de responsabilidade penal e administrativa, os dirigentes, 

funcionários e empregados dos órgãos da administração pública direta e 

autárquica, das empresas públicas, sociedades de economia mista, ou fundações 



instituídas pelo poder público, observarão absoluta precedência nos exames, 

periciais e na confecção e expedição de peças, publicação de editais, bem como 

no atendimento de informações e esclarecimentos solicitados por autoridades 

judiciárias, policiais ou administrativas com o objetivo de instruir processos 

destinados à apuração de quaisquer crimes definidos nesta lei.  

Art 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de 

transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de 

qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a 

sua regular apreensão, serão entregues à custódia da autoridade competente.  

§ 1º Havendo possibilidade ou necessidade da utilização dos bens 

mencionados neste artigo para sua conservação, poderá a autoridade deles fazer 

uso.  

§ 2º Transitada em julgado sentença que declare a perda de qualquer dos 

bens referidos, passarão eles à propriedade do Estado.  

Art 35. O réu condenado por infração dos artigos 12 ou 13 desta Lei não 

poderá apelar sem recolher-se à prisão.  

 

CAPíTULO V 

 

Disposições Gerais 

 

Art 36. Para os fins desta Lei serão consideradas substâncias 

entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas 

que assim forem especificados em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de 

Fiscalização da Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.  



Parágrafo único. O Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e 

Farmácia deverá rever, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, as 

relações a que se refere este artigo, para o fim de exclusão ou inclusão de novas 

substâncias.  

Art 37. Para efeito de caracterização do crimes definidos nesta lei, a 

autoridade atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local 

e às condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da 

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.  

Parágrafo único. A autoridade deverá justificar em despacho 

fundamentado, as razões que a levaram a classificação legal do fato, 

mencionando concretamente as circunstâncias referidas neste artigo, sem 

prejuízo de posterior alteração da classificação pelo Ministério Público ou pelo 

juiz.  

Art 38. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional, de 

uma soma em dinheiro que é fixada em dias-multa.  

§ 1º O montante do dia-multa será fixado segundo o prudente arbítrio do 

Juiz, entre o mínimo de Cr$25,00 (vinte e cinco cruzeiros) e o máximo de 

Cr$250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros).  

§ 2º Aos valores estabelecidos no parágrafo anterior, aplicar-se-á o 

coeficiente de atualização monetária referido no parágrafo único do artigo 2º da 

Lei número 6.205, de 29 de abril de 1975.  

§ 3º A pena pecuniária terá como referência os valores do dia-multa que 

vigorarem à época do fato.  

Art 39. As autoridades sanitárias, policiais e alfandegárias organizarão e 

manterão estatísticas, registros e demais informes, inerentes às suas atividades 



relacionadas com a prevenção e repressão de que trata esta Lei, deles fazendo 

remessa ao órgão competente com as observações e sugestões que julgarem 

pertinentes à elaboração do relatório que será enviado anualmente ao Órgão 

Internacional da Fiscalização de Entorpecentes.  

Art 40. Todas as substâncias entorpecentes ou que determinem 

dependência física ou psíquica, apreendidas por infração a qualquer dos 

dispositivos desta Lei, serão obrigatoriamente remetidas, após o trânsito em 

julgado da sentença, ao órgão competente do Ministério da Saúde ou congênere 

estadual, cabendo-lhes providenciar o seu registro e decidir do seu destino.  

§ 1º Ficarão sob a guarda e responsabilidade das autoridades policiais, até 

o trânsito em julgado da sentença, as substâncias referidas neste artigo.  

§ 2º Quando se tratar de plantação ou quantidade que torne difícil o 

transporte ou apreensão da substância na sua totalidade, a autoridade policial 

recolherá quantidade suficiente para exame pericial destruindo o restante, de tudo 

lavrando auto circunstanciado.  

Art 41. As autoridades judiciárias, o Ministério Público e as autoridades 

policiais poderão requisitar às autoridades sanitárias competentes 

independentemente de qualquer procedimento judicial, a realização de inspeções 

nas empresas industriais ou comerciais, nos estabelecimentos hospitalares, de 

pesquisa, ensino e congêneres, assim como nos serviços médicos que 

produzirem, venderem, comprarem, consumirem ou fornecerem substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, ou 

especialidades farmacêuticas que as contenham, sendo facilitada a assistência da 

autoridade requisitante.  



§ 1º Nos casos de falência ou de liquidação judicial das empresas ou 

estabelecimentos referidos neste artigo, ou de qualquer outro em que existiam 

tais produtos, cumpre ao juízo por onde correr o feito oficiar às autoridade 

sanitárias competentes, para que promovam, desde logo, as medidas necessárias 

ao recebimento, em depósito, das substâncias arrecadadas.  

§ 2º As vendas em hasta pública de substâncias ou especialidades a que 

se refere este artigo serão realizadas com a presença de 1 (um) representante da 

autoridade sanitária competente, só podendo participar da licitação pessoa física 

ou jurídica regularmente habilitada.  

Art 42. É passível de expulsão, na forma da legislação específica, o 

estrangeiro que praticar qualquer dos crimes definidos nesta Lei, desde que 

cumprida a condenação imposta, salvo se ocorrer interesse nacional que 

recomende sua expulsão imediata.  

Art 43. Os Tribunais de Justiça deverão, sempre que necessário e 

possível, observado o disposto no artigo 144, § 5º, da Constituição Federal, 

instituir juízos especializados para o processo e julgamento dos crimes definidos 

nesta Lei.  

Art 44. Nos setores de repressão a entorpecentes do Departamento de 

Policia Federal, só poderão ter exercício policiais que possuam especialização 

adequada.  

Parágrafo único. O Poder Executivo disciplinará a especialização dos 

integrantes das Categorias Funcionais da Polícia Federal para atendimento ao 

disposto neste artigo.  

Art 45. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei dentro de 60 

(sessenta) dias, contados da sua publicação.  



Art 46. Regavam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 311 

do Decreto-lei número 1.004, de 21 de outubro de 1969, com as alterações da Lei 

número 6.016, de 31 de dezembro de 1973, e a Lei nº 5.726, de 29 de outubro de 

1971, com exceção do seu artigo 22.  

Art 47. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua publicação.  

Brasília, 21 de outubro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.  

 

ERNESTO GEISEL  

Armando Falcão  

Ney Braga  

Paulo de Almeida Machado  

L. G. do Nascimento e Silva  

 

 

Anexo III 

 

Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

Data  Link  
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LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990  

 Dispõe sobre os crimes hediondos, nos 



termos do art. 5º, inciso XLIII, da 

Constituição Federal, e determina outras 

providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte lei:  

 

Art. 1º São considerados hediondos os crimes de latrocínio (art. 157, § 3º, 

in fine ), extorsão qualificada pela morte, (art. 158, § 2º), extorsão mediante 

seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º), estupro 

(art. 213, caput e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único), 

atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e 

parágrafo único), epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º), envenenamento 

de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte 

(art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio (arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 

2.889, de 1º de outubro de 1956), tentados ou consumados.  

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de:  

I - anistia, graça e indulto;  

II - fiança e liberdade provisória.  

§ 1º A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em 

regime fechado.  

§ 2º Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá 

fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade.  



§ 3º A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei nº 7.960, de 21 de 

dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de trinta dias, 

prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.  

Art. 3º A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, 

destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta 

periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem 

ou incolumidade pública.  

Art. 4º (Vetado).  

Art. 5º Ao art. 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:  

"Art. 83......................................................................................................... 

V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por 

crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e 

terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa 

natureza."  

Art. 6º Os arts. 157, § 3º; 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º; 213; 214; 223, 

caput e seu parágrafo único; 267, caput e 270; caput , todos do Código Penal, 

passam a vigorar com a seguinte redação:  

"Art. 157. ..................................................................................................... 

1º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 

cinco a quinze anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta 

anos, sem prejuízo da multa.  

.................................................................................................................... 

Art. 159. ...................................................................................................... 

Pena - reclusão, de oito a quinze anos.  

§ 1º ............................................................................................................. 



Pena - reclusão, de doze a vinte anos.  

§ 2º ............................................................................................................. 

Pena - reclusão, de dezesseis a vinte e quatro anos.  

§ 3º ............................................................................................................. 

Pena - reclusão, de vinte e quatro a trinta anos.  

................................................................................ ................................... 

Art. 213. ...................................................................................................... 

Pena - reclusão, de seis a dez anos.  

Art. 214. ................................................................................ ..................... 

Pena - reclusão, de seis a dez anos.  

................................................................................ ................................... 

Art. 223. ................................................................................ ..................... 

Pena - reclusão, de oito a doze anos.  

Parágrafo único. ................................................................................ ........ 

Pena - reclusão, de doze a vinte e cinco anos.  

.................................................................................................................... 

Art. 267. ............................................................ ......................................... 

Pena - reclusão, de dez a quinze anos.  

................................................................................ ................................... 

Art. 270. ................................................................................ ..................... 

Pena - reclusão, de dez a quinze anos.  

................................................................................ .................................." 

Art. 7º Ao art. 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo : 

"Art. 159. ............................................. ....................................................... 



4º Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor que denunciá-

lo à autoridade, facilitando a libertação do seqüestrado, terá sua pena reduzida de 

um a dois terços."  

Art. 8º Será de três a seis anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do 

Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo.  

Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o 

bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 

um a dois terços.  

Art. 9º As penas fixadas no art. 6º para os crimes capitulados nos arts. 157, 

§ 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação 

com o art. 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o art. 223, 

caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, 

respeitado o limite superior de trinta anos de reclusão, estando a vítima em 

qualquer das hipóteses referidas no art. 224 também do Código Penal.  

Art. 10. O art. 35 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, passa a 

vigorar acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:  

"Art. 35. ....................................................................... ............................... 

Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste capítulo serão contados 

em dobro quando se tratar dos crimes previstos nos arts. 12, 13 e 14."  

Art. 11. (Vetado).  

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.  

Brasília, 25 de julho de 1990; 169º da Independência e 102º da República.  

 



FERNANDO COLLOR  

Bernardo Cabral  

 

 

 

 

 

 

 

 


