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INTRODUÇÃO  

 

A presente dissertação versa sobre a discricionariedade do juiz na apli-

cação da pena, enfocando o papel, procedimento, resultados do implemento do 

chamado dever-poder discricionário, quando da individualização punitiva. Em assim 

sendo, o título disposto imbrica abordagens sobre os valores agasalhados pelo Es-

tado Democrático-Social de Direito, a prevalência dos Direitos Fundamentais, a apli-

cação da pena no Brasil, fanais e balizas e a realidade prisional nativa. Logo, revela-

se o título condizente com a magnitude e realeza do tema disserto. 

Como não poderia deixar de ser, obedece esta dissertação às normas 

dimanadas pela boa metodologia científica. Dessa forma, revela adequabilidade de 

meios e fins, espelhando linguagem clara e precisa, extensão razoável, fundamenta-

ção das ilações produzidas, juízo crítico. Ela se encontra estruturada da seguinte 

maneira: a) Introdução;   b) Capítulo I;   c) Capítulo II;   d) Capítulo III;    e) Capítulo 

IV;   f) Bibliografia;    g) Resumo. 

O Capítulo I, intitulado “A discricionariedade na atividade judicial” con-

tém quatro tópicos a saber: 1.1. Conceito de discricionariedde; 1.2. A discricionarie-



dade e a interpretação;  1.3. A motivação no ato discricionário; 1.4. Os desvios da 

discricionariedade. 

O Capítulo II, cognominado “Princípios gerais na aplicação da pena” 

possui, também, quatro tópicos: 2.1. Princípio da Legalidade; 2.2. A vinculação da 

Sentença Penal; 2.3. A motivação como garantia política; 2.4. Motivação de Direito e 

motivação de fato; 2.5. A motivação sobre a aplicação da pena. 

O Capítulo III, denominado “A aplicação e fixação da pena – aspectos 

gerais” dispende sete tópicos relativos aos lindes da inflição punitiva no Brasil (artigo 

59 do Código Penal); 3.1.  A culpabilidade; 3.2. Aos antecedentes; 3.3. À Conduta 

social; 3.4. Personalidade do agente; 3.5. Aos motivos do crime; 3.6. Às circunstân-

cias e conseqüências do crime; 3.7. Ao comportamento da vítima; 3.8. A dosimetria 

penal. 

O  Capítulo IV, expende  as  Considerações  Finais  do  autor da dis-

sertação. 

A Bibliografia foi recolhida de autores pátrios e alienígenas, em número 

consentâneo. Ela foi dividida em dois vetores: livros; revistas e boletim. 

Consoante o modelo democrático de direito, deve o juiz, quando da a-

plicação da pena, mirar atentamente as balizas da inflição punitiva. Assim sendo, 

cabe pelos Pretórios invalidação das sentenças condenatórias mal-formadas, como, 

freqüentemente, mostra a jurisprudência nativa. 

Por outra banda, compete ao juiz explicitar devidamente o seu livre 

convencimento, isto é, motivar o decisum. Por isso mesmo, cabe-lhe justificar todo o 

processo da individualização da pena, dissecando todas as suas nuanças, fins de 



adequação da conduta punível aos ditames da Lei, principalmente aos seus grandes 

fanais: prevenção do crime e ressocialização do sentenciado. Ora, essa individuali-

zação sancionatória obedece aos postulados da razoabilidade, proporcionalidade e 

devido processo legal. Logo, o dever-poder discricionário disposto na aplicação da 

pena requer uma ampla investigação zetética. 

Em sendo assim, aflorou no autor desta dissertação uma grande von-

tade, qual seja, a de incursionar sobre o papel da discricionariedade judicial na apli-

cação da pena, como forma de instrumentalização dos fanais ônticos do Estado bra-

sileiro, observando, também, a imbricação entre processo penal e execução. 

Os fins visados por esta dissertação é o da propugnação no seio dos 

operadores jurídicos, especialmente dos juízes penais da necessidade urgente ur-

gentíssima de aposição duma postura consentânea ao modelo democrático de direi-

to. Clarificando: exige o Estado Democrático-Social de Direito dos juízes perfeito 

cumprimento em seus decisórios da ideologia acrisolada pelo Estado. Dessa forma, 

deve o juiz aplicar o Direito segundo o sentimento embebido de justiça, de forma 

aneutral e compromissada aos valores deontológicos firmados e queridos por esse 

modelo de Estado.  Ora, o  Brasil é  em tese um seguidor desse modelo. Logo, i-

nadmite a presença do juiz passivo, inerme, conformista, desprovido de sensibilida-

de para com a bússola principialista privilegiadora da centralidade da pessoa huma-

na na ordem normativa do Estado. 

Na realidade, exercita o juiz democrático o papel de aríete dos escopos 

da jurisdição e do processo. Sem ele, portanto, restarão ineficazes os constructos 

ônticos do Estado. Cabe-lhe, então, a magna tarefa de auscultar os valores acrisola-

dos pela norma quando decidir os conflitos de interesse postos na relação proces-



sual. Haverá, pois, de expendir, como aguerrido janízaro, a ideologia consagrada 

pela Ordem Normativa.  

Tal faina, é cediço, não comporta o despossuimento pelo juiz da tão 

decantada imparcialidade, atributo ínsito do magistrado. Reforça o seu sentimento 

de justiça, propicia-lhe meios hábeis ao fiel implemento da Lei. Com efeito, o com-

prometimento ideológico do juiz não vulnera o seu atributo exponencial. Lembre-se: 

o juiz deve ser imparcial para com a sorte dos litigantes no caso concreto, mas nun-

ca poderá agir dessa forma quando instrumentaliza nos decisórios a substancialida-

de ôntica dessumida pelo Estado. Eis a diferença específica, a lídima separação de 

duas posturas aparentemente antinômicas, repulsivas. 

De idêntica forma, não proporcionará tal postura ao juiz o exercitamen-

to do arbítrio, tampouco a “partidarização” do Direito. Realmente, o arbítrio dimana a 

vontade opressiva do seu autor, não quer e nem visa nenhum interesse social, pú-

blico ou comum. Logo, o juiz democrático repele radicalmente o implemento do jus 

imperii, visto encontrar-se cingido, acorrentado visceralmente à lei. Portanto, age 

sempre na estria da vinculação, como expende o dever-poder discricionário, visando 

a colimação do bem comum, do interesse público, social, da realização lídima da 

felicidade. 

Por seu turno, não dessume a “partidarização” do Direito, porque o juiz 

não aplica um Direito politiqueiro. Ele aplica, sim, um Direito político, estabelecido 

oficialmente pela Constituição, leis, princípios e valores democrático-sociais de direi-

to. Caso assim não agisse, estaria indiferente ao que é obrigado por lei a aplicar. A 

contrário senso firmaria um Direito condizente a privilégios de um determinado seg-

mento social, religioso, econômico etc. 



Do exposto, quando o juiz nativo aplica a ideologia abraçada pelo Es-

tado, não firma de nenhuma forma uma postura similar à adotada pelos políticos pro-

fissionais. Enfatize-se, firma, dispende o próprio Direito querido pelo Estado, que 

com a sua pena assume concretude e praticidade. 

Eis, portanto, os fins visados por esta dissertação. Certamente que o 

aclaramento profligado gerará muitas resistências, a começar pelos adeptos ferre-

nhos do movimento “A Lei e a Ordem” e terminando pelos reacionários empederni-

dos à efetivação da Liberdade, Igualdade e Fraternidade, dos anelos do pluralismo 

político, da paz entre os povos, da erradicação da fome e da miséria, do analfabe-

tismo, da colimação da cidadania plena. A esses, interessa apenas e tão somente a 

dimanação dos exóticos privilégios de casta, da prisão inócua, como mera satisfação 

simbólica, das penas cruéis e aberrantes, o retrocesso que afaga uns poucos e afo-

ga no Mar das Tormentas a esmagadora maioria do povo brasileiro. Por isso mes-

mo, lutam acerbamente pela elisão das conquistas democráticas, tentam a qualquer 

custo a revogação da Constituição de 1988, crisol dos direitos fundamentais, amál-

gama da centralidade da pessoa humana. 

A humanidade levou séculos para corporificar seus anelos nas Cartas 

Políticas. Portanto, não pode ser admitida a asserção daqueles quantos teimam em 

apagar da consciência coletiva o valor primacial da dignidade humana. Na realidade, 

todos os homens são absolutamente iguais em dignidade e em direitos, logo, inexis-

tem no ser humano distinções de quaisquer espécies. Dessa forma, é preciso reba-

ter com coragem genuína todos os propugnadores da aviltação humana. Afinal, pre-

cisa-se abalar os alicerces desses constructos deletérios, qual Protágoras de Abde-

ra, e todos os corifeus da doutrina cristã, iluminista e da ideologia democrático-social 

de direito. 



Eis a justificação da meta optata desta dissertação. De fato, apenas a 

conscientização dos valores queridos pelo Estado brasileiro por parte dos juízes evi-

tará o esfacelamento dos direitos adquiridos, a operacionalização surrealista dos 

estabelecimentos penais, a disposição de penas inócuas, inadequadas, negatórias 

dos fanais ônticos solenemente dessumidos pelo Estado. Ora, é cediço, não querem 

os juízes pátrios que tais pilares ideológicos constituam o Reino da Utopia. 

Assim sendo, caso dinamem os aplicadores do direito os fanais visados 

por esta dissertação, considerar-se-á o seu autor plenamente satisfeito, recompen-

sado pelas inúmeras canseiras que esta lhe ofertou. 

Que assim seja! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

A DISCRICIONARIEDADE NA ATIVIDADE JUDICIAL 
 
 

 

O Poder Judiciário da República Federativa do Brasil exercita em toda 

seara jurídica dever-poder discricionário.1 

Sem a menor sombra de dúvida existem dissonâncias conceituais entre 

a discricionariedade e o seu irmão siamês: a arbitrariedade. Referidas discrepâncias 

estendem-se aos fins e meios formando absoluta repulsão amalgadora. De fato a 

arbitrariedade sempre dessume um ato de vontade liveado no abuso de poder en-

quanto a discricionariedade dimana imbricação aos parâmetros legais previamente 

traçados. Em assim sendo, reclama o dever-poder discricionário um ato-fato vincula-

do aos valores agasalhados pelo ordenamento jurídico pátrio.2 

Cabe ao julgador brasileiro observar os valores incorporados pelo Es-

tado Democrático de Direito, operacionalizando-os quando da dirimição dos mais 

variados conflitos de interesse deduzidos pelas partes nas relações processuais. Por 

                                            
1 Assim demonstram sentenças e acórdãos, inclusive dos Tribunais Superiores, como, por exemplo, decisões de 

1º grau da Justiça Federal a respeito do não reajustamento das prestações dos imóveis financiados pelo índice 
oficial corrigido; do STJ culminando de ilegalidade promoções atípicas no quadro do Exército; do STF dando 
pela inconstitucionalidade dos descontos previdenciários de aposentados e pensionistas. Mencionadas 
decisões encontram-se colacionadas nas mais diversas revistas de jurisprudência pátria. 

2 A respeito vejam-se MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Regras de experiências e conceitos indeterminados.  In: 
Temas de Direito Processual: segunda série.  São Paulo: Saraiva, 1998, pp. 65-66; CAPELLETTI, Mauro.  
juizes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira.  Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993, 
p. 42;  FRIEDE, Reis.  Aspectos de Direito Processual Civil em decisões da Justiça Federal.  Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1995, pp. 153-155; NOJIR, Sérgio.  Discricionariedade judicial em decisão que 
concede ou denega liminar em mandado de segurança.  In: Revista de Processo n.º 81.  São Paulo: RT, 1996, 
pp. 256-266. 



isso mesmo ele é o aríete de todos os postulados axiológicos, conforme demonstra, 

ilustrativamente, a Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.3 

Os princípios jurídicos, portanto, cingem o intérprete, espelhando não 

apenas comandos estatuídos em normas mas a eleição de valores fundantes do Es-

tado em determinado espaço-tempo da sua experiência histórica. 

Em assim sendo, desempenham os princípios uma dúplice função: a 

normativa e político-ideológica. Do exposto, dimanam o eixo eficacial de todo o or-

denamento jurídico.4 

Eis porque compete ao julgador explicitar a dimensão substancial dos 

princípios jurídicos em cada caso concreto posto a análise, propiciando o implemen-

to da interpretação imbricada visceralmente aos valores dispostos pelas normas 

principiológicas constitucionais. Por conseqüência, espraia-se na comunidade orde-

nada os caracteres da segurança e certeza jurídicos. 

Hodiernamente avaliza o pensamento jurídico a tese da normatividade 

de todos os princípios jurídicos, quer os expressamente lineados, quer os deduzidos 

implicitamente. Isso posto, dimanam os princípios jurídicos os caracteres da positivi-

dade e eficácia,5 como explicitou nos idos de 1952 o jurista Crisafulli. 

                                            
3 Vejam-se o Preâmbulo e os Títulos I e II da Carta Magna de 1988. Vige no Estado Democrático de Direito a 

exponencialidade dos princípios. Tal predicado foi enfatizado por diversos autores pátrios e estrangeiros, 
destacando-se: BONAVIDES, Paulo.  Direito constitucional.  São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 260; 
CANOTILHO, J.J. Gomes.  Direito Constitucional e teoria da Constituição.  Coimbra: Almedina, 1997, p. 
231; MIRANDA, Jorge.  Manual de direito Constitucional.  Coimbra: Coimbra Editora, 1985, p. 513; MELLO, 
Celso Antônio Bandeira de.  Curso de Direito Administrativo.  São Paulo: Malheiros Editores, 1996, pp. 545-
546; ATALIBA, Geraldo.  República e Constituição.  São Paulo: RT, 1985, p. 6; GORDILHO, Agustin.  
Introdución al Derecho Administrativo.  Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1966, pp. 176-177; FERRARA, 
Francesco.  Interpretação e aplicação das leis.  Trad. Manuel A. Domingues de Andrade.  Coimbra: Américo 
Amado Editor, 1978, p. 160. 

4 Cf. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel.  Conceito de princípios constitucionais.  São Paulo: RT, 1999, p. 55; 
BOBBIO, Norberto.  Teoria do ordenamento jurídico.  Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos.  
Brasília: Ed. UNB, 1999, p. 158. 

5 Cf. BONAVIDES, Paulo.  Curso de Direito Constitucional.  11. ed.  São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 
230. “Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como determinante de uma ou de 
muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em 
direções mais particulares (menos gerais), das quais determinam, e portanto resumem potencialmente, o 
conteúdo: sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém...” 



Costuma a doutrina diferençar os princípios jurídicos das regras jurídi-

cas. Para Ronald Dworkin, por exemplo, o traço distintivo é de “natureza lógica”.6 

Ademais, os princípios, diferentemente das regras, possuem uma dimensão própria, 

exclusiva: a dimensão do peso ou importância. Mencionada dimensão assume es-

pecial relevo quando do entrechoque entre normas principiológicas. Tal será dirimido 

pelo princípio que dessumir peso maior. Por conseguinte, deve o julgador verificar o 

peso relativo de cada um deles, fins de eleição do princípio mais adequado. 

Quando, entretanto, da resolução do conflito entre regras outro será o 

critério adotado pelo julgador.. De fato, ele empregará o critério da regra efetivamen-

te válida. Para tanto, contará com o auxílio de outras normas apoiadas nos princípios 

mais relevantes.7 Logo, inadmitem as regras o critério do peso. 

A atividade discricionária expende a natureza jurídica do dever-poder, 

embora a maioria da doutrina considere-a como um poder discricionário. De fato, 

todo ato discricionário expende o dever do agente estatal em apor a melhor solução 

cabível, o melhor direito, visto os fins almejados e os meios adequados para a sua 

lídima urdidura. Logo, a expressão dever-poder discricionário espelha a obrigação 

do agente estatal do modelo democrático de direito em aplicar a solução jurídica me-

lhor, encontrando-se revestida a eleição dos fins pela seiva axiológica do sistema 

jurídico democrático. Isso posto, não lineia-se um simples poder do agente, mas 

                                            
6 DWORKIN, Ronald.  Levando os direitos a sério.  São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39: ‘A diferença entre 

princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. As regras são aplicáveis à maneira de tudo-ou-nada. 
Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve 
ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão de uma ou de muitas outras 
subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais 
particulares (menos gerais), das quais determinam, e portanto resumem potencialmente, o conteúdo: sejam, 
pois, estas efetivamente postas, sejam, ao contrário, apenas dedutiveis de respectivo princípio geral que as 
contém...” 

7 Cf. GRAU, Eros Roberto.  A ordem econômica na Constituição de 1988.  6. ed.  são Paulo: Malheiros 
Editores, 2001, p. 95. 



uma obrigação jurídica indeclinável, querida e permitida pelo Estado, sob certos 

moldes. 

 

 

1.1 Conceito de Discricionariedade 
 

O conceito de discricionariedade deriva do labor elocubrativo dos jus-

administrativistas, aplicado com algumas adaptações a toda a seara do Direito Pú-

blico. Por isso mesmo revela Teresa Alvim “Cremos que apesar de certas constru-

ções jurídicas se conceberem no terreno do direito administrativo, devem aplicar-se 

a todos os outros ramos do direito público.8 

Os autores de escol expendem conceitos semelhantes a respeito da 

discricionariedade, contudo enfatizam alguns dos requisitos que reputam essencial à 

lídima apreensão da idéia referida. Sylvia di Prieto, por exemplo, compreende a dis-

cricionariedade “como a faculdade que a lei confere à administração para apreciar o 

caso concreto, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e escolher uma 

dentre duas ou mais soluções, todas válidas perante o Direito”.9 

Por seu turno, leciona Diogo Figueiredo que “a discricionariedade elege 

opções balizadas pela lei, no juízo de oportunidade, modo de realização e conteúdo 

jurídico”.10 

Por outra banda ressalta Odete Medaur “a atividade discricionária ca-

racteriza-se, em essência, por um poder de escolha entre soluções diversas, todas 

                                            
8 PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim.  In: Limites à chamada discricionariedade judicial.  Revista de 
Direito Público.  São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 158. 
9 DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella.  Discricionariedade administrativa na constituição de 1988.  São Paulo: 
Atlas, 1991, p. 41. 
10MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo.  Curso de direito administrativo.  11. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 
1998, p. 106. 



igualmente válidas para o ordenamento... escolha finalística, atendendo ao interesse 

público”.11 

Vê-se, então, da lição desses administrativistas de escol que a discri-

cionariedade é uma atividade vincada a certas regras legais, embora o juízo de opor-

tunidade e conveniência seja livre, respeitado como limites o interesse público, a 

moralidade e a liceidade do ato perpetrado. Dessa forma, exsurge o elemento finali-

dade, consectário lógico-natural da atividade discricionária. 

Justificando a veia discricionária, diz Fiorini:  

As faculdades discricionárias não podem ser produto de negligência 
legislativa, pois se apresentam como uma classe de atividade neces-
sária para desenvolver com eficácia certas gestões onde prevalece 
um fim de bem-estar coletivo. Isso é o que confirmam incontestavel-
mente as investigações realizadas sobre as funções sociais do Esta-
do Moderno. Portanto a discricionariedade é a faculdade que adquire 
a administração para assegurar de modo eficaz os meios realizadores 
do fim.12 

 

Logo, fica clarificada de forma lapidar, a necessidade do uso discricio-

nário como instrumento apto a realização dos fins do Estado, baseados na pauta 

axiológica agasalhada consoante à utilidade social, em determinada circunstância. 

A atividade discricionária é permitida pela lei, querida e necessária à 

colimação dos predicamentos do Estado; dessume de um permissivo legal decom-

posto em cinco vetores distintos e interligados: o sujeito, o objeto, o motivo, a forma 

e a finalidade.  

Sem sujeito inexiste discricionariedade. Logo, é requisito necessário de 

existência do dever-discricionário. Com efeito, consoante as regras da competência, 

                                            
11 MEDAUR, Odete.  Direito administrativo moderno.   São Paulo: RT, 1998, p. 120. 
12 FIORINI, Bertolo A.  La discrecionalidade en la administración pública.  Buenos Aires: Editorial Alfa, 1952, 
pp. 31-44 



deve o autor do ato discricionário perpetrá-lo sem desvio ou omissão, na pauta estri-

ta do interesse público. 

Constitui o objeto efeito jurídico imediato do ato discricionário disposto. 

Por ele se forma a eleição dos meios. Segundo as balizas legais, enunciando o juízo 

de conveniência e oportunidade. 

A forma é exigência inarredável de validade do ato discricionário. Por 

ela se espelha uma garantia basilar dos administradores: o exercício da documenta-

ção dos procedimentos adotados pelo agente público. 

Por seu turno dispõe o motivo o arrimo de todo ato discricionário posto, 

efetuando-se o seu enquadramento normativo. 

Já a finalidade expende os escopos da jurisdição, os valores positiva-

dos, a meta optata da Administração Pública. Por ela, segundo Caio Tácito,  

O agente administrativo age em relação aos motivos para realizar os 
fins legais. Esses não podem ser senão aqueles determinados em lei 
para o caso específico, representando uma limitação à discricionarie-
dade, um dique à expansão dos critérios oportunísticos na determina-
ção do objeto. Logo, em última análise, a finalidade é sempre um e-
lemento vinculado, que não comporta apreciação discricionária.13 

 

Insta aqui salientar a advertência de Sylvia Prieto: “a discricionariedade 

não é mais a liberdade de atuação limitada pela lei, mas a liberdade de atuação limi-

tada pelo Direito”.14 Tal, como é curial, serve de toque para os fiéis exegetas do Es-

tado Democrático de Direito, uma vez que inexiste um dever discricionário ilimitado, 

amplo, suscetível ao talante do agente estatal. Ao contrário, é balizado o dever-

poder pelos princípios do Direito (legalidade, razoabilidade, motivação, moralidade) 

                                            
13 TÁCITO, Caio.  Desvio de poder em matéria administrativa (tese), 1951, p. 25. 
14 DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella.  Discricionariedade administrativa na constituição de 1988.  São Paulo: 
Atlas, p. 171. 



na estria da liceidade de meios e fins (princípios da supremacia do interesse público 

e finalidades da lei e do sistema). 

Em conseqüência, a veia discricionária é passível de exame pelo Poder 

Judiciário, cabendo-lhe a magna tarefa de invalidá-la, quando ensejar arbítrio e des-

vio de poder. Por isso mesmo, no implemento dessa árdua faina exercita o juiz uma 

visão do conteúdo normativo, segundo os seus valores agasalhados (princípios 

constitucionais, regras e normas-princípios). 

A discricionariedade judicial expende nuances várias, portanto apre-

senta algumas diferenças de relevo da chamada discricionariedade administrativa. É 

o que corrobora Teresa Alvim: 

Indubitavelmente, entre a discricionariedade 
administrativa e a discricionariedade judicial 
há diferenças tão fundamentais a ponto de jus-
tificar que não se use do termo discricionari-
edade atinentemente à atividade do Poder Judi-
ciário, salvo em raríssimas exceções.15 

 
Pelo visto, essa autora não admite o implemento de discricionariedade 

judicial com o elastério cominado por outros juristas, só entendendo-o cabível na 

interpretação de conceitos vagos ao fato (fatispecie, taabestand). Tal, no entanto, 

não é o entendimento de Sérgio Ferraz. Com efeito, “a decisão a que estão ligados 

julgador e administrador é uma só: a vinculação legal de optar sempre pela solução 

que mais se aproxime dos interesses da coletividade, a que mais realize a tônica do 

interesse público”. 16 

Em assim sendo, pode ser aposta discricionariedade judicial sem a 

presença dos pré-falados conceitos vagos, indeterminados. 

                                            
15 PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim.  Limites à chamada discricionariedade judicial.  Revista de Direito 
Público, São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 159 PINTO, ALVIM, Teresa Celina de Arruda.  Limites à 
chamada discricionariedade judicial.  Revista de Direito Público, São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 159 



Isso posto, tem completa razão Leonardo Perrone: “o juiz no exercício 

da discricionariedade não tem qualquer margem absoluta de liberdade porque tal 

atividade é sempre vinculada”.17 

Já o entendimento de que dispõe a atividade judicial discricionária, uma 

escolha dentre várias opções válidas e possíveis é inteiramente inaceitável. De fato, 

na espécie judicial haverá o juiz de apor o único entendimento válido, dessumido 

pelos valores legais e ônticos da Ordenação Jurídica. Disso resulta a ilação contun-

dente de Teresa Alvim: 

O que se pode eleger como traço diferenciador da discricionariedade 
no campo administrativo e no judicial é que, naquele, há várias solu-
ções válidas e a pluralidade de possibilidades é desejada, como única 
maneira de propiciar condições para uma boa administração, enquan-
to nesta a norma é vocacionada a que haja uma só solução, embora 
possa ocorrer que, faticamente, haja diversas soluções, diferentes 
umas das outras, e que todas elas subsistam, sendo, não-desejadas 
(uma só é a desejada) mas ´toleradas´ pelo sistema.18 

 

Esclarece Dworkin ser o significado exato da expressão “poder discri-

cionário” afetado pelas características do contexto. Dessa maneira, 

O conceito de poder discricionário só está 
perfeitamente à vontade em apenas um tipo de 
contexto: quando alguém é em geral encarregado 
de tomar decisões de acordo com os padrões es-
tabelecidos por uma determinada autoridade.19 
 
 

 

Mencionada compreensão dimana a presença obrigatória de circuns-

tâncias ao derredor da enunciação discricionária, bem como do grau de autoridade 

de quem a perpetra. Assim sendo, deve existir uma perfeita imbricação entre as cir-

cunstâncias, a discricionariedade e o seu sujeito.  

                                                                                                                                        
16 FERRAZ, Sérgio.  Mandado de segurança.  Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1986, p. 11. 
17 PERRONE, Leonardo.  Discrezionalità e norma interna nell´ imposizione tributária.  Giuffrè, 1969, p. 8. 
 
18 PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim.  Limites à chamada discricionariedade judicial.  Revista de Direito 
Público.  São Paulo: Malheiros Editores, p. 164-165. 
19 DWORKIN, Ronald.  Levando os direitos a sério.  Trad. Nelson Bolira.  São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 
50-51. 



 

A atividade discricionária judicial não enuncia uma escolha dentre vá-

rias opções válidas e possíveis, mas a única eleição válida. Por isso mesmo haverá 

o juiz de auscultar sempre a tábua axiológica da ordenação democrática. 

De todo o exposto, requer a interpretação do ato discricionário harmo-

nização aos postulados axiológicos dessumidos pela Constituição, realizando-se os 

fins queridos através dos meios hábeis perpetrados pelo agente estatal dos três Po-

deres da República. 

 

 

 

 

 

1.2  A Discricionariedade e a Interpretação 
 

Toda norma principiológica constitucional, qualquer regra jurídica, ne-

cessitam do crivo da interpretação. Dessa maneira, por mais claras que sejam de-

vem ser analisadas cuidadosamente pelo aplicador da lei, não mais prevalecendo o 

brocardo jurídico da velha hermenêutica: In claris cessat interpretatio (a norma clara 

dispensa interpretação). Realmente, como assinala Lenio Luiz Streck,20 “A compre-

ensão do (novo) papel a ser desempenhado pela jurisdição constitucional do Estado 

Democrático de Direito implica uma ruptura paradigmática...” 

 

 

                                            
20 STRECK, Lenio Luiz.  Hermenêutica e concretização dos direitos fundamentais sociais no Brasil.  In: 

Constitucionalização do Direito: A Constituição como locus da hermenêutica jurídica. (Org. André 
Andrade).  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 32. 



Em sendo assim, há de ser disposta uma interpretação consoante a 

constituição em modelo lógico-sistemático-axiológico.21 Por conseqüência, não se 

pode continuar a interpretar a Lei Maior, normas e decretos pela senda do hibridis-

mo-sistêmico22 aposto pelos critérios importados do common law e do Direito Te-

desco. 

Isso posto, urge ao julgador nativo uma faina interpretativa atenta aos 

valores positivados pela Carta Magna de 1988, sintonizada aos comandos da doutri-

na dos Direitos Humanos. 

                                            
21 O método lógico-sistemático-axiológico pede uma concepção estrutural e finalística do ordenamento jurídico. 

Explicita-o pormenorizadamente FREITAS, Juarez.  A interpretação sistemática do Direito .  São Paulo; 
Malheiros Editores, 1995, p. 142-144: ‘Deve o intérprete jurídico, enquanto em atividade funcionalmente 
distinta da do legislador, exercer conscientemente o papel maiêutico de revelar a elasticidade do Direito 
objetivo, certo de que, na prática, a subjetividade é momento constitutivo da objetividade e vice-versa; 
interpretar é sistematizar; Deve o intérprete jurídico saber priorizar princípios, normas e valores, pautando sua 
visão rumo aos elementos mais altos e nobres do sistema: interpretar é hierarquizar; Deve o intérprete 
jurídico sobrepassar as antinomias – no sentido ampliado aqui proposto, eis que é tarefa vital sua, na relação 
viva com o texto resguardar o binômio segurança-justiça, o qual não pode ser convertido em oposição, sob 
risco de perda da sistematicidade legítima, isto é, daquela que guarda uma adesão social voluntária: 
interpretar é unificar; Deve o intérprete jurídico, procurando a máxima isenção quanto às partes contrapostas, 
empenhar-se para que o labor exegético se faça harmônico com os princípios fundamentais do sistema, entre 
os quais o da legalidade: interpretar é fundamentar; Deve o intérprete jurídico reconhecer as premissas 
preexistentes na construção dos silogismos de sua exegese, purificando-as sob o prisma da racionalidade 
intersubjetiva, no intuito de alcançar uma escolha axiológica fundamentada, não-arbitrária e livre na garantia 
da coexistência das demais liberdades: interpretar é manejar o metacritério da hierarquização axiológica; 
Deve o intérprete jurídico ter bem presente o caráter problemático do evento hermenêutico, nas 
especificidades do caso concreto, porém dialeticamente precisa construir o sistema a partir de uma visão 
dedutiva de suporte indutivo, de modo que o caminho aos princípios e o caminho para as normas sejam o 
mesmo, cuidando para que a extensão da interpretação não se torne maior do que a extensão do sistema: 
interpretar é sintetizar; Deve o intérprete jurídico ter bem presente a relação mutuamente vitalizante do seu 
espírito e do conjunto dos enunciados, jamais concluindo apenas a partir do exame de normas singulares ou 
de meras justaposições normativas, dado que a interpretação sistemática não é somente um elemento de 
hermenêutica, nem um simples somatório, mas a junção concreta dos elementos: interpretar é relacionar; 
Deve o intérprete jurídico realizar a observação da totalidade dos fatos coletados e efetuar um diagnóstico 
seguro, para a seguir, no bojo do sistema, encontrar o melhor e mais conciliatório tratamento para as 
controvérsias no sentido de que, ao mesmo tempo, superá-las e conservar a sistematicidade do direito: 
interpretar é bem diagnosticar; Deve o intérprete jurídico, à base do sistema objetivo, lutar para a superação 
das antinomias de avaliação ou injustiças, sem se sobrepor autoritariamente ao Direito, pressuposta sua 
razoabilidade mínima no Estado Democrático: bem interpretar é concretizar a máxima justiça possível. Deve 
o intérprete jurídico salvaguardar a essência da idéia de Direito como sistema, bem como acolher a 
possibilidade de sua evolução contínua, certo de que, quanto mais complexo este for, tanto mais carecerá de 
estabilidade para cumprir suas iminentes funções axiológicas; Conferir tal estabilidade ao sistema, longe de 
mantê-lo inerte, consiste em modificá-lo, emprestando-lhe uma exegese renovadora e legitimadora: 
interpretar é aperfeiçoar”. Veja-se, também, GIANNINI, Máximo Severo.  Direito Administrativo, vol. 1.  
Milano Droft; A. Giuffré Editore, 1970. 

22 Cada ordenamento jurídico tem suas peculiaridades axiológicas. Em assim sendo, difere essencialmente a 
realidade brasileira das realidades alemã e norte-americana. Entre nós vige o sistema jurídico românico-
germânico. Nos Estados Unidos vige o sistema jurídico anglo-sax6onico (common Law). Para maior 
adensamento vejam-se REALE., Miguel.  O Direito como experiência.  São Paulo: Saraiva, 1992, p. 119 e 
DAVID, René.  Os grandes sistemas do Direito Contemporâneo.  Trad. Hermínio A. Carvalho.  São Paulo: 
Martins Fontes, 1998,p. 403. 



Em assim agindo, não apõe o aplicador da lei uma mera subsunção le-

gal,23 tampouco dispõe “interpretação negativa”. 24 Com efeito, nesse labor realiza 

uma atividade zetética, nos moldes preconizados por Tércio Ferraz:25 

Pode-se dizer que as investigações zetéticas são constituídas de um 
conjunto de enunciados, que visa a transmitir, de modo altamente a-
dequado, informações verdadeiras, sobre o que existe, existiu ou e-
xistirá. Esses enunciados, são, pois, basicamente constatações. 

 

Isso posto, a única interpretação consentânea a esse modelo de Esta-

do é a que fielmente assegura a efetividade de seus escopos, com base na Constitu-

ição e nos seus pilares ônticos, implicando ao intérprete uma ampla investigação 

zetética. Em conseqüência cabe ao julgador perquirir os objetivos queridos pelo Es-

tado, fins de uma decisão ajustada aos valores agasalhados pela norma. 

Por seu turno, comporta a investigação zetética o uso da crítica bem 

formada, fins de apreensão da verdade concreta, único meio hábil para a colimação 

dos escopos agasalhados pelo sistema jurídico, clarificados pela atividade discricio-

nária judicial lato sensu e pela individualização da pena. 

É a interpretação, sem a menor sombra de dúvida, uma tarefa genui-

namente complexa, requerendo ao juiz extrema sensibilidade, experiência e pleno 

domínio de toda a seara jurídica, como, aliás, corrobora Ferrara: “A interpretação 

não é pura arte dialética, não se desenvolve com método geométrico num cálculo de 

abstrações, mas perscruta as necessidades práticas da vida e da realidade social”.26 

 

                                            
23 Cf. ENGISEH, Karl.  Introdução ao pensamento jurídico.  8. ed.  Trad. J. Baptista Machado.  Lisboa: 

Cabuste Gulbenkian, 2001, p. 70. 
24 Oferta a “interpretação negativa” ao julgador vedação ao não implemento da interpretação literal da lei, sendo, 

em conseqüência, mero recitador da vontade autêntica do legislador. Vejam-se GRAU, Eros Roberto.  
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito.  São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 
59. 

25 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio.  Introdução ao estudo do Direito.  São Paulo: Atlas, 1994, p. 42 
26 FERRARA, Francisco.  Interpretação e aplicação das leis. Trad. Manuel A. Domingues de Andrade.   
Coimbra: Armênio Amado, 1978, p. 141. 



1.3  A Motivação no Ato Discricionário 
 
 

O Estado Democrático de Direito exige dos juizes uma motivação clara 

e suficiente em seus decisórios. O arrimo desse querer se fulcra na ideologia agasa-

lhada por esse modelo de Estado em que a pessoa humana é o centro de toda a-

tenção normativa, como exemplifica  o  art.  93, IX,  do Estatuto Supremo Nativo.27 

Dessa maneira, representa mencionado princípio uma garantia funda-

mental do juriscionado dimanada pelos princípios do duplo grau de jurisdição e devi-

do processo legal ao tempo em que preserva a eficácia do princípio da liberdade e 

prevalência dos Direitos Humanos. 

Por outra banda estabelece a motivação dos decisórios a razoabilidade 

ou não da impugnação, principalmente nos recursos classificados como de funda-

mentação vinculada, nos quais a lei exige o apontamento do erro.28 

Insta aqui salientar a diferença específica entre motivo e motivação, 

fins de perfeita compreensão da estrutura dos fundamentos decisórios. 

Consoante Abbagnano: “Motivo indica a causa ou condição de uma es-

colha, isto é, de uma volição ou de uma ação”.29 É com esse sentido, aliás, que o 

próprio Direito Penal atribui ao motivo ou aos motivos relevância basilar na análise 

sobre a reprovabilidade da conduta criminosa, seja nas circunstâncias qualificado-

ras, atenuantes ou causas de diminuição de pena, seja pela própria menção benéfi-

ca aos motivos como dados essenciais para a fixação da pena (art. 59 do CP). 

                                            
27 Art. 93 da CF de 88: “Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto 
da magistratura, observados os seguintes princípios...   ... IX – Todos os julgamentos dos órgãos do Poder 
Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”...  
28 Entre outros exemplos destacam-se os referentes ao recurso extraordinário e especial, nos moldes dos arts. 
102, III, alíneas a, b e c, e 105, alíneas a, b e c da CF. 
29 ABBAGNANO, Nicola.  Dicionário de filosofia.  São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 685. 



Por seu turno também enseja a palavra motivação semântica variada, 

exprimindo no plano psicológico os vários processos mentais que levam o sujeito a 

agir. Entretanto, na linguagem jurídica comporta o seguinte entendimento: expressão 

ou explicitação dos motivos de um provimento. 

É curial a afirmação de que as justificativas do ato decisório judicial de-

pendem das particularidades do sistema jurídico-político em que ele se desenvolve. 

Portanto reside em cada ordenação normativa uma ideologia peculiar na aplicação 

do Direito. Tal, por outra banda, lineia um novo modelo de fundamentação do ato 

decisório, conforme os valores agasalhados pelas ordens positivadas.30 

Adverte Uadi Bulos31 para a observância de dois critérios básicos à efe-

tiva motivação das decisões judiciais, centradas nas escolhas dos magistrados e do 

nexo de causalidade entre o fato e a sua regulamentação normativa. 

Realmente deve apontar a decisão motivada às escolhas do juiz, se-

gundo a amalgamação disposta pela ordem normativa, dando ensejo à previsão das 

prováveis conseqüências jurídicas decorrentes dessa subsunção. Tal tem como 

pressuposto um exame minudente, rigoroso, preciso, do juiz dos fatos e da sua capi-

tulação legal. Ademais, deve o magistrado buscar o liame entre o(s) fato(s) e a sua 

regulamentação jurídica, evitando-se o fenômeno da carência de motivação. 

Agindo segundo tais critérios, estabelecerá o juiz, sem a menor sombra 

de dúvida, uma motivação decisória, clara, lídima, necessária e suficiente. 

 

                                            
30 Veja-se a respeito MOREIRA, José Carlos Barbosa.  Le raisonnement juridique dans les décisions de cours 
d’appel.  In: Temas de direito processual, 5ª série.  São Paulo: Saraiva, 1994, p. 119. 
31 BULOS, Uadi Lammêgo.  Constituição federal anotada.  São Paulo: Saraiva, 2000, p. 836. 



Importa salientar que a motivação não encerra mais um caractere tão 

caro aos positivistas: o disposto pelo silogismo na interpretação da lei. Com efeito, 

tal caractere não possui hodiernamente eficácia, revelando-se o seu emprego mero 

desenho de uma verdade lógico-formal, estranha e visceralmente distante à exata 

compreensão da chamada verdade concreta da lei, dos fatos, da semântica, dos 

valores, metas e princípios constitucionais. 

Dessa maneira, avulta de importância a compreensão axiológica do 

julgador, revelada na sentença, através da fundamentação na estria da persuasão 

racional, sistemática e finalística. Por isso mesmo cabem as observações de Robert 

Legros, colacionados por Teresa Alvim: 

Nas sociedades como a nossa, de evolução rápida, em 
que a relatividade, as lacunas, as antinomias e os 
atrasos da lei são observáveis objetivamente, toma-
se o hábito de considerar a lei mais como um meio 
do que como um fim, salvo quando o respeito à lei 
aparece como um meio em si.32 

 

Integram a fundamentação decisória o relatório, os motivos escolhidos 

pelo julgado e, finalmente, a decisão tipificada. 

No relatório aparece a circunstancialização da fundamentação, a sua 

veraz pedra de toque; nos motivos afloram as escolhas do julgador, consoante os 

valores dispostos pela ordem jurídica; na decisão, a subsunção legal dos motivos, 

reafirmando o convencimento espelhado na mens legis (espírito da lei). 

É ínsito que a ausência de um desses dados possibilita a nulificação do 

ato decisório ou mesmo indica a inexistência da fundamentação, ou mesmo a impe-

                                            
32 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio op. cit., p. 198. 



tração de ação rescisória, caso decorra sem impugnação o ato sentencial desmoti-

vado.33 

Dessa maneira, é copiosa a jurisprudência que considera nulas as sen-

tenças a que falta um desses elementos referidos.34 

Mencionados dados mutatis mutandis, são aplicados à sentença penal, 

conforme estabelece o artigo 381 do diploma processual penal pátrio.35 

Efetivamente o juiz penal é livre para formar a sua convicção. O  vocá-

bulo, entretanto, não deve ser entendido, de todo já exposto, como uso ilimitado de 

uma permissão legal, mas, na exata concepção dimanada pelo brocardo latino: mo-

dus in rebus, ou seja, de forma mitigada, não absoluta. 

Dessa maneira, o exercitamento do princípio da livre convicção judicial 

é, também, um uso parcimonioso e prudente, sopesado e fundamentado de uma 

faculdade legal, vindo a pelo a afirmação de São Tomás de Aquino: “É necessário 

                                            
33 Nesse sentido, MOREIRA, José Carlos Barbosa, In: Temas de direito processual civil, 2ª série.  São Paulo: 
Saraiva, 1980, p. 245: “Cabe ação rescisória da sentença em que há omissão quanto à fundamentação (ou seja, 
quanto às questões no sentido de fundamentação, ou de parte da fundamentação) e não no sentido do item do 
pedido”.  
34 É o caso do acórdão do TJPE, 2ª C. ao julgar a Ap. 79.975, rel. José Pessoa, em sessão de 15/2/78, cuja 
ementa enuncia: “nula é a sentença a que falte o relatório”. Veja-se os acórdãos do TJRJ  5ª C. Ap. 16.290, rel. 
Jorge Loretti, em 6/8/81, do AJBA, 1ª C. Cível, Ap. 163/83, rel. Paulo Furtado, sessão 16/8/83; TJSC- 2ª C. Ap. 
19.589, rel. Ernani Ribeiro, em 20/12/83, cujas ementas lineiam o seguinte entendimento: “Nula é a sentença 
sem fundamento”.  
35Art. 381 do CPP: “A sentença conterá: I- os nomes da partes ou, quando não possível, as indicações 
necessárias para identificá-las; II- a exposição sucinta da acusação e da defesa; III- a indicação dos motivos de 
fato e de direito em que se fundar a decisão; IV- a indicação dos artigos de lei aplicados; V- o dispositivo; VI- a 
data e a assinatura do juiz”. É copiosa a jurisprudência a respeito das conseqüências da falta de fundamentação 
da sentença penal, verbis: “O livre convencimento não significa falta de motivação legal”(RT, 625/379-80, do 
STFJ)”; “A sentença lacônica, genérica, não preenche as exigências constitucionais e infracionais (arts. 93, IX, 2ª 
parte da Carta Magna e 157, 381 e 387 do CPP). Não se pode confundir livre convencimento com convicção 
íntima”- EJSTJ 28/241, do STJ: “Decreta-se a nulidade da sentença se o magistrado, no decisório, não atende ao 
dispositivo na lei no tocante à capitulação correta dos delitos, além de não conter, também, a indicação, ainda 
que sucinta, dos motivos de fato e de direito em que se fundou” (RT, 610/412, do TJMG). 



que o juízo se faça segundo a lei escrita, pois, de outro modo, se apartaria do justo 

natural, já do justo positivo”.36 

Logo, a norma é o limite; o princípio é o limite e substância. A norma 

faculta uma interpretação polissêmica, mas o princípio estabelece um foco estimati-

vo, um sentido axiológico, de valoração disposta pelo espírito (sujeito).  

Então, fica clarificada a idéia de uma certa esfera de liberdade do jul-

gador na faina discricionária, fins de satisfação no processo das finalidades da lei e 

do sistema jurídico. 

O juiz, na sentença, fundamentando dever-poder discricionário, há pre-

liminarmente de precisar a existência de conceito indeterminado, vago, ambíguo, 

omisso, insuficiente. Portanto ex-abrupto lineará tais dados. Posteriormente, aos 

postulados ônticos do sistema, explicando à sociedade a escolha dada, a interpreta-

ção, ao seu sentir, mais perfeita, lídima e veraz. Feito isso, ofertará a Carga Conde-

natória, absolutória ou de reconhecimento de inexistência de direitos pretendidos 

pelos interessados em determinado caso concreto. 

Vem, em conseqüência, entendimento endossado por Castanheira Ne-

ves, citado por Teresa Celina de Arruda Alvim Pinto, in verbis:  “o órgão que exerce 

atividade discricionária deve “pensar” ser ela a única decisão válida, não restrita ao 

direito administrativo, exigindo do aplicador da lei mais do que o exercício do método 

subsuntivo”.37  

                                            
36 É o caso do acórdão do TJPE, 2ª C. ao julgar a Ap. 79.975, rel. José Pessoa, em sessão de 15/2/78, cuja 
ementa enuncia: “nula é a sentença a que falte o relatório”. Veja-se os acórdãos do TJRJ  5ª C. Ap. 16.290, rel. 
Jorge Loretti, em 6/8/81, do AJBA, 1ª C. Cível, Ap. 163/83, rel. Paulo Furtado, sessão 16/8/83; TJSC- 2ª C. Ap. 
19.589, rel. Ernani Ribeiro, em 20/12/83, cujas ementas lineiam o seguinte entendimento: “Nula é a sentença 
sem fundamento”.  
37 “PINTO, Teresa Celina de Arruda Alvim.  Limites à chamada discricionariedade judicial.  Revista de Direito 
Público.  São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 159. 



Disso, por necessidade lógico-natural inarredável, haverá o julgador de 

estribar-se nas regras da razoabilidade proporcionada aos meios e fins, numa imbri-

cação perfeita de forma, conteúdo, valores e fatos. Ademais, em assim sendo, esta-

ria proporcionando o julgador a faina do controle jurisdicional via duplo grau de juris-

dição, conhecimento suficiente da sua “compreensão” aos interessados, decisão, 

consoante as regras do sistema normativo posto. 

A aplicação da pena pelo juiz penal situa um exemplo relevante de em-

prego da via discricionária. Pois bem, as regras do art. 59 são sua bússola, mas ne-

cessitará o magistrado compreender o conjunto probatório, todas as indetermina-

ções relativas da lei, aplicadas ao caso concreto. Tais consistirão na correta avalia-

ção do crime, seus motivos, personalidade do agente, participação da vítima, ante-

cedentes, personalidade só factíveis, após livre convencimento judicial. 

No exame das circunstâncias legais, a quantidade de aumento e dimi-

nuição da pena fica ao prudente arbítrio do juiz, na estria vinculativa dos limites apli-

cativos da sanção punitiva. 

Do exposto, dessume-se que todo agente estatal deve obedecer aos 

princípios constitucionais, apondo atos vinculados, discricionários perfeitos, válidos e 

eficazes, conforme a Ordenação Jurídica. 

 

 

 

1.4  Os Desvios da Discricionariedade 

No Estado Democrático, devem os agentes estatais obedecer aos 

mandamentos legais em seus misteres, sob pena de afloramento do desvio de poder 



ou arbitrariedade, ato indesejável, visceralmente antinômico às pautas axiológicas 

abraçadas por esse modelo de Estado. 

Como é curial, o homem é um ser eminentemente singular, daí nem 

sempre obrar o devido e suficiente, mesmo quando, no exercício de funções estatais 

graves, árduas e meticulosas. Assim sendo, o fenômeno malsão e indesejado do 

desvio do poder aflora com certa freqüência, mormente na atividade discricionária 

administrativa e judicial.38 

O desvio de poder é o manejo de uma competência em desritmia com 

a finalidade legal e devida. Portanto, o agente foge do escopo que lhe é próprio, na-

tural, para apor uma finalidade exorbitante, indevida, ilógica, subtraída aos cânones. 

Com isso, pois, o ato devido fica maculado, disforme, viciado, pouco importando se o 

agente estatal tirou proveito da indesejada situação jurídica formada. Trata-se, por-

tanto, de um vício objetivo, em que os motivos do agente ao desvão não são perqui-

ridos à sua configuração, bastando o mero descompasso entre o fim legal e o fim 

aposto. Ora, ato maculado denota nulidade. E a nulidade denota invalidade e inefi-

cácia da atividade administrativa, legislativa ou judicial malposta, seja discricionária 

ou não. 

Na exercitação do dever-poder discricionário, devem os agentes das 

três funções estatais observar escrupulosamente os lindes dispostos pelos princípios 

da legalidade, razoabilidade, publicidade e moralidade, fins de evitamento da inci-

dência do desvio ou abuso de poder. 

É cediço que o Estado Democrático de Direito desenha um modelo 

principialista. Dessa maneira, qualquer atividade estatal há de conformar-se a eles. 

                                            
38 Os órgãos de comunicação social brasileiros dão testemunho eloqüente da prática do desvio de poder nas três 
funções estatais. Exemplos clarificadores expendem os casos Roseana Sarney, SUDAM, painel do Senado e do 
juiz Nicolau (TRT paulista). 



Ora, para garantia do jurisdicionado-cidadão, todos os atos têm de extrair do  princí-

pio da legalidade seiva vital, sob pena de invalidação. 

Logo, a atividade discricionária nas três funções tem de obedecer ao 

permissivo legal, não bastando a afirmação de Garcia de Enterria e Tomás-Ramón 

Fernandez, colacionada por Sylvia Prieto:  a discricionariedade confere à administra-

ção a implementação de atos que a lei não proibisse, de sua livre autonomia, em 

todos aqueles pontos que a lei não regulou, operando no espaço livre da lei.39 

Por seu turno, estabelece o princípio da razoabilidade a perfeita imbri-

cação do ato discricionário na forma, conteúdo e finalidade. Dessa maneira, exige a 

presença da autoridade competente, da finalidade lícita e arrazoada, a forma coe-

rente do devido processo legal, consentâneos aos objetivos albergados pelo Estado. 

Dessa forma, o ato urdido sem a lógica da razoabilidade deverá sofrer revogação. 

Dessume o princípio da publicidade e edição de atos com conhecimen-

to erga omnes (para todos), visto o modelo de Estado albergado. Na verdade, tal 

princípio dimana uma  garantia do jurisdicionado, uma  condição potestativa de efi-

cácia. 

Lineia o princípio da moralidade um complexo harmônico de meios e 

fins dispendidos pelo agente estatal em consonância com a consciência moral média 

do povo. 

Em conseqüência, deve o agente perquirir o significado dos termos 

probidade, honestidade, idoneidade, a priori, ou a posteriori (essa perquirição pelos 

órgãos sensórios superiores). 

                                            
39 DI PRIETO, Maria Sylvia Zanella.  Discricionariedade administrativa na constituição de 1988.  São Paulo: 
Atlas, 1991, p. 19 



O princípio da moralidade hoje encontra abrigo constitucional no Esta-

tuto Supremo Nativo, via artigo 37, cabendo ao agente infrator as penalidades de 

suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos 

bens, ressarcimento ao erário e responsabilização criminal.40 

A constitucionalização da improbidade administrativa (espécie de imo-

ralidade administrativa e de desvio de poder) responde aos reclamos da cidadania 

contra a corrupção, a desonestidade, o desrespeito à coisa pública, a má fé ao enri-

quecimento ilícito. 

Fala Uadi Bulos que  
No âmbito jurídico, o termo improbidade, do latim improbitate, associ-
a-se à conduta do administrador amplamente considerado. Em senti-
do genérico, ele compatibiliza-se com as figuras do enriquecimento i-
lícito, do prejuízo ao erário e da infringência aos preceitos e princípios 
constitucionais, ligando-se à idéia ampla de desonestidade.41 
 

 

[[Apresenta-se o vício de desvio do poder sob dupla modalidade: o da 

busca de uma finalidade alheia a qualquer interesse público; o uso de uma compe-

tência inadequada, de direito, para consecução da finalidade almejada. 

Na primeira modalidade, busca o agente um objetivo escuso, fins de 

colimação de propósito seu, exclusivo. Ele se corporifica no favoritismo a alguém, ou 

perseguição a outrem. 

Já na segunda modalidade, existe a utilização equivocada de compe-

tência pelo agente do Estado, como dispor da verba de educação para construir cre-

ches comunitárias. 

Por outra banda, configura ilustrativamente desvio de poder judicial o 

comportamento de juiz de tribunal, que, não tendo seu voto acompanhado pelo ter-

                                            
40 Art. 37, §4º da CF de 88: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, 
a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”. 
41 BULOS, Uadi Lammêgo.  Constituição federal anotada.  São Paulo: Saraiva, 2000, p. 597. 



ceiro julgador, ao perceber a inutilidade dele para fins de decidir o pleito no sentido 

de seu pronunciamento, resolve desconsiderá-lo e adere aos dois outros com o obje-

tivo específico de obstar a interposição de embargo. 

Ora, isso implica cerceamento do direito ao duplo grau de jurisdição a-

lém de ferir visceralmente princípio moral e ético a que deve ater-se qualquer julga-

dor. Também ocorre, quando do exercício de interpretação discricionária imotivada, 

apondo ato estranho às finalidades legais. 

A identificação do desvio de poder só se delineia, quando do exame da 

irrazoabilidade do ato cometido. Portanto, tanto a Administração quanto o Judiciário 

devem minudentemente debruçar-se sobre a motivação expendida, as finalidades 

explicitadas ou o exercício falho de competência. 

Do exposto, dessume-se que todo agente das três funções estatais de-

ve obedecer aos princípios constitucionais, revelando atos vinculados ou discricioná-

rios perfeitos lídimos, consentâneos aos valores agasalhados pelo Ordenamento 

Jurídico Democrático de Direito. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
PRINCÍPIOS GERAIS NA APLICAÇÃO DA PENA 

 
 
 

O Estado Democrático de Direito vive e é guiado pelos princípios. As-

sim sendo, é natural e legítima a imbricação da aplicação punitiva aos 

lineamentos principialistas, cabendo ao juiz estrita observância, sob 

pena  de invalidação total ou parcial dos seus decisórios condenató-

rios. 

Em assim sendo, assume relevo a afirmação de Figueiredo Dias:42 “a 

determinação da pena é função judicial (...) mas não é função arbitrária do juiz”. De 

fato, apenas o juiz natural pode aplicar pena ao réu consoante os meios hábeis es-

tabelecidos por lei43. Por isso mesmo revela a natureza jurídica de um ato discricio-

nário e eminentemente balizado, indispensável ao cometimento de uma sanção justa 

e adequada. 

Do exposto, espelha esse dever-poder discricionário judicial a ideologia 

dos Direitos Humanos, especialmente do seu princípio-fonte: o princípio da dignida-

de humana. Por conseqüência, o arbítrio judicial não se realiza, sendo afastados da 

inflição punitiva o desenho opressivo do Direito Penal antigo, de que fala Cezar Bi-

tencourt: “Na verdade, um dos maiores males do Direito Penal anterior ao Iluminismo 

                                            
42 DIAS, Jorge Figueiredo.  Direito Penal português.   Lisboa, CEJ, 1993, p. 196 ss. 
43 No Brasil a aplicação da pena é lineada pelo artigo 59 do Código Penal. 



foi o excessivo poder dos juizes, exercido arbitrariamente em detrimento da justiça e 

a serviço da tirania medieval.”44 

Por conseguinte, devem os tempos contemporâneos tributo a Cesare 

de Beccaria,45 propugnador intimorato da regulação das penas, mais tarde aperfei-

çoada pela sistemática da indeterminação relativa, através da apreciação probatória 

e das causas do crime, pelo juiz penal, possibilitando o implemento da individualiza-

ção da pena. 

Dizia, então o marquês de Beccaria: 

“O fundamento da pena e do direito de punir se encontra na parcela 
que cada pessoa sacrifica de sua liberdade para obter segurança 
pessoal e coletiva, e a soma de todas essas parcelas forma a sabe-
doria da nação, ficando o governo encarregado do depósito e da ob-
servância  dos  preceitos  oriundos do sacrifício coletivo dessas liber-
dades”.  

 

Em assim sendo, aflora a idéia da prevenção na finalidade sanciona-

tória. Com efeito, pune-se para readaptar o réu-sentenciado; para im-

pedir aos demais membros da comunidade ordenada a prática de de-

litos; mas pune-se, também, para retribuir ao culpado o mal injusto 

por ele cometido. Logo, existe a assunção de uma teoria conciliatória 

(eclética) a respeito dos fins da pena, qual seja a que comina ao sen-

tenciado uma pena retributiva, visando a sua readaptação (ressociali-

zação), bem como a prevenção no meio social. 

Dessa forma, pode ser extraído o seguinte conceito de inflição punitiva:  

“Sanção penal de caráter aflitivo, imposta pelo Estado, em execução 
de uma sentença, ao culpado pela prática de uma infração penal, 
consistente na restrição ou privação de um bem jurídico, cuja finalida-
de é aplicar a retribuição punitiva ao delinqüente, promover a sua re-
adaptação social e prevenir novas transgressões pela intimidação di-
rigida à coletividade”.46 
 

                                            
44 Cf. BITTENCOURT, Cezar Roberto.  Manual de Direito Penal, parte geral.  São Paulo: RT, 1995, p. 525. 
45 BECCARIA, Cesare.  Dos delitos e das penas.  São Paulo: Ed. Juriscredi, 1972, pp. 56-67. 
46 Cf. CAPEZ, Fernando.  Curso de Direito Penal. Parte geral.   3. ed.  São Paulo: Saraiva, p. 336.  



Tal conceito abarca um caractere que atualmente não se tem visto co-

mo tão exponencial, ou ao menos refratário aos novos movimentos da ciência do 

Direito Penal: o relativo a retribuição ao agente. A contrário senso do que expendem 

alguns setores da doutrina penal não se pode desvincular a idéia da retribuição na 

finalidade punitiva. De fato, dessumem os valores ancorados materialmente na co-

munidade ordenada a necessidade da vinculação atributiva entre readaptação , pre-

venção e retribuição. Ademais, não enseja o amparo de um arrimo da teoria da retri-

buição como dado desconstrutivo do sistema garantístico.47 

Por outro lado, assume o nosso Direito punitivo as seguintes caracte-

rísticas na inflição sancionatória: 

a) Legalidade: a pena deve estar prevista em lei, não se admitindo a 

sua cominação por outra espécie normativa. É a respeito o que di-

zem a Constituição Federal (art. 5º, XXXIX e o art. 1º do Código 

Penal vigente); 

b) Anterioridade: a lei já deve estar em vigor antes da prática delitiva. 

É o que falam a Carta Magna, via artigo 5º, XXXIX e o Código Pe-

nal, via art. 1º; 

c) Personalidade: a pena não pode passar da pessoa do condenado 

(CF, art. 5º, XLV); 

                                            
47 A retribuição é uma exigência ética da sociedade democrática, um pré-requisito da efetividade da justiça. Ora, querer 

extirpar esse caractere eqüivale a dizer que o homem não pensa, valora, realiza o bem e o mal. Aliás, como diz CARRARA, 
Francesco.  Programa de derecho criminal.  Trad. Ortega Torres.  Bogotá, Temis, vol. 1, p. 615: “o delito agrava a 
sociedade ao violar suas leis e ofende a todos os cidadãos ao diminuir neles o sentimento de segurança... a pena deve ser 
aplicada para reparar este dano com o restabelecimento da ordem, que se vê alterada pela desordem do delito". 



d) Individualidade: a sua aposição e cumprimento deverão ser indivi-

dualizados consoante a culpabilidade e o mérito do sentenciado 

(CF, art. 5º, XLVI); 

e) Inderrogabilidade:  a pena, salvo as exceções previstas em lei, 

não pode deixar de ser aplicada sob nenhum fundamento; 

f) Proporcionalidade: a pena deve ser proporcional ao delito perpe-

trado (CF, art. 5º, XLVI e XLVII); 

g) Humanidade: não são admitidas as penas de morte, salvo em caso 

de guerra declarada, perpétuas, de trabalhos forçados, de banimen-

to e cruéis (CF, art. 5º, XLVII e CP, art. 75. 

 

Tais atributos estendem-se às penas privativas de liberdade, restritivas 

de direitos e pecuniárias. 

Isso posto, verifica-se a preocupação do constituinte em preservar aos 

acusados todas as garantias processuais, ínsitas, caras e exclusivas do Estado 

Principialista. Por isso mesmo, em havendo mácula, devem os acusados usarem os 

meios cabíveis, fins de elisão ex-tunc (desde o nascimento) dos atos mal formados. 

Do examinado espelha o nosso Ordenamento Jurídico os seguintes 

Princípios Fundamentais da Aplicação da Pena: o princípio da legalidade, o princípio 

do devido processo legal, o princípio da razoabilidade, o princípio do livre convenci-

mento judicial. 

 

 



2.1  Princípio da Legalidade 

O princípio da legalidade desempenha papel exponencial no Estado 

Democrático de Direito. Na realidade, ele é um princípio-fonte só igualado em força 

vinculativa por um outro princípio máter: o princípio da dignidade humana. 

Entende o professor Cláudio Brandão que a lídima compreensão dos 

institutos da culpabilidade, antijuridicidade e da pena decorre necessariamente do 

princípio da legalidade, visto o fundamento ôntico comum. 

Essa postura denota o papel exponencial dos princípios cardeais do Di-

reito Penal e do Direito Processual Constitucional, clarificando a compreensão da 

dogmática penal e processual penal, caras e tão próprias do modelo democrático de 

Direito. 

O Princípio da Legalidade estabelece no Direito Penal um “divisor de 

águas”. Com efeito, podemos identificar duas vertentes, uma anterior ao pré-falado 

princípio e uma outra após.48 Com efeito, vigia na época anterior ao surgimento do 

Princípio da Legalidade o Direito baseado no terror, lineado pela vindita, inteiramen-

te despreocupado com quaisquer garantias. Tal quadro hoje não mais perdura (no 

Direito dessumido pelos países democráticos), visto tratar o Direito Penal Científico 

da ressocialização do homem criminoso, bem como das garantias do acusado a uma 

inflição punitiva previamente disposta na lei (Fatipescie). 

Em assim sendo, dessume o Direito Penal Hodierno dois campos dis-

tintos: o político e um outro jurídico, como explicita Roque de Brito Alves:49 “O princí-

pio, por outra parte, é garantia política e é exigência jurídica, tanto pode simbolizar o 

Direito Penal da Liberdade, como o Direito Penal da Tipicidade”. 

                                            
48 Cf. BRANDÃO, Cláudio.  Introdução ao Direito Penal.  Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 9. 
49 ALVES, Roque de Brito.  Direito Penal.  Parte Geral.  Recife: Inojosa, 1977, p. 222. 



Tais pré-falados vetores, contudo, não implicam uma análise segmen-

tada, pois, inarredavelmente, espelham uma unidade dialética. É por isso mesmo 

que aflora desse liame o arrimo nuclear de todo o Direito Penal Moderno.50 

A configuração jurídica do Princípio da Legalidade deu-se nos idos de 

1801, na Alemanha, através de Anselm von Fuerbach, quando da edição do seu 

Tratado de Direito Penal.51 Com efeito, assim corroboram a interpretação da lei pe-

nal sem a integração da analogia in malam parte; a acepção da lei penal sob a regra 

da clareza, quando disposta pelo legislador; a vedação do Direito costumeiro em sua 

prolação e da eficácia do Princípio da Retroatividade. 

Por conseguinte, foi construída uma compreensão diferenciada da lei 

penal, sua interpretação e aplicação pelo operador jurídico disposta nos brocardos 

nulla poena sine lege; nulla poena sine crimen; nulla crimen sine poena legali”.52 

Resta claro haver o homem adquirido, através dessa formatação dese-

nhada por Fuerbach, exponencialidade no Direito Punitivo, daí a defluição lógica ao 

Princípio da Dignidade Humana, lídimo carro-chefe de toda a Ordenação Democráti-

ca de Direito. 

Do exposto, exige a consciência jurídica dos povos contemporâneos, 

vazada no molde democrático, absoluto respeito pelo legislador e pelo intérprete de 

toda a enunciação disposta por esse princípio fundamental. 

                                            
50 BRANDÃO, Cláudio, op. cit., p. 11. 
51 Existe uma tradução para o castelhano de sua obra: Tratado de Derecho Penal.  Buenos Aires: Hammurabi, 1989. 
52Tradução ao vernáculo pela ordem respectiva: a pena pressupõe uma lei penal; não existe pena sem delito; a pena requer 

uma lesão jurídica determinada. 



O princípio do devido processo legal requer a presença do juiz natural 

e de um processo lineado pelo contraditório. Por isso mesmo ele realiza um papel 

substantivo na seara da liberdade individual, não se tornando pura forma.53 

As origens do referido princípio remontam a Inglaterra, no período da 

idade Média, quando o rei João “sem terra” foi obrigado a jurar os termos da Magna 

Carta Libertatum. Naquela ocasião conseguiram os barões bretões a inviolabilidade 

dos indeclináveis direitos à vida, à liberdade e à propriedade, só podendo sofrer limi-

tações após o crivo do due process of law. 

Da insulada ilha européia transplantou-se o princípio do devido proces-

so legal às então possessões britânicas da América do Norte, espraiando-se daí aos 

demais hemisférios do Novo Mundo. 

Através da operacionalização do contraditório via due process of law 

implementa-se “na Justiça Penal e na Justiça Civil um conjunto seqüencial de atos 

judiciais conducentes a um veredito final;54 o que na expressão de Ada Grinover sig-

nifica “um autêntico processo”. Em assim sendo, garantem tais predicados a decan-

tada imparcialidade do julgador na decisão da relação processual posta a sua análi-

se. 

Isso posto, possibilita o princípio do devido processo legal a consecu-

ção do ius puniendi e do ius persequendi em forma de jurisdicionalização da sanção 

penal, restando natural, precisa e lógica a seguinte ilação: inobservado o due pro-

cess of law torna-se inválida qualquer inflição punitiva. É também corolário do men-

                                            
53 Cf. CAPPELLETTI, Mauro.  Proceso, ideologias, sociedad.  Madrid, 1974, apud CASTRO, Carlos Roberto de Siqueira.  O 

devido processo legal e a razoabilidade das leis na Constituição do Brasil.  Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 10. 
54 Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini.  Os princípios constitucionais e o Código de processo Civil.  São Paulo: José 

Bushatsky, 1975, p. 19. 
Em igual sentido, expende o processualista uruguaio COUTURE, Eduardo.  Inconstitucionalidad por privación de la 



cionado princípio a assistência jurídica gratuita aos necessitados. Com efeito, a sua 

efetiva operacionalização possibilita aos carentes o direito à igualdade no acesso à 

Justiça equiparando-os aos detentores  de recursos econômico-financeiros. Dessa 

maneira, perfaz-se a “paridade de armas” entre os litigantes, inexistindo quaisquer 

discriminações, como, aliás, expressa o artigo 5º, LXXIV da Carta Constitucional de 

1988.55 

D’outra forma tal paridade oferta a prestação efetiva de assistência ju-

diciária. Assim sendo, tem o hipossuficiente direito a uma defesa de boa qualidade.56 

Realmente, caso assim não fosse, teriam os despossuídos apenas defesa em tese. 

Ora, diz implicitamente o texto maior ser necessário uma defesa ou ação (caso de 

ação penal privada, queixa) em moldes tecnológicos razoáveis. Logo, quando hou-

ver negligência causadora de prejuízo ao assistido, deve ser decretada a invalidade 

da defesa desidiosa.57 

Por isso mesmo é exponencialíssimo  o papel exercido pelo princípio 

do devido processo legal, inclusive para o prestígio e credibilidade dos órgãos juris-

dicionais. Com efeito, caso mirem-no atenciosamente, aplicarão os julgadores fiel-

mente o Direito posto e pressuposto, ou seja, o Direito Positivo arrimado nos predi-

camentos axiológicos da Ordenação Democrática. 

A plenitude e a eficácia do due process of law dependerá pois, basica-

mente, do nível de justiça e de igualdade material reinante em cada comunidade or-

                                                                                                                                        
garantia del debido proceso in estudios de Derecho procesal Civil.  Buenos Aires: Depalma, Tomo 1, 1979, p. 194. 

55 Art. 5º , LXXIV da CF de 88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza... 
“LXXIV:  “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
56Vejam-se a respeito inúmeros acórdãos dos Tribunais, inclusive Superiores, publicados nos mais diversos repertórios 

jurisprudenciais do País, bem como a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. 
57HORTA , Raul Machado.  Constituição e Direitos Individuais.  Revista Brasileira de Estudos Políticos, vol. 63, Ed. 

Universidade Federal de Minas Gerais, 1985, p. 69. 



denada. Por isso mesmo relaciona-se a carga eficacial plena ao progresso e riqueza 

isonômica aí existentes. Eis porque leciona exaustivamente Raul Machado Horta:58  

“A supressão das liberdades, de forma ostensiva e a 
recusa de sua vigência, de forma oblíqua, converteu 
freqüentemente as normas supremas de Constituição 
em regras nominais e ineficazes, em textos semânti-
cos, dotados de efeitos puramente decorativos...”  

 

O Princípio da Razoabilidade dessume ao juiz o uso congruente de 

meios e fins, visando uma adequada decisão, sem, portanto, o “ador-

no” do arbítrio. Isso posto, deve pautar-se o julgador nas regras legais 

atinentes, quer materiais, quer formais. Dessa maneira, nunca fugirá 

das balizas legais dispostas, mesmo quando do implemento do de-

ver-poder discricionário. 

Falando sobre o tema diz Suzana de Toledo Barros:59  

“A razoabilidade enseja desde logo uma idéia de adequação, idonei-
dade, aceitabilidade, logicidade, eqüidade, traduz aquilo que não é 
absurdo, tão somente o que é admissível. Razoabilidade tem, ainda, 
outros significados, como, por exemplo, prudência, bom senso, mode-
ração”.  

 

 

Por isso mesmo revela o pré-falado princípio o albergamento do carac-

tere da racionalidade, próprio de toda argumentação técnico-jurídica. No mesmo 

sentido dimana o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento Mandado de 

Injunção 361-1, em 1994.60 

Em sendo assim, a razoabilidade deve espelhar uma relação harmôni-

ca entre adequabilidade dos meios e fins e a utilidade de um ato para o assegura-

                                            
58Cf. BARROS, Suzana de Toledo.  O Princípio da Proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das Leis 

Restritivas de Direitos Fundamentais.  Brasília: Brasília Jurídico, 1996, p. 68. 
59Cf. BARROS, Suzana de Toledo, op cit., p. 68. 
60Mandado de Injunção 361-1 RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, DJU de 17 de junho de 1994. 
“A mora – que é pressuposto da declaração de inconstitucionalidade da omissão legislativa, é de ser reconhecida, em cada 

caso, quando o tempo corrido da promulgação da Norma Constitucional invocada e o relevo da matéria, se deva 
considerar superado o prazo razoável para a edição do ato legislativo necessário à efetividade da Lei Fundamental; 
vencido o tempo razoável, nem a inexistência de prazo constitucional para o adimplemento do dever de legislar, nem a 
pendência de projetos de leis tendentes a cumpri-lo podem descaracterizar a observância da inconstitucionalidade da 
persistente omissão de legislar”.  



mento de um certo direito. Logo, o Princípio da Razoabilidade veda o uso de exces-

so pelo julgador. Este, portanto, deve utilizar o meio mais idôneo, sem, contudo, 

causar prejuízo aos interessados e aos desideratos da Ordem Jurídica. Por conse-

qüência, conforme Lercher61, “dentre vários instrumentos possíveis, ou seja, ade-

quados para a obtenção de um fim, só caberia escolher aquele que comporta con-

seqüências menos gravosas”. 

Do exposto, a sanção deve escrupulosamente observar as regras do 

Princípio da Razoabilidade, fins de não invalidação pelos pretórios. 

 

2.2   A Vinculação da Sentença Penal ao Princípio do Livre Convencimento 

Dispõe o Estado Demo-

crático de Direito am-

pla apreciação do con-

junto probatório dedu-

zido no processo, fins 

de consecução da deci-

são final. Dessa manei-

ra, tem o juiz liberda-

                                            
61LERCHER, apud LARENZ, Karl.  Metodologia da ciência do Direito.  3. ed.  Trad.  José Lamego.  Calouste Gulbenkian, 

1997, pp. 585-586. 



de para a construção de 

seu convencimento, a-

posto na estria da de-

vida fundamentação. 

A dação desse princípio ao julgador não implica outorga de poderes 

extraordinários, passíveis de desenho arbitrário, tão naturais e pró-

prios ao Estado Absolutista. Ao contrário, confere ao magistrado o 

magno papel de aríete dos escopos da jurisdição, garante da ideolo-

gia dos Direitos Humanos e do Direito embebido do sentimento de 

justiça (Diké). Assim sendo, não corporifica o juiz a regra do jus impe-

rii (Direito ilimitado) mas a do jus legum (Direito derivado da lei). 

 Do exposto, fica patente a circunscrição do princípio do livre conven-

cimento aos parâmetros legais, assumindo a motivação o papel racionalizador dos 

elementos de convicção judicial, inclusive e por maior razão, no juízo discricionário. 

Condiciona o princípio do livre convencimento três vetores: o relativo 

aos fatos; o relativo às provas dos fatos colhidos no processo e o atinente às regras 

legais. 

O primeiro estabelece a parêmia romana: Dabo mi factum, dabo tibi jus 

(Dá-me os fatos que dar-te-ei o Direito), ou seja, os fatos hão de ser apresentados 

pelas partes ao juiz, fins de aferição consoante o Direito posto. Aí também fica cor-

porificado outra parêmia do Direito Romano: jus oritur factum (o Direito segue o Di-

reito). Realmente o Direito lídimo é o que espelha com nitidez os fatos deduzidos e 

provados, devidamente agasalhados pela regra legal. 



Assim sendo, o juiz primeiro haverá de examinar os fatos ensejadores 

da ação, posteriormente os submeterá ao crisol da prova (verdade real, material) 

para a final capitulá-los consoante o Direito. 

Tal observação reforça as ponderações anteriores a respeito da efeti-

vação do princípio do livre convencimento. 

Do exposto, a imbricação da sentença penal ao princípio supramencio-

nado é completa. Trata-se, também, de uma condição de validade jurídica do deci-

sum penal, afora representar ao jurisdicionado uma garantia cardeal do Estado De-

mocrático de Direito. Com efeito, dessume do princípio do livre convencimento do 

juiz, na forma motivada, o apreço escrupuloso do Estado Democrático aos lindes da 

atividade estatal, assegurando o devido controle da faina exercida. 

Sem sombra de dúvida, representa uma conquista do pensamento jurí-

dico na estria da centralidade do homem, bem como a certeza de que o juízo desen-

volveu-se com engenho e arte limitativos. 

 

2.3   A Motivação como Garantia Política 

Fundamentando devidamente a sentença, espelha o julgador um valor 

jurídico exponencial: a certeza do Direito afirmado. Ademais, propicia aos interessa-

dos pleno conhecimento da avaliação probatória disposta na relação jurídica proces-

sual. Por conseqüência, dimana-se na comunidade ordenada a vigência dos valores 

agasalhados pela ordem normativa. D’outra forma fica bem saliente a imparcialidade 

do julgador.62  

                                            
62Cf. ZAGREBELSKY, Gustavo.  El derecho ductil: ley, derechos, justicia.  Trad. Marina Gascón.  3. ed.  Madrid: Trotta, 



É cediço ser o predicado da imparcialidade um corolário lógico-natural 

do princípio democrático-constitucional da separação dos poderes. Realmente, ape-

nas a motivação dos atos judiciais enuncia o caminho palmilhado pelo julgador, de-

monstrando irretorquivelmente seu distanciamento das injunções de toda ordem. 

Ora, essa é a única maneira que tem o Poder Judiciário para afirmar os seus com-

promissos para com o Direito firmado pelo Estado, conquistando respeito e credibili-

dade da população. 

Atualmente não mais é possível a prevalência da hermenêutica ilumi-

nista, baseada exclusivamente na estabilidade absoluta do sistema jurídico. Outros 

são os tempos, outras as conquistas da dogmática. Por isso mesmo, os predicamen-

tos da nova hermenêutica, baseados nos valores e na ideologia dos Direitos Huma-

nos.63 

Dessa maneira, vige uma nova heurística, inteiramente refratária aos 

dizeres da escola positivista do Direito e dos postulados kelsenianos. 

Por via natural, então, surgem no Ordenamento Jurídico antinomias, 

lacunas, hiatos, exigindo do julgador atividade supletiva, decidindo 

cada caso concreto consoante as suas peculiariedades. Por conse-

qüência oferta o julgador aos jurisdicionados um Direito vivificado nas 

regras pré-faladas, não se limitando ao emprego da mera subsunção 

legal, nem sempre harmonizada aos noveis e redimensionados confli-

tos de interesse dessumidos no processo. 

                                                                                                                                        
1993, p. 29. 

63Para tanto vejam-se FREITAS, Juarez.  A interpretação sistemática do Direito.  São Paulo: Malheiros Editores, 1995, p. 
211 e ss;  ESSER, Josef.  Princípio y norma en la elaboración jurisprudencial del derecho privado.  Trad. Eduardo 
Valenti.  Barcelona: Bosch, 1961, p. 8;  GRAU, Eros Roberto.  Direito, conceitos e normas jurídicas.  São Paulo: RT, 
1988, p. 24; STRECK , Lenio Luiz.  Hermenêutica e concretização dos Direitos Fundamentais Sociais no Brasil.  In:  
Constitucionalização do Direito (Org. André Andrade).  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 9. 



Logo, o silogismo formal, baseado no argumento da autoridade de 

quem lhe aplicou não prevalece.64 Mesmo porque as contingências da vida impedem 

o julgador a recitar mecanicamente a lei. O Juiz Penal mais do que o Juiz Civil co-

nhece pormenorizadamente tais vicissitudes. De fato, ele a cada caso concreto é 

aprisionado pela angústia da adequação da lei penal aos dramas vividos pelos pro-

tagonistas do fato punível. Por conseguinte, só uma “jurisprudência de valoração” 

será capaz de libertá-lo da sedução positivista.65 

O exercitamento do dever-discricionário é prova das mais eloqüentes 

da necessidade de uma decisão consentânea aos fatos, valores e  norma, capaz de 

escolher uma carga condenatória suficiente à prevenção do crime, ressocialização 

do condenado e reprovabilidade da conduta punível perpetrada. Ora, como será vis-

to no Capítulo III desta dissertação, em seus variados itens, o Juiz Penal só disporá 

a inflição punitiva caso vislumbre com perspicácia e suma atenção todos os escopos 

da jurisdição e da pena. 

Dessa forma, encetará o Direito Político do Estado sem, contudo, estri-

bar-se nas regras politiqueiras, parciais, imunes aos lídimos valores protegidos pela 

Ordem Normativa Democrática. Ora, quando se exercita a individualização da pena 

operacionaliza, de fato, o Juiz uma escolha axiológica.66 

Nota-se, outrossim, a constante prestação de contas apresentada pelo 

Juiz aos jurisdicionados, quando da motivação das decisões. Por isso mesmo enseja 

                                            
64 Mais uma vez vem a pelo o afirmado por FREITAS, Juarez.  A interpretação sistemática do Direito.  São Paulo: 

Malheiros Editores, 1995, p. 22.   
65 Ibidem, p. 22 
66Vejam-se a respeito, GRAU, Eros Roberto, op cit., p. 24: “O Direito como produto cultural, é mesmo, e antes de tudo, 

prudência, sendo que o desafio jurídico não está, pois, na ausência de respostas, mas na existência de soluções diversas 
para uma mesma questão”.  



o controle popular, ínsito do modelo democrático de Direito, ao tempo em que efetiva 

o princípio constitucional da publicidade das decisões.67 

De todo o exposto, possibilita a motivação dos decisórios a implemen-

tação da ideologia prevalente dos Direitos Humanos, como garantia política da legi-

timidade da intervenção estatal ao restringir a liberdade individual. Um exemplo figu-

rativo do afirmado espelha o artigo 4º, inciso II da Carta Constitucional Brasileira de 

1988.68 

 

 

 

 

2.4   Motivação de Direito e Motivação de Fato 

O Juiz Penal dos tempos hodiernos vê-se aturdido ante a pletora de 

leis mal formadas, ambíguas, conflitantes e despossuídas da indispensável sintoni-

zação aos valores dispostos pelo Ordenamento Jurídico de matiz democrático. 

Assim sendo, deverá o julgador implementar uma escolha consentâ-

nea,69 o mesmo ocorrendo quando confrontar-se com a validade espaço-temporal 

das regras do sistema normativo.70 

                                            
67Cr. Art. 93, IX da CF de 88: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas 

as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse o exigir limitar a presença em determinados atos, às 
próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes”. 

68Art. 4º da CF de 88: “A República Federativa do Brasil rege-se... 
II – prevalência dos direitos humanos”. 
69Exemplos configurativos demonstram as questões referentes à proporcionalidade das penas; admissibilidade das provas 

ilícitas pelo critério da preponderância de interesse público. É o que clarifica o voto do Min. Sepúlveda Pertence, do 
Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança 23.466-1/DF (DJU 22.06.1999): “A exigência (de motivação) 
cresce de tomo quando se trata, como na espécie de um juízo de ponderação, à luz do princípio da proporcionalidade, 
entre o interesse público na produção da prova visada e as garantias constitucionais de sigilo e privacidade por ela 
necessariamente comprometidas”. 

70É o que espelham as questões imbricadas aos temas da irretroatividade das leis incriminadoras; retroatividade benéfica; 
conflito intertemporal entre normas processuais penais. 



Enfatiza-se não ser unânime a doutrina a respeito do “ativismo” judicial. 

Com  efeito, para  os sequazes da vedação71 é  impossível  ao  juiz agir como legis-

lador. 

Entretanto, nada mais falso. Realmente, apenas realiza o julgador uma 

atividade mensurativa, própria. Portanto, em hipótese alguma ele invade seara ex-

clusiva do legislador. Ademais, cabe-lhe aplicar a regra legal correta, adequada. Lo-

go, necessita da feitura de um diagnóstico sistematizador, crível. 

Veja-se, por outro lado, a existência do duplo grau de jurisdição. Dessa 

maneira, pode ser exercitado o controle das decisões, validando ou não a instância 

superior as escolhas axiológicas do julgador. 

Em sendo assim, a decisão judicial deve retratar com fidelidade os con-

tornos já aludidos. Ademais é o próprio legislador que autoriza o Juiz a assim proce-

der, implementando uma linguagem valorativa fundada nos princípios jurídicos.72 

Isso posto, o poder criativo do Juiz é relevante, querido e permitido pelo Sistema 

Normativo.73 

Logo, por ilação necessária à integração da norma tem nos fatos o seu 

arrimo nuclear. Dessa maneira, afasta-se o Juiz do decantado silogismo realizando 

em seu lugar uma perquirição tridimensional zetética. 

Enfatiza-se a importância extraordinária dessa operacionalização judi-

cial. De fato, na escolha da norma manifesta-se vigorosamente o dever-poder discri-

                                            
71Veja-se a respeito BARROS, Suzana de Toledo.  O princípio da proporcionalidade e o controle das leis restritivas de 

direitos fundamentais.  Brasília: Brasília Jurídica, 1996, pp. 168-172. 
72Veja-se WARAT, Luís Alberto.  O Direito e sua linguagem.  2ª versão.  Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, pp. 69-74. 
73O Juiz Penal realiza comumente tal mister. É o que mostram a interpretação dos chamados tipos abertos, os crimes culposos 

e os comissivos por omissão. Nesses o Juiz investiga qual o cuidado exigível do agente na situação concreta. 



cionário, identificando-se o caráter racional do discurso argumentativo do Juiz des-

sumido na sentença. 

Insta o Juiz considerar todo o conjunto probatório disposto na relação 

processual, fins de enunciação dos fatos relevantes para a decisão final. Dessa ma-

neira, estabelecerá um julgamento lidimamente sopesado, sem a maculação de infe-

rências pessoais, subjetivas, desarrazoadas, insustentáveis à luz dos autos. 

Por outro lado, e em vista da natureza eminentemente dialética do pro-

cesso devem ser dessumidos no decisum as razões indeferitórias de certas provas 

reclamadas pelas partes, “pois só assim será viável constatar o atendimento à prova 

dos participantes do contraditório”.74 

Assim sendo, atende-se o caráter dialógico da sentença, aflorando um 

discurso argumentativo racional, convincente e válido. Por conseqüência a motiva-

ção abarcará os requisitos garantidores do contraditório e da ampla defesa. 

 

2.5  A Motivação Sobre a Aplicação da Pena 

Revela-se a motivação da Sentença Penal Condenatória faina árdua, 

cheia de óbices ao seu prolator. De fato, aqui surgem dois vetores antinômicos: de 

um lado os valores ínsitos à legalidade e à certeza do direito; de outro, a justa ade-

quação da inflição punitiva ao fato punível cometido e à pessoa de seu autor impli-

cando uma certa dose de subjetivismo do julgador na fixação da pena correta. 

                                            
74CF. GOMES FILHO, Antonio Magalhães.  A motivação das decisões penais.  São Paulo: RT, 2001, pp. 158-159. 



O radicalismo da legalidade estrita levou a abolição em França, na é-

poca da Revolução de 1789, de qualquer traço denunciativo de discricionariedade 

judicial. Por conseqüência, a medida da punição passou ao critério de penas fixas.75 

D’outro modo, a influência do positivismo criminológico levaram ao ca-

minho da exacerbação da pena indeterminada, como forma de se atender aos re-

clamos da defesa social tão ardorosamente propugnados por Ferri.76 

Hodiernamente vigora um critério eclético. Dessa maneira, atendem-se 

ao Princípio da Legalidade, com o estabelecimento de penas variáveis, não se elimi-

nando do Juiz Penal o dever discricionário na individualização da pena em cada ca-

so concreto.77 

A individualização da pena envolve questões de direito e questões fáti-

cas, requerendo inexoravelmente ao julgador uma apreciação discricionária. De fato, 

esse é o caminho mais viável para a adoção da pena correta, adequada e razoável a 

cada peculiar situação jurídico-processual. 

Dessa forma, compreende lindes a observar, visto ser a faina discricio-

nária eminentemente vinculativa a parâmetros legais, tais como as circunstâncias do 

crime, personalidade do agente, colaboração da vítima, conduta social, anteceden-

tes, como, aliás, explicita entre nós o artigo 59 do Código Penal.78 

                                            
75Cf. CORREIA, Eduardo.  Direito Criminal.  Coimbra: Almedina, 1971, v. 2, p. 315. . 
76Cf. PESSAGNO, Rodolfo & BERNARDI, Humberto.  Temas de história penal.  Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1953, pp. 

161-162. 
77O amálgama referido deu-se no Código Francês de 1810 e no Código Austríaco de 1787. Dessa forma, as penas têm um 

termo máximo e um termo mínimo, devendo o Juiz estabelecer a gradação necessária a cada caso concreto. 
78Art. 59 do CP: “O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos 

motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme 
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 

I – as penas aplicáveis dentre as cuminadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III – o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por 
outra espécie de pena, se cabível”.  



Assim sendo, deve o Juiz justificar a determinação da pena, explicando 

minudentemente como a sanção foi aplicada, o seu quantum, regime de cumprimen-

to de pena etc., pois o acusado tem o “direito de saber por que é punido, bem como 

o direito de saber por que recebe esta pena”.79 

Aqui vem a pelo, mais uma vez, a questão da procedência do modelo 

dialético da motivação decisional, desprezando-se a regra lógico-formal do silogis-

mo. Realmente, na individualização da pena existe uma escolha discricionária, bem 

como uma atividade criativa do julgador, pois a medida da pena não se subsume 

apenas ao critério aritmético. Por isso mesmo hão de estar devidamente justificadas 

toda essa urdidura, fins de controle devido. Isto posto, a falta de justificação suficien-

te produzirá, inevitavelmente, a nulidade da sentença condenatória.80 

                                            
79Cr. FRAGOSO, Heleno Cláudio.  A motivação da sentença na aplicação da pena.  Rio de Janeiro: Revista Forense, 1969, 

p. 227: 16. 
80Confirma a afirmação arresto em HC 79.940-SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, publicado no DJU de 04.08.2000: 

“Individualização da pena: motivação: inidoneidade. Não se prestam a motivar a exacerbação da pena-base nem 
circunstâncias elementares do tipo, nem a opinião do juiz sobre o desvalor em abstrato da figura penal”.  



 
 
 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO III 
A APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DA PENA  
 

 
 

Vistos os predicamentos ônticos que lineiam o Estado Democrático de 

Direito revela-se árduo o labor judicial na aplicação da pena. Realmente, exige esse 

modelo de estado inflição punitiva atrelada aos parâmetros legais dispostos. Dessa 

forma, inobservados, resultará a decisão condenatória inválida desde o seu nasce-

douro (efeitos ex-tunc). Dispõe o artigo 59 da lei penal nativa as balizas de aplicação 

da pena. Os mencionados parâmetros limitam a fixação  da pena, restringem a livre 

concreção judicial, lineiam o dever-poder discricionário do juiz, afastou o exercício da 

arbitrariedade. Assim sendo espelham as balizas de aplicação da pena o meio mais 

hábil que se dispõe para controlar o complexo processo da pena, ensejando extirpa-

ção de vícios e controle perfeito pelos tribunais. Em conseqüência tem o juiz penal  

que motivar a inflição punitiva. Por isso mesmo não é suficiente a mera enumeração 

dos lindes legais. Logo torna-se necessário a explicação minudente de todos os tó-

picos da inflição punitiva, conforme clarifica iterativa jurisprudência pátria.81  

Tais exigências representam lídimo acatamento aos valores agasalha-

dos pelo Estado Democrático de Direito, consubstanciando a centralidade da pessoa  

humana e a prevalência dos direitos fundamentais. Dessa forma, traduzem colima-

                                            
81 Logo não poderão ser apostas as fórmulas rituais e negligentes: “entende-se  equânime a pena”; “adequada 
ao  fato e a personalidade do réu”; ‘levando-se em conta os elementos do art. 59 ” etc.  
A adoção de tais fórmulas significa o arbítrio, jamais a discricionariedade. 
“A simples referência aos critérios do art. 59 do Código Penal eqüivale à ausência de Fundamentação da 
individualização da pena, que reclama a indicação da base empírica a partir da qual cada um dos padrões legais 
tenha sido levado em conta, a benefício ou em prejuízo do acusado”. STF HC 74.951, Rel. Min. Sepúlveda 



ção das garantias processuais do acusado. Em assim sendo, restam corporificados 

na aplicação da pena os princípios da legalidade, culpabilidade, proporcionalidade, 

prevenção e ressocialização. 

As penas cruéis, longas, desproporcionais ao delito são inadmitidas pe-

lo Estado Democrático de Direito em razão dos predicamentos ônticos por ele dima-

nados. Tais, como é cediço são apostos usualmente pelos estados autoritários onde 

a pessoa humana não assume a importância ofertada pelo estado moderno. 

Dessa maneira observa Ferrajoli 

A história do direito penal pode ser entendida como o entrechoque 
dos métodos bárbaros da justiça sumária com os propugnados pelo 
moderno Direito Penal. Estes são referíveis a dupla função preventiva 
do direito primitivo: castigo aos culpados e tutela aos inocentes.82 
 

Assim sendo, desconhece o processo penal autoritário limites à vonta-

de judicial, não vigorando o principio da individualização da pena. Por conseqüência, 

os Direitos Humanos são inteiramente olvidados, passando o indivíduo à categoria 

de “coisa”. Dessa maneira, o processo penal autoritário desconhece a centralidade 

da pessoa humana, subvertendo os hodiernos escopos da jurisdição e do processo. 

Isso posto, dessume o processo penal autoritário todos os predicamen-

tos do Estado Absoluto integral (concepção nazi-fascista) onipotente, dono de todas 

as vontades e monopolizador da verdade infinita. Dessa forma, a liberdade deixa de 

ser um prius; o princípio da inocência paradigma do jus puniendi; o princípio da pu-

blicidade meio lógico e necessário à validade do processo. 

Por seu turno, expende o processo penal democrático todas as garan-

                                                                                                                                        
Pertence. Informativo STF, n.º 89, de 30.10.1997, p. 3. 
82 FERRAJOLI, Luigi.  Derecho y razon. Madrid: Ed. Trotta, 2000, p. 604. 
“La história  del derecho  penal puede ser leida como la historia del conflicto entre los métodos barbaros de 
justicia sumária e los referibles la doble funcion preventiva del derecho penal: el castigo de los culpables y la 



tias processuais do acusado, refletindo lapidarmente a ideologia dos Direitos Huma-

nos e os escopos do sistema normativo. Por conseqüência, acorrenta-se aos limites 

dispostos na lei, só dispondo uma fixação de pena absolutamente consentânea às 

balizas estabelecidas. 

Do exposto, consoante afirmação de Afrânio Jardim:83 “o pressuposto 

fundamental da democracia é a liberdade...” Logo haverá o processo de dispor ao 

acusado os meios hábeis para o exercitamento da ampla defesa, lineados pelas re-

gras do sistema acusatório.84 

Já o processo penal democrático acorrenta-se as limitações legais, 

dispondo uma fixação de pena  absolutamente consentânea às balizas. 

Hodiernamente assume realce a imbricação da dogmática penal aos 

dados da Criminologia. Em conseqüência deve o julgador compreender o evento 

crime na sua dimensão integralizadora: fato, valor e norma. Por isso mesmo é rele-

vante a presença do juiz verdadeiramente vocacionado, cônscio dos graves misteres 

a si dispostos. A realidade de cada caso concreto é diferente, visto a singularidade 

dos motivos e da realização da conduta punível. A aplicação da pena tem que deno-

tar  a  escolha certa  do  julgador.  Por isso mesmo age com discricionariedade rela-

tiva. 

O processo de inflição punitiva nasce com a avaliação da culpabilidade 

do agente, motivos, conseqüências, necessidade da prevenção. E desemboca no 

quantum aritmético da fixação da pena. 

Adverte Anabela Rodrigues:  

                                                                                                                                        
tutela de los inocentes”. 
83 JARDIM, Afrânio Silva.  Direito Processual Penal.  10. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 309. 
84Vejam-se, também, GRINOVER, Ada Pellegrini.  Os princípios constitucionais e o Código de Processo 



O juiz leva a efeito na determinação da medida da pena uma tarefa 
de concretização ao juízo de longa manus do legislador. Ele aplica 
exclusivamente direito (ainda mesmo quando vago e objetivamente 
incerto) procurando ao longo de todo o procedimento a “Solução Juri-
dicamente Correta”.85  

 

 

Dessa maneira o quantum da pena espelha tão somente uma aproxi-

mação ideal aos fins propostos. Logo inexiste uma aplicação de pena absolutamente 

perfeita. Vigora no Brasil, quiçá no modelo democrático de direito um prazo máximo 

de cumprimento de pena.86 

O limite prazal corporifica o ideário humanitário (art. 4.º , II, da Constitu-

ição Federal de 88). Na verdade somente nos estados ditatoriais inexiste a preclusão 

referida. Cumpre ao juiz na aplicação da pena determinar o regime inicial de cum-

primento da pena.87 Para tanto deve o juiz mensurar os dados da lei material e os 

referentes às circunstâncias judiciais.88 A progressão da pena encontra-se visceral-

mente imbricada à questão da sua individualização. Com efeito, guarda o ordena-

mento jurídico uma coerência global, daí comprometer-se a lei de Execução Penal 

com a efetivação dessa coerência. 

Em conseqüência as normas relativas à classificação dos condenados 

e dos internados se conjugam com as prescrições atinentes ao regime de execução. 

 

                                                                                                                                        
Civil.  São Paulo: José Bushatsky, 1975, pp. 5-6. 
85 RODRIGUES, Anabela Miranda.  A determinação da medida da pena privativa de liberdade. Coimbra: Ed.  
1995, p. 93. 
86 No Brasil Trinta Anos. “Ainda que o agente seja condenado a cumprir penas mais altas, a duração delas não 
pode exceder, nunca, o limite de trinta anos. Cumprindo esse quantum, tem-se como exaurida a pretensão 
punitiva e não como extinta quanto ao tempo que excede a limitação legal”. STF – HC 56. 56. 536 in DJU de 
16.10.78, p. 8.020 
87 Art. 59, III do Código Penal. Art. 33, § 1.º, 2.º 3.º, e alíneas do mesmo diploma legal. 
A fixação do regime inicial de execução das penas privativas de liberdade compete ao juiz da condenação. Ela 
integra o ato decisório final. Cumpre ao juiz da execução decidir, motivadamente, sobre a progressão ou 
regressão de regimes (art. 66, III, b, da LEP). 
88 As circunstâncias que não constituem nem qualificam o crime são conhecidas na doutrina como circunstâncias 
judiciais, circunstâncias legais e causas de aumento ou diminuição da pena. 
Os elementos constantes no art. 59 do Código Penal são denominados circunstâncias judiciais porque a lei não 
os define e deixa a cargo do juiz a função de identificá-los e mensura-los concretamente. As circunstâncias são 
critérios limitadores da discricionariedade judicial. 



Dessa maneira, a individualização perseguida na sentença por mais 

cautelosa que seja a atividade desenvolvida no juízo de cognição, tem sempre cará-

ter provisório mais acentuado quanto mais perfeita se apresentar a organização da 

tarefa executória. 

Estabelece o artigo 33 do Código Penal pátrio três regimes de cumpri-

mento de pena: o fechado, semi aberto e aberto.89 O regime fechado destina-se ao 

sentenciado à pena superior a oito anos de reclusão. O regime semi-aberto é impos-

to ao condenado à pena superior a quatro anos de reclusão não excedente a oito, 

com o requisito da não reincidência. O regime aberto é ofertado ao sentenciado não 

reincidente, com pena igual ou inferior a quatro anos. A realidade prisional brasileira 

expende desenho desconforme ao traço normativo. Realmente, inexistem estabele-

cimentos penais em número condizente e aptos ao fiel cumprimento dos regimes de 

pena. Dessa forma, restam descumpridas as recomendações das Nações Unidas 

sobre os requisitos mínimos de salubridade, refrigeração etc. 

As penas restritivas de direitos são aplicadas no lugar das penas priva-

tivas de liberdade toda vez que a quantidade de pena não ultrapassar os quatro a-

nos, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstancias indicarem a subs-

tituição. Ademais é necessário que o crime não tenha sido cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa. 

Nos delitos culposos tem aplicação obrigatória as penas restritivas. Sa-

liente-se que o preenchimento das condições objetivas e subjetivas por parte do réu 

a substituição, confere-lhe direitos impostergáveis.90 Da mesma forma que na apli-

                                            
89Art. 33 do CP: “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi - aberto ou aberto. A de 
detenção em regime semi – aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”.  
90 “Ocorrentes as condições objetivas e subjetivas o juiz tem o dever de substituir a pena detentiva pela de multa”  



cação da pena privativa de liberdade deve o juiz motivar suficientemente a necessi-

dade de sua aposição, bem como a presença das condições de admissibilidade. 

Consoante o artigo 68 do Código Penal,91 obedece o cálculo da pena a 

três fases distintas: aplicação da pena-base, resultado necessário da analise das 

circunstâncias judiciais; pena provisória, fruto das circunstâncias agravantes e ate-

nuantes; pena-definitiva, resultado das análises sobre as causas de diminuição e 

aumento da pena. 

Assim sendo deve a pena-base subsumir as balizas do artigo 59 do 

Código Penal. Tais balizas pedem do juiz uma análise estanque, específica, não se 

compadecendo com ligeira e superficial referência. Caso as balizas não resultem 

favoráveis ao réu pode o juiz estabelecer pena-base no limite aritmético mínimo. Se, 

entretanto, dimanarem elementos desfavoráveis ao réu deve o juiz apor um cálculo 

aproximado ao termo médio. Encontrada a pena-base, o juiz deverá analisar o papel 

das atenuantes a agravantes, diminuindo ou aumentando em certa quantidade arit-

mética a pena-base. 

Finalmente, analisadas as causas de aumento ou diminuição de pena, 

o juiz, com base na pena provisória encontrada disporá a pena definitiva. Havendo 

ausência das atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes deve a pena-base 

tornar-se definitiva. Caso, entretanto, haja concurso formal ou material de crimes 

                                                                                                                                        
STJ, RESP. 50, 426-0, Rel. Min. Costa Lima, DJU 29. 8. 1994, p 22211. 
“Estabelecida pena privativa de liberdade inferior a um ano ou sendo o crime culposo, incumbe ao juiz o exame, 
de oficio, dos demais pressupostos autorizativos da substituição pela restritiva de direitos” STF, HC. Rel. Min. 
Marco Aurélio. RT. 731: 497. 
“As penas restritivas de direitos se subdividem em prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de 
semana e interdição temporária de direitos. Não se duvida que as sanções estipuladas como restritivas, 
representam um minus, em relação as condensadas em outro lanço (art. 33), a justificar que aquelas se refiram à 
privação da liberdade e estas à restrição, a indicar a força física objetiva”- DOTTI, René Ariel.  Bases e 
alternativas para o sistema de penas.  São Paulo: RT, 1998, pp. 377/378. 
91Art. 68 do CP – “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código, em seguida serão 
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por ultimo as causas de diminuição e de aumento”. 
Parágrafo Único – No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, pode o juiz 
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou 
diminua”.  



incidirão sobre a pena definitiva todos os mandamentos do artigo 68 do diploma pe-

nal. Encontrada a pena definitiva, o juiz determinará o regime inicial de cumprimento 

da pena privativa de liberdade, mesmo que ela venha a ser substituída ou suspensa. 

Nesse caso o juiz motivará a concessão da substituição ou suspensão, bem como o 

seu indeferimento. 

Do exposto revela-se o sistema trifásico de penas mais de acordo com 

o modelo democrático de Direito.92 

 

 

3.1  À Culpabilidade 
  A pena no Estado Democrático de Direito, é a medida exata da culpabi-

lidade, o seu pressuposto lógico-necessário. Com efeito baseia-se o Direito Penal 

Moderno na culpabilidade. 

Sem nenhuma sombra de dúvida a culpabilidade expende visceral im-

bricação ao Principio da legalidade.93 Dimana um juízo de reprovação sobre o autor 

da conduta punível, tendo como antecedentes lógicos um fato típico e antijurídico. 

De fato, o crime nada mais é que uma ação comissiva ou omissiva, típica, antijurídi-

ca e culpável.94 

Dessa forma a censura sobre o agente é extraída de permissivo legal. 

                                            
92 A esmagadora maioria dos doutrinadores assim entende, Aliás, veja-se PRADO, Luiz Regis.  Curso de direito 
penal brasileiro.  São Paulo: RT, 2000, p 441. 
93 Nesse sentido BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 134/135. 
94 Cf. WELZEL, Hans.  Derecho penal aleman.  Santiago: Editorial Juridica del Chile, 1977, p. 57: “a tipicidade, a 
antijuridicidade e a culpabilidade são os três elementos constitutivos do crime. A culpabilidade (responsabilidade 
pessoa por fato anti-jurídico pressupõe vincação  legal). Dessa maneira estão a tipicidade, antijuridicidade e a 
culpabilidade logicamente relacionadas. Na verdade cada elemento posterior do crime pressupõe um outro 
antecedente. 
A divisão do crime em três diversos campos de apreciação proporciona uma aplicação de direito sem lacunas e 
arbitrariedades”.  
“La tipicidad, la antinjuridicidad y la culpabilidad son los três elementos que convierten uma accion em um delito. 
La culpabilidad – la responsabilidad personal por el hecho antijuridico – pressupone la antijuridicidad del hecho 
del mismo modo que la antijuridicidad, a su vez, há de estar concretadas en tipos legales.  
La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad estan relacionads logicamente de tal modo que cada elemento 
posterior del delito pressupone el anterior. 
La division  del delito en tres diversos grados de enjuiciamento y valoracion estructurados uno sobre y a 
continuación de otro proporciona un alto del derecho, la facilita  y la asegura contra contradiciones y 
arbitrariedades”.  



A compreensão lídima da culpabilidade envolve conhecimento do papel 

desempenhado pela filosofia. De fato a culpabilidade repousa seus marcos fundan-

tes na ciência dos primeiros princípios. Dessa forma, revela-se inútil a ação aposta 

por penalistas pátrios e alienígenas em divorciar a vinculação referida. Como arrimo 

Battaglini,95 citado por Souza Neto: “improcedente a afirmação de que o direito penal 

não necessita da veia filosófica, quando todos os penalistas usam seus dados, vin-

do, inclusive, a filosofar”. Eis porque todas as teorias sobre a culpabilidade denotam 

filiação a uma escola filosófica. 

Hodiernamente não bastam os dados da teoria psicológica da culpabi-

lidade, visto não conseguir explicar a culpa inconsciente, tampouco a graduação da 

culpabilidade. Vigoram, portanto, na maioria dos Estados Democráticos de Direito as 

posições ecléticas derivadas da teoria psicológica – normativa, do finalismo e da teo-

ria da adequação social.96 

A culpabilidade é a reprovabilidade pessoal pela realização de uma a-

ção ou omissão típica e ilícita. Desse modo, inexiste culpabilidade sem tipicidade e 

ilicitude. Por isso não se exaure a culpabilidade na desconformidade substantiva en-

tre ação e ordenamento jurídico em razão da censura ser dirigida contra agente que 

poderia abster-se da prática antijurídica.97    

 

Formam a culpabilidade: a imputabilidade; a possibilidade, de conhe-

                                            
95 BATTAGLINI.  O motivo e o dolo.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 46  
96  Para um perfeito entendimento das teorias sobre a culpabilidade vejam-se BITENCOURT, Cezar Roberto.  
Manual de direito penal. Parte geral.  Vol. 1.  São Paulo: Saraiva 2000, pp. 281/299.  PRADO, Luiz Regis.   
Curso de direito penal brasileiro. Parte geral.  São Paulo: RT, 2000, pp. 264/268.  HANS-HEINRICF. Tratado 
de derecho penal.  Trad. Santiago Mir Puig e F. Muñoz Conde.  Barcelona: Bosch. 1981, p. 551. TOLEDO,  
Francisco de Assis.  Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 219. DIAS, Jorge de 
Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal.  Coimbra: Coimbra Ed., 1987, p. 143. 
97 A respeito WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal. Trad. José Cerezo. Mir. Barcelona:  Ariel, 



cimento da ilicitude e a exigibilidade de obediência ao Direito. A primeira expende 

condição indispensável da reprovabilidade. Em conseqüência, deve o agente possuir 

capacidade de ação, podendo atuar de modo diverso. Logo, deduz-se: sem a impu-

tabilidade não há culpabilidade. 

A possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato requer do agente 

consciência da ilicitude do ato disposto, ou seja, da antijuridicidade. Caso, não tenha 

apreensão da vedação legal, não poderá ser considerado culpado. 

Já a exigibilidade de obediência ao Direito traduz a possibilidade con-

creta do agente de poder adotar sua decisão de acordo com o conhecimento do in-

justo. Então, a possibilidade de conhecimento corporifica plena consciência do co-

metimento do ato ilegal e injusto. 

Os elementos constitutivos da culpabilidade hão de ser examinados pe-

lo juiz isoladamente. Portanto só poderá dispender censura, caso os  sobreditos e-

lementos se façam presentes. Isso posto, a “culpabilidade é um juízo de reprovação 

dirigido ao autor por não haver obrado de acordo com o Direito quando lhe era exigí-

vel um conduta em tal sentido.”98 

Concede o artigo 27 do Código Penal Pátrio ao menor de dezoito anos 

isenção de responsabilidade. De idêntica maneira “ao agente que, por doença men-

tal ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 

omissão, inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 

Por seu turno dispõe o seu parágrafo único ao agente de incompleto 

                                                                                                                                        
1964, p. 197. 
98  BITENCOURT, César Roberto.  Manual de direito penal. Parte geral.  Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2000, p. 



desenvolvimento mental ou retardado, semi-incapaz  de entender a ilicitude do fato  

redução de pena (de um a dois terços). 

A dação de inimputabilidade absoluta ou relativa deve-se a filiação ao 

sistema bio-psicológico. 

Alguns doutrinadores do movimento “A Lei e a Ordem” vêm entenden-

do a inimputabilidade menoril, no padrão cronológico atual, absurdo, irreal. Por isso 

querem a sua redução. 

Por outra banda, se os Estados Unidos mantêm a imputabilidade plena 

aos seus infantes, nada de frutuoso ganharam no combate à criminalidade. Em con-

seqüência revela-se satisfatório o padrão cronológico adotado para a imputabilidade 

penal.99 

Albergou o diploma penal pátrio filiação a teoria da culpabilidade de ato 

em detrimento da teoria da culpabilidade de autor. Para a teoria agasalhada o juiz 

expende uma censura ao ato delitivo. Para a teoria olvidada o juiz expende uma re-

provação sobre a personalidade do autor. 

Dessa forma, revela-se a primeira teoria absolutamente consentânea 

ao Direito Penal Moderno. Corrobora a ilação José Henrique Pierangelli, citando 

Francisco de Assis Toledo, presidente da Comissão Revisora da Nova Parte Geral 

do Código Penal nativo, verbis: 

O Direito Penal moderno é basicamente um direito Penal do fato, que 
está construído sobre o fato do agente e não sobre o agente do fato, 
tanto que, seguindo as exigências do princípio da legalidade, os tipos 
penais descrevem modelos de conduta proibida e não um tipo de au-
tor. 
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99 Preconiza BITENCOURT, Cezar, op. cit., p. 304: uma responsabilidade diminuída, com conseqüências 
diferenciadas, para os infratores juvenis com idade entre dezesseis e vinte hum anos. Esses cumpririam pena 
em estabelecimentos próprios, compatíveis, com tratamento ressocializador  efetivamente individualizado. 



É esse o critério que, no nosso entendimento, deve orientar o julgador 
no momento da concretização da pena.100 
 

Sabe-se que o artigo 59 do Código Penal Brasileiro considera a perso-

nalidade uma baliza de aplicação da pena. Ora, em assim sendo, não espelha o di-

ploma penal uma contradição ontológica? A resposta é negatória. De fato, tal baliza 

apenas considera o grau de reprovação a incidir sobre a conduta punível do autor. 

Portanto, não forma essencialmente o juízo reprovatório, mas as suas nuances, aci-

dentes.101 Ademais, a consciência da ilicitude, analisada apenas como reflexo da 

personalidade, é visceralmente antinômica ao ideário democrático de direito. 

Realmente, o homem é um ser livre, embora tal predicado sofra o crivo 

de diversos fatores psicossociais. Dessa maneira, a liberdade humana deve ser en-

tendida como referebilidade a tais dados, sendo, pois, mitigada.  

Em conseqüência, aflora lídimo o entendimento aposto por Figueiredo 

Dias: 102 “a culpa de caráter como um Fundamento da própria culpa do fato é uma 

particular luz que ilumina a culpa do fato e que assim fornece, porventura em última 

instância, os critérios decisivos para aferição e medida desta”. 

O Juiz, ao emitir a censura mira em ordem sucessiva: a conduta do a-

gente, o fato punível, os motivos e conseqüências do crime. Em  assim sendo resta 

induvidoso a-não feitura de uma reprovação extra-legis (fora da lei) mas  intra-legis  

(consoante a norma), amalgamada pelo Direito e pelas regras da Diké (Direito com 

Justiça). 

3.2  Aos Antecedentes 

                                            
100 PIERANGELLI, José Henrique.  Escritos jurídicos penais.  São Paulo:  RT, 1992, p. 115 
101 Diz  A L. Chaves Camargo. Culpabilidade e reprovação penal.  São Paulo: Sugestões Literárias, 1994. pp. 
158 e ss. 
102 DIAS, Jorge Figueiredo.  Liberdade, culpa e direito penal.  Coimbra: Coimbra Ed., 1983, p. 90. 



 Os antecedentes revelam a vida pregressa do 

réu, a habitualidade e reincidência genérica ou especifi-

ca, fornecendo ao julgador, quando da aplicação de 

uma pena, meios perfeitos à reprovação e prevenção do  

fato punível. 

  Dessa forma, a contrario senso, de uns poucos 

afoitos não dimanam os antecedentes qualquer arra-

nhão ao principio constitucional da inocência. Com efei-

to, apenas denotam a vita anteacta do réu, próxima ou 

remota, fatos e episódios per si ensejados atinentes ao 

mundo do crime, demonstrando maior ou menor afinida-

de do réu com a prática delitiva.  

Admitir certos atos ou fatos como antecedentes 

negativos não traduz uma condenação. Portanto, como 

compreende Cezar Bitencourt:  

Não encerram os antecedentes novo juízo de censura ... Por outro la-
do, a persistir esse entendimento mais liberal, restariam como maus 
antecedentes somente as condenações criminais que não constituam 
reincidência. E, se essa fosse a intenção do ordenamento jurídico, em 



vez de referir-se aos antecedentes, ter-se-ia referido às condenações 

anteriores irrecorríveis.103  
 
 

  Os antecedentes do réu formam as circunstân-

cias judiciais, balizas legais de medição da pena. Por-

tanto dimanam a árdua faina da individualização da pe-

na com vistas à aposição da pena-base.  

  Por isso mesmo deve o julgador motivar a pre-

sença dos antecedentes na formação da pena-base, a-

crisolando uma garantia processual indeclinável do acu-

sado. 

  Explicita Paulo José Costa Jr.104 que os ante-

cedentes enfocados pelo juiz são os judiciais, não pres-

critos pela lei penal como causas legais de agravação e 

diminuição de pena. Portanto devem ser analisados pelo 

julgador os processos paralisados por eclosão superve-

niente da extinção de punibilidade; inquéritos arquiva-

                                            
103 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal. Parte geral.  Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
516. 



dos, decisões condenatórias não transitadas em julga-

do, processos em andamento, absolvições por falta de 

prova. 

  Não entrarão no cômputo referido as condena-

ções definitivas anteriores denotativas de reincidência, 

visto desta aflorar uma circunstância agravante legal 

(art. 63 do Código Penal Pátrio). 105 

De todo o exposto, deve o juiz penal considerar 

os antecedentes do reúna fixação da pena suficiente e 

adequada. Logo, nada inova, transforma ou cria, sempre 

amalgama os ditames do Direito e da Justiça na exata 

estria de um veraz juízo discricionário. 

                                                                                                                                        
104  COSTA Jr., Paulo José da.  Curso de direito penal. Parte geral.  Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 162. 
105 Art. 63 do CP -  “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em 
julgado a sentença que, no pais ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.  
Art. 64 do CP – “Para efeito de reincidência: I – Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco 
anos), computado o período de prova da suspensão  ou livramento condicional, se não ocorrer revogação. II – 
Não se consideram os crimes militares próprios e políticos”.  



A respeito, corroborando a ilação, vejam-se os 

seguintes arestos:106  

Assim sendo, cabe exercer o juiz penal de aríe-

te dos escopos da jurisdição, examinando minudente-

mente o papel desempenhado pelos antecedentes do 

réu (favoravelmente ou não), em determinado caso con-

creto. Para tanto disporá de discricionariedade vincula-

da, relativa, circunscrita as balizas do artigo 59 da lei 

penal brasileira. 

Dessa maneira, compete ao juiz o sucesso 
avaliatório dessa baliza, (como nas demais) auscultando 
os valores ônticos a perseguir do modelo  democrático 
social de Direito. 

3.3  A Conduta Social 

Com o advento da Nova Parte Geral do Código 

Penal Brasileiro, foi seccionado do artigo da lei o exame 

da conduta social do acusado na baliza antecedente. 

                                            
106 “A fixação da pena – base lastreou-se como salientado pelo decisum, nos péssimos antecedentes do réu...  
Ordem denegada”. HC 14. 572 – DF. Rel. Min. Jorge Scartezzini. STJ – 5.ª Turma.  Decisão em 13 de Março de 
2001 in DJU.    



A maioria esmagadora dos penalistas aplaudiu 

a disjunção, pois é perfeitamente possível alguém apre-

sentar antecedentes bons, mas expendir conduta social 

desajustada, prenhe de infâmias e episódios menos re-

comendáveis. Outrossim pode ocorrer o fato inverso: al-

guém ter conduta social boa, mas antecedentes ruins, 

péssimos. Dessa forma, foi boa a inovação disposta pe-

lo legislador nativo, oferecendo ao juiz penal mais uma 

baliza para a fiel aplicação da pena. 

Constitui a conduta social do réu o seu compor-

tamento na sociedade, família, associação de bairro, 

trabalho etc. Tal consubstancia no zelo aos seus deve-

res cívicos, morais, profissionais e familiares. Dessa 

maneira, afloram o sentimento altruístico, a probidade e 

os sãos propósitos na construção do bem-estar público. 



Hodiernamente é realçado pelas partes o papel 

desempenhado por esta baliza na fixação da pena-base. 

Por isso mesmo, apõem no processo os dados de arri-

mo necessários. Então, por ilação natural, pode o juiz 

atender aos ditames da verdade real, colimando um dos 

fanais da jurisdição democrática, subsumida da realeza 

dos fatos. Assim sendo, implementa o juiz penal uma fi-

xação de pena-base adequada ao juízo discricionário. 

 

O exame da conduta social do acusado atem-

se ao período precedente ao ato perpetrado, conforme 

entendimento jurisprudencial.107 O juiz não pode agravar 

a inflição quando do exame da baliza acima referencia-

                                            
107 “A conduta social do réu tanto pode ser favorável ou contraria a ele, basta conferir cada hipótese em 
julgamento. Ademais, não se trata de novidade, desde que é uma circunstância que envolve a vida do acusado 
antes do delito, sob aspectos de relacionamento familiar e social”.  STJ – R. Esp. Rel. Min. José Candido in 
RSTJ, 17. 472   



da.108 Dessa maneira, deve o juiz ter muito cuidado, sob 

pena de invalidação parcial do ato processual cominado. 

 

3.4  A personalidade do acusado 

As qualidades morais e sociais do acusado 

corporificam essa baliza de aplicação da pena. Com e-

feito, nela são vistos pelo julgador a boa ou má índole 

do acusado, sua maior ou menor sensibilidade ético-

social, bem como a presença de eventuais desvios de 

caráter do réu de forma a identificar se o delito constitui 

um episódio acidental na vida desse. 

As infrações penais cometidas pelo acusado 

durante a menoridade devem ser vislumbradas pelo juiz, 

para subsídio da análise incidente sobre a personalida-

de do acusado. 

                                            
108 “A Conduta Social do agente não autoriza seja agravada a pena. Reflete, isto sim, na fixação desta última 
como pena-base, a teor do disposto no art. 68 do CP”. STF. HC. Rel. Min. Marco Aurélio, RT, 670: 373.  



Segundo Aníbal Bruno: “personalidade é um 

todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com 

o jogo de todas as forças que determinam ou influenci-

am o comportamento humano”.109 

As afirmações do professor pernambucano fo-

ram confirmadas pela contemporânea filosofia. Nesse 

diapasão deve ser entendida a personalidade como uma 

organização mais ou menos estável e duradoura, propi-

ciando ao indivíduo os mais eficazes de ajustamento. 

Realmente, a personalidade não se adstringe a um mo-

delo matemático, rígido, previsível. Ela apresenta-se ao 

longo da existência humana prenhe de matizes polimor-

fos nem sempre compatíveis ao esquema antropométri-

co de Kretschmer.110  Dessa forma, mesmo as caracte-

                                            
109 BRUNO, Aníbal.  Direito penal. Vol. 3.  Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 154. 
110 KRETSCHMER criou a classificação dos tipos humanos disposta em três vertentes distintas: os típicos 
pinicos, leptossômico e atlético. Corresponde o tipo pinico  um temperamento ciclotímico, caráter extrovertido e 
uma patologia inerente (a psico-semaníaco depressiva). Corresponde ao segundo tipo um temperamento 
esquizotímico, um caráter extrovertido e uma patologia própria (esquizofrenia). Corresponde ao terceiro tipo um 
temperamento gliscroide, um caráter viscoso e uma patologia própria (epilepsia).  Vejam-se a respeito os livros 
de CARVALHO, Irene.  Introdução a psicologia das relações humanas. Rio de Janeiro: FGV, 1971; MENDES, 
Nielson Pizzoti. Criminologia. São Paulo: Livraria Universitária de Direito, 1973;  MOLINA, Antonio Garcia 



rísticas prevalentes de cada tipo humano dimanam de-

sigualdade, como clarifica o exemplo disposto pelos ir-

mãos univitelinos. Eis porque cada indivíduo dispõe um 

manancial singular no seu agir psicossocial, fato que re-

clama atenção especial do aplicador da lei. 

O juiz penal, pois, necessita estar atento a tais 

singularidades. Afinal, ele é encarregado de aplicar a 

pena consoante os fanais da ressocialização e preven-

ção.  Por isso mesmo é-lhe necessário conhecer a con-

duta punível em sua dimensão integralizadora, socor-

rendo-se nas lições da criminologia e demais ciências 

auxiliares do saber penal. 

Corrobora a observação acima referida pacifica 

jurisprudência nativa,111 inclusive dos Tribunais Superio-

                                                                                                                                        
Pablos de. Criminologia.  São Paulo: RT, 1992.       
111 “A personalidade do réu não pode ser admitida como sendo também antecedente criminal, impondo-se ao 
magistrado buscar conhecê-la, durante a instrução do processo, no que diz respeito à vida social, comunitária e 
familiar do acusado”. JACrim – SP. HC 131. 694. Rel. Roberto de Almeida. 
“Deverá o magistrado ter em atenção a boa ou má fé do delinqüente, seu modo ordinário de sentir, de reagir, sua 
maior ou menor instabilidade e o seu maior ou menor grau de entendimento”. JTACrim. 39: 167. 
“A consideração da personalidade do réu, gravada por profunda desafeição a valores éticos mínimos, como se 
impõe reconhecer naquele que se faz acompanhar do próprio filho menor no trafico de entorpecentes, justifica o 



res. Isso posto, cabe invalidação parcial da sentença, 

quando inexiste adequada hermenêutica da personali-

dade do acusado. 

Urge, por outro lado, que o julgador na análise 

dessa baliza de aplicação da pena liberte-se de precon-

ceitos e idéias preestabelecidas. 

Como afirmam Alexander e Staub citados por 
Anabela Rodrigues:  

as ciências Psicológicas não tem qualquer possibilidade de oferecer 
um contributo concreto para a prevenção de crimes enquanto não se 
tiver libertado a nossa atitude de base em relação ao problema da 

criminalidade...
112

 

 

Indaga-se: tal despojamento não retira o julga-

dor dos lindes legais apostos pelo artigo 59? 

Responde-se: a contrário senso do que a priori 

poderia dessumir inexiste qualquer atentado aos man-

damentos positivados. De fato, o que se pretende é uma 

                                                                                                                                        
estabelecimento da reprimenda penal, em sede de pena-base, acima do mínimo legal. Ordem denegada”. STJ – 
5.ª turma. HC 13. 707.  PE. Rel. Hamilton Carvalhido. (DJU.05/09/2000) 
112 RODRIGUES, Anabela Miranda.  A determinação da medida da pena privativa de liberdade.  Coimbra: 
Coimbra Ed., 1995, p. 203.  Veja-se, também, RIBEIRO, Leonídio. Criminologia.  Vol. 1.  São Paulo: Ed. 
Americana, 1957, p. 55. 



análise tanto quanto possível crua da realidade apresen-

tada, sem rebuços, desvãos, como realizou Emile Dur-

keim, o pai da Sociologia. 

Realizada aludida análise, refundirá o julgador 

uma visão estereotipada, passando a vislumbrar corre-

tamente a natureza das coisas (personalidade do acu-

sado). 

Ademais não diz o legislador pátrio qual o pro-

cedimento a ser adotado no exame das circunstâncias 

judiciais. Tal fica ao dispor do juízo discricionário, con-

forme enuncia permissivo legal. 

Dessa forma, cumprirá essa baliza de aplica-

ção da pena os desideratos pretendidos pelo legislador. 

Eis, portanto, a forma mais hábil ao entendimento do a-

gir humano, afastados a angústia  proporcionada pela 

síndrome da esfinge. 



 

 

 

3.5  Aos Motivos do Crime 
Acrisolam os motivos do crime todos os prece-

dentes causais da vontade antijurídica, daí observar Pe-

dro Vergara: 

os motivos determinantes da ação constituem toda a gama dos fato-
res que integram a personalidade humana e são suscitados por uma 
representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, 

para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas.113 
 

 

Dessa forma eles espelham o recôndito da von-

tade, as nuances do móvel criminoso, seus contornos e 

traços. Por isso mesmo, insta ao juiz penetrar firmemen-

te na impulsão subjetiva do acusado. Por outro lado, di-

manam os motivos uma seara fértil e díspare. Com efei-

to, assim expendem a história humana, os processos 

penais, receptáculos perfeitos dos dramas e tragédias 

incidentes sobre o homem. 

                                            
113 VERGARA, Pedro.  Dos motivos determinantes no direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1980, pp. 563-4. 



Quais os motivos que fizeram Nero, poeta in-

flamado a incendiar sua augusta capital? Qual o móvel 

impulsionador de Brutus, amado filho de Júlio César a 

matá-lo nas colunas do Senado Romano? Quais os mo-

tivos que levam um pai a matar o noivo de sua filha re-

cém estuprada por este? 

Os primeiros agiram ignobilmente, movidos pe-

las paixões mundanas, torpes, vis. O terceiro agiu em 

conformidade ao senso ético-jurídico dos povos. 

 Ora, todos esses impulsos sofrem exame judicial e 

devem ser explicados na sentença, integralizando um 

direito público subjetivo do réu. 

Quando constituem os motivos uma circuns-

tância qualificadora, agravante, atenuante, causa de 

aumento ou diminuição da pena, fins de evitamento do 

bis in idem não podem ser novamente considerados 



como circunstância judicial de aplicação da pena. Real-

mente, tanto a doutrina como a jurisprudência assim a-

firmam.114 

Enuncia o Direito Penal duas formas de sope-

samento dos motivos: a que considera o motivo em si 

mesmo; a que o compreende como referebilidade à per-

sonalidade do agente. A primeira vertente é a agasalha-

da pelo Código Penal nativo, consubstanciando as pro-

posições da teoria da culpabilidade do ato, Já a segun-

da enuncia filiação à teoria da culpabilidade do autor, 

conferindo ao juiz amplíssimo dever-poder discricioná-

rio.115 

                                            
114 Vejam-se CAPEZ, Fernando.  Curso de direito penal. Parte geral.  Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 
430-431. 
COSTA Jr., Paulo José da. Comentários ao código penal.  São Paulo: Saraiva, 1996, p. 201. 
“A consideração, quando do exame das circunstâncias do art. 59, de elementos que já integram o próprio tipo 
penal importa em  bis in idem”. (RJTJERGS – 181/31-2) 
“Ao analisar os elementos norteadores da fixação da pena, não pode o juiz ao fixar o quantum da reprimenda, 
valorizar como agravante, circunstâncias que integra o tipo, seja como qualificadora, por importa em bis in idem”. 
TJSE – RT 738/689-. No mesmo sentido, TRF – 3.ª Região, RT. 732/739-40.  
115 Sobre as divergências doutrinárias a respeito, vantagens e desvantagens da adoção da teoria da 
culpabilidade do ato veja-se o item 1.1. p. 8 desta dissertação. 



A consideração dos motivos do crime pelo juiz 

exige visibilidade das proposições ético-sociais norma-

das e não as idéias doutrinárias, filosóficas, morais, par-

tilhadas pelo magistrado. De fato, o aplicador do direito 

julga consoante os valores agasalhados pelo ordena-

mento jurídico, nunca pelos seus valores, ideais ou 

crenças. Logo, a valorização, o sopesamento, a lídima 

compreensão dos motivos do crime devem cumprir ape-

nas e tão somente as proposições ético-jurídicas, mes-

mo que  elas contrariem visceralmente as convicções do 

julgador. Portanto, todas as vezes que ocorrer violação 

a tal mandamento, insta a reforma do decisum pelo ór-

gão jurisdicional competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Às circunstâncias e conseqüências do crime 
 



As circunstâncias e conseqüências do crime 

constituem elementos acessórios da conduta punível. 

Contudo, exercem influência sobre sua gravidade, res-

tando a essência integra. 

As circunstâncias são classificadas em dois 

grupos distintos: as nominadas pela lei penal, também 

ditas obrigatórias e as circunstâncias qualificadoras ou 

atenuantes, também chamadas especiais. 

As circunstâncias legais encontram-se capitu-

lados pelos artigos 61, 62 e 65 do Código Penal Pátrio. 

Já as circunstâncias especiais estão nominadas na Par-

te Especial do mesmo diploma normativo.116 

                                            
116 Art. 61 do CP – “São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o 
crime:  I – A reincidência;  II – Ter o agente cometido o crime: (a) por motivo fútil ou torpe; (b) para facilitar ou 
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; (c) à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; (d) com 
emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo 
comum; (e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; (f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se 
de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; (g) com abuso de poder ou violação de dever 
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; (h) contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida; (i) quando 
o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade; (j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou 
qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; (K) em estado de embriaguez preordenada.” 
Art. 62 do CP – “a pena será ainda agravada em relação ao agente que: I – promove, ou organiza a cooperação 
no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Art. 62 do CP – “a pena será ainda agravada em relação ao 
agente que: I – promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes: II – 
coage ou induz outrem à execução material do crime; III – instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito 
à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV – executa o crime, ou nele 
participa, mediante paga ou promessa de recompensa”. Art. 65 do CP – “São circunstâncias que sempre 
atenuam a pena: I – Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou menor de 70 (setenta) anos, na 



No exame das circunstâncias e conseqüências 

do crime incide largamente o dever-poder discricionário 

do julgador. De fato, não regrou a lei penal a quantidade 

de aumento ou de diminuição das agravantes e atenu-

antes  legais genéricas. Por isso mesmo, deve o julga-

dor ser um homem sensível, culto, experimentado, pru-

dente e infenso ao arbítrio judicial. Dir-se-ia; mas quan-

do o juiz age em desconformidade aos ditames do Direi-

to e da Justiça o Tribunal corrigirá o decisum disforme. 

Responde-se: Supera o princípio do duplo grau de juris-

dição no Brasil e no modelo democrático de direito. To-

davia, reformando a decisão de 1.º grau, remeterá o 

Pretório ao juízo originário os autos. Então, caberá ao 

juiz arbitrário, desrespeitador das regras e dos lindes a 

faina da reedição da  sentença. Logo, não restará irreto-

                                                                                                                                        
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 
a 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 a influência de multidão, em tumulto, se não o provocou”. 



cado o exotismo perpetrado? Ademais, ressalte-se, nos 

vastos recônditos brasileiros não é exercitado o salutar 

princípio do duplo grau de jurisdição. 

Para alguns juristas o juiz não deve apor quan-

tum sancionatório muito acima do limite mínimo dos ma-

jorantes e minorantes (1/6) visto a equiparação que se-

ria ofertada às causas modificadoras da pena. Por outra 

banda, também propugnam tais juristas a-não extrapo-

lação dos limites mínimos e máximos dispostos no tipo 

penal.117  

Tais observações são consentâneas a prudên-

cia judicial, evitando o juiz a prática da exacerbação 

quantificadora. 

                                            
117 Para BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 65 as causas 
modificadoras da pena apresentam maior intensidade. 
Já para CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 425; “as agravantes 
e atenuantes agravam ou atenuam a pena em quantidades não fixadas previamente, ficando o quantum do 
acréscimo ou da atenuação a critério de cada juiz, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Dessa 
forma, as agravantes e atenuantes alteram a pena em índices não fixados expressamente na lei”. 
 



Aludem as conseqüências do crime à extensão 

do dano causado pela infração penal. Elas serão exami-

nadas pelo julgador, se não constituírem circunstâncias 

legais. Portanto, deixarão ao olvido integralizar-se uma 

circunstância legal de aplicação da pena. As conse-

qüências do crime indicam a maior periculosidade, frieza 

e insensibilidade do agente durante ou depois do come-

timento da conduta punível. Hodiernamente espe-

lham os casos concretos a incidência deletéria das con-

seqüências da infração. Ora é a frieza no cometimento 

do roubo, do latrocínio, ora a insensibilidade revelada no 

seqüestro, ora a desnecessidade de agressões físicas 

visto o exaurimento e proveito do crime.  

 

3.7  Ao comportamento da vítima 
Muitas vezes, a infração penal foi desencadea-

da pelo comportamento da vitima. De fato, atualmente 

tramitam no foro criminal inúmeros processos onde a ví-



tima é o lídimo prius do crime. Assim sendo, constituiu o 

legislador democrático de direito à consideração devida 

pelo julgador da “colaboração” prestada pela vítima na 

eclosão do evento delitivo, erigindo-a em uma das bali-

zas de aplicação da pena. 

Como diz a Exposição de Motivos do Código 
Penal Pátrio:  

não poucas vezes é a vitima que, de modo provocador, e até injustos, 
precipita o homicídio sob o domínio de violenta emoção; cria, com 
sua conduta equívoca, para si mesma,  a situação de perigo ou de 

dano, prepara o crime aparente.118 
 

A vítima é objeto de atenção por parte das três 

disciplinas: a Criminologia, o Direito Penal e o Direito 

Processual Penal. Em assim sendo, afloram dois con-

ceitos diferentes. Um mais adensado e outro mais restri-

to. 

O conceito vitimológico considera a vítima não 

apenas a pessoa que sofreu um delito, mas quem teve o 

prejuízo ou o ônus da indenização, mesmo sem partici-

                                            
118 Veja-se também, SANTOS, Gerson Pereira dos. Inovações do Código Penal. São Paulo, 1985, p. 65. 



pação no fato punível. É o que consideram Manzanera, 

Costa Andrade e a Declaração Universal dos Direitos da 

Vítima119 

O conceito jurídico apenas considera vítima o 

sujeito passivo da infração penal, possuidor de direito à 

reparação de dano.120 

Nos dias hodiernos, a liberação dos costumes 

é uma realidade palpável. Por isso mesmo, tramitam 

nas varas criminais vários processos onde a participa-

ção da vitima foi de fundamentalíssima importância para 

a eclosão do evento criminoso. Exemplificando: uma 

adolescente provoca acintosamente um homem adulto à 

conjunção carnal. Este repele-a. Todavia, exasperada 

                                                                                                                                        
FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal.  São Paulo: Malheiros Ed., 1995, p. 
24 
119 Sujeito passivo do delito é o titular do bem juridicamente protegido. Ofendido é quem sofre o prejuízo causado 
pelo delito e possui direito à indenização. Prejudicado e quem sofreu o prejuízo, mas não pode lograr reparação. 
O  morto é o sujeito passivo; os seus familiares os ofendidos; os familiares do acusado os prejudicados com a 
sua prisão. 
Para maiores aprofundamentos vejam-se MANZANERA, Luis Rodriguez.  Victimologia. Estúdio de la victima. 
México: Porrua, 1990, p. 307. ANDRADE, Manuel da Costa.  A vítima e o problema criminal. Coimbra:  Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,  1980, p. 36. Declaração Universal dos Direitos da Vítima, 
artigos 1º e 2º. 
120 Vejam-se CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte geral. Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 129. 
PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Parte geral. São Paulo: RT, 2000, p. 156. 



com a recusa passa-lhe a ofender sua honra publica-

mente. O homem, então, possuído de violenta emoção, 

condu-la a um motel, e lá obriga a jovem adolescente à 

conjunção carnal.  

Outro exemplo classificador: um indivíduo, sa-

bedor que um sapateiro é deficiente físico, proclama to-

dos os dias em alto e bom som que o mesmo é impoten-

te. Este nada diz. A cada dia se repete a injúria. Até 

que, um certo dia não muito propício, resolveu pôr termo 

à situação vexatória. Assim, logo após a proclamação, 

toma de um revólver e deflagra no cidadão tiros que ti-

veram o condão de encerrar a sua vida. 

O Tribunal de justiça de São Paulo vem enten-

dendo a relativização da presunção de crime, quando a 

pessoa ofendida, embora com menos de quatorze anos 

de idade, deixa claro e patente ter maturidade suficiente 

                                                                                                                                        
BITENCOURT, César Roberto.  Manual de Direito Penal. Parte geral. Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2000, p. 163.  



para exercer sua capacidade de autodeterminar-se no 

terreno da sexualidade. 

Assim sendo, se dela partir iniciativa ou provo-

cação do ato sexual, constituiria um lídimo contra-senso 

entender que sofreu violência. 

O próprio Excelso Pretório, por um dos seus 

ministros (Marco Aurélio) entende inexistir delito de es-

tupro em razão da experiência sexual anterior da víti-

ma.121 

Os posicionamentos emitidos pelas Côrtes Su-

prema e Bandeirante merecem reparos. Realmente, e-

les não dessumem, em absoluto, o dever-poder discri-

cionário, mas pura aposição arbitrária da Lei, do Direito 

e dos Valores. 

 

                                                                                                                                        
BRANDÃO,  Cláudio.  Teoria jurídica do crime.  Rio de Janeiro,  2001, p. 62.  
121  HC 73. 662-9 MG, publicado no Boletim JBCCrim n. 43, de junho de 1996  



3.8 A Dosimetria Penal 

O quantum sancionatório ofertado pelo Juiz do 

Estado Democrático de Direito deve obedecer o linea-

mento da justa medida, assegurado ao julgador uma 

certa autonomia na fixação da pena. Por conseqüência 

dimana o implemento do dever-poder discricionário os 

escopos da jurisdição na perspectiva lógico-sistemático-

axiológica.122 

Isso posto, revela-se correto o entendimento de 

David Teixeira de Azevedo:123 “a pena não deve estar 

em descompasso ético com o caráter axiológico do bem 

e nem o juiz pode aplicar a sanção penal desregrada-

mente, sem a vinculação do bem objeto de tutela”.  

Em assim sendo, a pena aplicada deve estar 

em perfeita consonância com a levisidade da conduta 

                                            
122 Essa perspectiva atende plenamente as finalidades da inflição punitiva: prevenção do crime e reprovaçào ao 
agente criminoso. 



ao bem jurídico tutelado. Com efeito, “a função político-

criminal do bem jurídico constitui um dos critérios princi-

pais de individualização e de delimitação da matéria 

destinada a ser objeto da tutela penal”.124 

Do exposto, é de fundamentalíssima importân-

cia a presença de um bem jurídico tutelado pela norma 

penal, vez que dela aflora o vínculo da realidade com a 

base empírica da novel dogmática penal.125 

A moderna ciência penal compreende ser tare-

fa primacial do legislador a criminalização de condutas 

que apenas firam os bens jurídicos fundamentais. Por 

conseguinte, seriam descriminalizadas inúmeras condu-

tas, cuja apenação tem se revelado inócua, ineficaz ante 

                                                                                                                                        
123 Cf. AZEVEDO, David Teixeira de.  Dosimetria da pena.  São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 70. 
124 Cf. PRADO, Luiz Regis.  Bem jurídico-penal e Constituição.  São Paulo: RT, 1996, p. 15. 
125 Veja-se a respeito NAVARETTE, Polaino.  El bien juridico en el Derecho Penal.  Sevilha: Public de la 
Universidad, 1974, pp. 21-22. 



o novo quadro de valores dimanado na realidade soci-

al.126 

Colaciona Navarette127 ser da essência do Di-

reito Penal a proteção dos valores mais importantes pa-

ra a convivência humana. Então, por via necessária a-

vulta de importância a ideologia agasalhada pelo Esta-

do. Ora, o modelo albergado pelo Brasil é o da doutrina 

dos Direitos Humanos em seus integrais graus ou di-

mensões.128 

Isso posto, quaisquer tentativas visando a cri-

minalização indevida de atos humanos ou de rigorismo 

da pena, revelam um desejo inconfesso de inafetivação 

dos predicamentos axiológicos dessumidos pelo Estado. 

                                            
126 Exemplo figurativo, demonstra a tipificação do adultério. 
127 NAVARETE, Polaino, op. cit., p. 22. 
128 Nesse sentido, PRADO, Luiz Regis: “A importância da temática é capital, especialmente para um Direito penal 
de feição liberal e cientificamente moderno – instrumento próprio de um Estado de Direito Democrático e Social”, 
op. cit.,  p. 22. 



É, a propósito, o que dimana entre nós o mo-

vimento “A Lei e a Ordem”.129 Ora, sem a menor sombra 

de dúvida, tais manobras devem ser repelidas com e-

nergia pelo senso jurídico-democrático. Com efeito, ca-

so sejam fadadas ao sucesso, ter-se-á no Código Penal 

pátrio dois tipos diferenciadores de homicídio qualifica-

do, inaugurando-se o bis in idem, a discriminação e 

conseqüente exacerbação punitiva. 

Dessa forma, ferirá de morte o novo texto legal 

toda a estrutura normativa do homicídio qualificado. Por 

conseqüência, a norma entra em contradição com o seu 

texto, gerando necessariamente antinomias axiológicas 

e ontológicas reclamando do julgador a faina invalidató-

ria. 

                                            
129 Veja-se a recente proposta de criação de um novo tipo de homicídio qualificado, fins de apenamento do autor 
na conduta dirigida a juiz ou promotor de Justiça, no uso de suas funções. A pena prevista extrapola o número 
máximo legal de 30 anos. 



De todo o exposto, deve o juiz mirar com aten-

ção os escopos da pena, dispondo uma sanção ade-

quada aos seus fanais. Ademais, aplicará a inflição con-

soante as regras da culpabilidade estatuídas no diploma 

material, extraindo a pena-base e a definitiva das consi-

derações previstas pelos artigos 59 e 68 do Código 

Sancionatório. 

Assim agindo, implementará um juízo discricio-

nário adequado, motivado, lineado estreitamente aos 

seus fins: a eleição da pena adequada, justa, necessá-

ria, capaz de prevenir o crime, reprovar o autor e resso-

cializar o Condenado. 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

CAPÍTULO III 
A APLICAÇÃO E FIXAÇÃO DA PENA  
 

 
 

Vistos os predicamentos ônticos que lineiam o Estado Democrático de 

Direito revela-se árduo o labor judicial na aplicação da pena. Realmente, exige esse 

modelo de estado inflição punitiva atrelada aos parâmetros legais dispostos. Dessa 

forma, inobservados, resultará a decisão condenatória inválida desde o seu nasce-

douro (efeitos ex-tunc). Dispõe o artigo 59 da lei penal nativa as balizas de aplicação 

da pena. Os mencionados parâmetros limitam a fixação  da pena, restringem a livre 

concreção judicial, lineiam o dever-poder discricionário do juiz, afastou o exercício da 

arbitrariedade. Assim sendo espelham as balizas de aplicação da pena o meio mais 

hábil que se dispõe para controlar o complexo processo da pena, ensejando extirpa-

ção de vícios e controle perfeito pelos tribunais. Em conseqüência tem o juiz penal  

que motivar a inflição punitiva. Por isso mesmo não é suficiente a mera enumeração 

dos lindes legais. Logo torna-se necessário a explicação minudente de todos os tó-

picos da inflição punitiva, conforme clarifica iterativa jurisprudência pátria.130  

Tais exigências representam lídimo acatamento aos valores agasalha-

dos pelo Estado Democrático de Direito, consubstanciando a centralidade da pessoa  

humana e a prevalência dos direitos fundamentais. Dessa forma, traduzem colima-

                                            
130 Logo não poderão ser apostas as fórmulas rituais e negligentes: “entende-se  equânime a pena”; “adequada 
ao  fato e a personalidade do réu”; ‘levando-se em conta os elementos do art. 59 ” etc.  
A adoção de tais fórmulas significa o arbítrio, jamais a discricionariedade. 
“A simples referência aos critérios do art. 59 do Código Penal eqüivale à ausência de Fundamentação da 
individualização da pena, que reclama a indicação da base empírica a partir da qual cada um dos padrões legais 
tenha sido levado em conta, a benefício ou em prejuízo do acusado”. STF HC 74.951, Rel. Min. Sepúlveda 



ção das garantias processuais do acusado. Em assim sendo, restam corporificados 

na aplicação da pena os princípios da legalidade, culpabilidade, proporcionalidade, 

prevenção e ressocialização. 

As penas cruéis, longas, desproporcionais ao delito são inadmitidas pe-

lo Estado Democrático de Direito em razão dos predicamentos ônticos por ele dima-

nados. Tais, como é cediço são apostos usualmente pelos estados autoritários onde 

a pessoa humana não assume a importância ofertada pelo estado moderno. 

Dessa maneira observa Ferrajoli 

A história do direito penal pode ser entendida como o entrechoque 
dos métodos bárbaros da justiça sumária com os propugnados pelo 
moderno Direito Penal. Estes são referíveis a dupla função preventiva 
do direito primitivo: castigo aos culpados e tutela aos inocentes.131 
 

Assim sendo, desconhece o processo penal autoritário limites à vonta-

de judicial, não vigorando o principio da individualização da pena. Por conseqüência, 

os Direitos Humanos são inteiramente olvidados, passando o indivíduo à categoria 

de “coisa”. Dessa maneira, o processo penal autoritário desconhece a centralidade 

da pessoa humana, subvertendo os hodiernos escopos da jurisdição e do processo. 

Isso posto, dessume o processo penal autoritário todos os predicamen-

tos do Estado Absoluto integral (concepção nazi-fascista) onipotente, dono de todas 

as vontades e monopolizador da verdade infinita. Dessa forma, a liberdade deixa de 

ser um prius; o princípio da inocência paradigma do jus puniendi; o princípio da pu-

blicidade meio lógico e necessário à validade do processo. 

Por seu turno, expende o processo penal democrático todas as garan-

                                                                                                                                        
Pertence. Informativo STF, n.º 89, de 30.10.1997, p. 3. 
131 FERRAJOLI, Luigi.  Derecho y razon. Madrid: Ed. Trotta, 2000, p. 604. 
“La história  del derecho  penal puede ser leida como la historia del conflicto entre los métodos barbaros de 
justicia sumária e los referibles la doble funcion preventiva del derecho penal: el castigo de los culpables y la 



tias processuais do acusado, refletindo lapidarmente a ideologia dos Direitos Huma-

nos e os escopos do sistema normativo. Por conseqüência, acorrenta-se aos limites 

dispostos na lei, só dispondo uma fixação de pena absolutamente consentânea às 

balizas estabelecidas. 

Do exposto, consoante afirmação de Afrânio Jardim:132 “o pressuposto 

fundamental da democracia é a liberdade...” Logo haverá o processo de dispor ao 

acusado os meios hábeis para o exercitamento da ampla defesa, lineados pelas re-

gras do sistema acusatório.133 

Já o processo penal democrático acorrenta-se as limitações legais, 

dispondo uma fixação de pena  absolutamente consentânea às balizas. 

Hodiernamente assume realce a imbricação da dogmática penal aos 

dados da Criminologia. Em conseqüência deve o julgador compreender o evento 

crime na sua dimensão integralizadora: fato, valor e norma. Por isso mesmo é rele-

vante a presença do juiz verdadeiramente vocacionado, cônscio dos graves misteres 

a si dispostos. A realidade de cada caso concreto é diferente, visto a singularidade 

dos motivos e da realização da conduta punível. A aplicação da pena tem que deno-

tar  a  escolha certa  do  julgador.  Por isso mesmo age com discricionariedade rela-

tiva. 

O processo de inflição punitiva nasce com a avaliação da culpabilidade 

do agente, motivos, conseqüências, necessidade da prevenção. E desemboca no 

quantum aritmético da fixação da pena. 

Adverte Anabela Rodrigues:  

                                                                                                                                        
tutela de los inocentes”. 
132 JARDIM, Afrânio Silva.  Direito Processual Penal.  10. ed.  Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 309. 
133Vejam-se, também, GRINOVER, Ada Pellegrini.  Os princípios constitucionais e o Código de Processo 



O juiz leva a efeito na determinação da medida da pena uma tarefa 
de concretização ao juízo de longa manus do legislador. Ele aplica 
exclusivamente direito (ainda mesmo quando vago e objetivamente 
incerto) procurando ao longo de todo o procedimento a “Solução Juri-
dicamente Correta”.134  

 

 

Dessa maneira o quantum da pena espelha tão somente uma aproxi-

mação ideal aos fins propostos. Logo inexiste uma aplicação de pena absolutamente 

perfeita. Vigora no Brasil, quiçá no modelo democrático de direito um prazo máximo 

de cumprimento de pena.135 

O limite prazal corporifica o ideário humanitário (art. 4.º , II, da Constitu-

ição Federal de 88). Na verdade somente nos estados ditatoriais inexiste a preclusão 

referida. Cumpre ao juiz na aplicação da pena determinar o regime inicial de cum-

primento da pena.136 Para tanto deve o juiz mensurar os dados da lei material e os 

referentes às circunstâncias judiciais.137 A progressão da pena encontra-se visce-

ralmente imbricada à questão da sua individualização. Com efeito, guarda o orde-

namento jurídico uma coerência global, daí comprometer-se a lei de Execução Penal 

com a efetivação dessa coerência. 

Em conseqüência as normas relativas à classificação dos condenados 

e dos internados se conjugam com as prescrições atinentes ao regime de execução. 

 

                                                                                                                                        
Civil.  São Paulo: José Bushatsky, 1975, pp. 5-6. 
134 RODRIGUES, Anabela Miranda.  A determinação da medida da pena privativa de liberdade. Coimbra: Ed.  
1995, p. 93. 
135 No Brasil Trinta Anos. “Ainda que o agente seja condenado a cumprir penas mais altas, a duração delas não 
pode exceder, nunca, o limite de trinta anos. Cumprindo esse quantum, tem-se como exaurida a pretensão 
punitiva e não como extinta quanto ao tempo que excede a limitação legal”. STF – HC 56. 56. 536 in DJU de 
16.10.78, p. 8.020 
136 Art. 59, III do Código Penal. Art. 33, § 1.º, 2.º 3.º, e alíneas do mesmo diploma legal. 
A fixação do regime inicial de execução das penas privativas de liberdade compete ao juiz da condenação. Ela 
integra o ato decisório final. Cumpre ao juiz da execução decidir, motivadamente, sobre a progressão ou 
regressão de regimes (art. 66, III, b, da LEP). 
137 As circunstâncias que não constituem nem qualificam o crime são conhecidas na doutrina como 
circunstâncias judiciais, circunstâncias legais e causas de aumento ou diminuição da pena. 
Os elementos constantes no art. 59 do Código Penal são denominados circunstâncias judiciais porque a lei não 
os define e deixa a cargo do juiz a função de identificá-los e mensura-los concretamente. As circunstâncias são 
critérios limitadores da discricionariedade judicial. 



Dessa maneira, a individualização perseguida na sentença por mais 

cautelosa que seja a atividade desenvolvida no juízo de cognição, tem sempre cará-

ter provisório mais acentuado quanto mais perfeita se apresentar a organização da 

tarefa executória. 

Estabelece o artigo 33 do Código Penal pátrio três regimes de cumpri-

mento de pena: o fechado, semi aberto e aberto.138 O regime fechado destina-se ao 

sentenciado à pena superior a oito anos de reclusão. O regime semi-aberto é impos-

to ao condenado à pena superior a quatro anos de reclusão não excedente a oito, 

com o requisito da não reincidência. O regime aberto é ofertado ao sentenciado não 

reincidente, com pena igual ou inferior a quatro anos. A realidade prisional brasileira 

expende desenho desconforme ao traço normativo. Realmente, inexistem estabele-

cimentos penais em número condizente e aptos ao fiel cumprimento dos regimes de 

pena. Dessa forma, restam descumpridas as recomendações das Nações Unidas 

sobre os requisitos mínimos de salubridade, refrigeração etc. 

As penas restritivas de direitos são aplicadas no lugar das penas priva-

tivas de liberdade toda vez que a quantidade de pena não ultrapassar os quatro a-

nos, o réu não for reincidente em crime doloso e as circunstancias indicarem a subs-

tituição. Ademais é necessário que o crime não tenha sido cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa. 

Nos delitos culposos tem aplicação obrigatória as penas restritivas. Sa-

liente-se que o preenchimento das condições objetivas e subjetivas por parte do réu 

a substituição, confere-lhe direitos impostergáveis.139 Da mesma forma que na apli-

                                            
138Art. 33 do CP: “a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi - aberto ou aberto. A de 
detenção em regime semi – aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado”.  
139 “Ocorrentes as condições objetivas e subjetivas o juiz tem o dever de substituir a pena detentiva pela de 



cação da pena privativa de liberdade deve o juiz motivar suficientemente a necessi-

dade de sua aposição, bem como a presença das condições de admissibilidade. 

Consoante o artigo 68 do Código Penal,140 obedece o cálculo da pena 

a três fases distintas: aplicação da pena-base, resultado necessário da analise das 

circunstâncias judiciais; pena provisória, fruto das circunstâncias agravantes e ate-

nuantes; pena-definitiva, resultado das análises sobre as causas de diminuição e 

aumento da pena. 

Assim sendo deve a pena-base subsumir as balizas do artigo 59 do 

Código Penal. Tais balizas pedem do juiz uma análise estanque, específica, não se 

compadecendo com ligeira e superficial referência. Caso as balizas não resultem 

favoráveis ao réu pode o juiz estabelecer pena-base no limite aritmético mínimo. Se, 

entretanto, dimanarem elementos desfavoráveis ao réu deve o juiz apor um cálculo 

aproximado ao termo médio. Encontrada a pena-base, o juiz deverá analisar o papel 

das atenuantes a agravantes, diminuindo ou aumentando em certa quantidade arit-

mética a pena-base. 

Finalmente, analisadas as causas de aumento ou diminuição de pena, 

o juiz, com base na pena provisória encontrada disporá a pena definitiva. Havendo 

ausência das atenuantes, agravantes, majorantes e minorantes deve a pena-base 

tornar-se definitiva. Caso, entretanto, haja concurso formal ou material de crimes 

                                                                                                                                        
multa”  STJ, RESP. 50, 426-0, Rel. Min. Costa Lima, DJU 29. 8. 1994, p 22211. 
“Estabelecida pena privativa de liberdade inferior a um ano ou sendo o crime culposo, incumbe ao juiz o exame, 
de oficio, dos demais pressupostos autorizativos da substituição pela restritiva de direitos” STF, HC. Rel. Min. 
Marco Aurélio. RT. 731: 497. 
“As penas restritivas de direitos se subdividem em prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de 
semana e interdição temporária de direitos. Não se duvida que as sanções estipuladas como restritivas, 
representam um minus, em relação as condensadas em outro lanço (art. 33), a justificar que aquelas se refiram à 
privação da liberdade e estas à restrição, a indicar a força física objetiva”- DOTTI, René Ariel.  Bases e 
alternativas para o sistema de penas.  São Paulo: RT, 1998, pp. 377/378. 
140Art. 68 do CP – “A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código, em seguida serão 
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por ultimo as causas de diminuição e de aumento”. 
Parágrafo Único – No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial, pode o juiz 
limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou 
diminua”.  



incidirão sobre a pena definitiva todos os mandamentos do artigo 68 do diploma pe-

nal. Encontrada a pena definitiva, o juiz determinará o regime inicial de cumprimento 

da pena privativa de liberdade, mesmo que ela venha a ser substituída ou suspensa. 

Nesse caso o juiz motivará a concessão da substituição ou suspensão, bem como o 

seu indeferimento. 

Do exposto revela-se o sistema trifásico de penas mais de acordo com 

o modelo democrático de Direito.141 

 

 

3.1  À Culpabilidade 
  A pena no Estado Democrático de Direito, é a medida exata da culpabi-

lidade, o seu pressuposto lógico-necessário. Com efeito baseia-se o Direito Penal 

Moderno na culpabilidade. 

Sem nenhuma sombra de dúvida a culpabilidade expende visceral im-

bricação ao Principio da legalidade.142 Dimana um juízo de reprovação sobre o autor 

da conduta punível, tendo como antecedentes lógicos um fato típico e antijurídico. 

De fato, o crime nada mais é que uma ação comissiva ou omissiva, típica, antijurídi-

ca e culpável.143 

Dessa forma a censura sobre o agente é extraída de permissivo legal. 

                                            
141 A esmagadora maioria dos doutrinadores assim entende, Aliás, veja-se PRADO, Luiz Regis.  Curso de 
direito penal brasileiro.  São Paulo: RT, 2000, p 441. 
142 Nesse sentido BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao código penal. Rio de Janeiro: Forense, 2002, pp. 
134/135. 
143 Cf. WELZEL, Hans.  Derecho penal aleman.  Santiago: Editorial Juridica del Chile, 1977, p. 57: “a tipicidade, 
a antijuridicidade e a culpabilidade são os três elementos constitutivos do crime. A culpabilidade 
(responsabilidade pessoa por fato anti-jurídico pressupõe vincação  legal). Dessa maneira estão a tipicidade, 
antijuridicidade e a culpabilidade logicamente relacionadas. Na verdade cada elemento posterior do crime 
pressupõe um outro antecedente. 
A divisão do crime em três diversos campos de apreciação proporciona uma aplicação de direito sem lacunas e 
arbitrariedades”.  
“La tipicidad, la antinjuridicidad y la culpabilidad son los três elementos que convierten uma accion em um delito. 
La culpabilidad – la responsabilidad personal por el hecho antijuridico – pressupone la antijuridicidad del hecho 
del mismo modo que la antijuridicidad, a su vez, há de estar concretadas en tipos legales.  
La tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad estan relacionads logicamente de tal modo que cada elemento 
posterior del delito pressupone el anterior. 
La division  del delito en tres diversos grados de enjuiciamento y valoracion estructurados uno sobre y a 
continuación de otro proporciona un alto del derecho, la facilita  y la asegura contra contradiciones y 
arbitrariedades”.  



A compreensão lídima da culpabilidade envolve conhecimento do papel 

desempenhado pela filosofia. De fato a culpabilidade repousa seus marcos fundan-

tes na ciência dos primeiros princípios. Dessa forma, revela-se inútil a ação aposta 

por penalistas pátrios e alienígenas em divorciar a vinculação referida. Como arrimo 

Battaglini,144 citado por Souza Neto: “improcedente a afirmação de que o direito pe-

nal não necessita da veia filosófica, quando todos os penalistas usam seus dados, 

vindo, inclusive, a filosofar”. Eis porque todas as teorias sobre a culpabilidade deno-

tam filiação a uma escola filosófica. 

Hodiernamente não bastam os dados da teoria psicológica da culpabi-

lidade, visto não conseguir explicar a culpa inconsciente, tampouco a graduação da 

culpabilidade. Vigoram, portanto, na maioria dos Estados Democráticos de Direito as 

posições ecléticas derivadas da teoria psicológica – normativa, do finalismo e da teo-

ria da adequação social.145 

A culpabilidade é a reprovabilidade pessoal pela realização de uma a-

ção ou omissão típica e ilícita. Desse modo, inexiste culpabilidade sem tipicidade e 

ilicitude. Por isso não se exaure a culpabilidade na desconformidade substantiva en-

tre ação e ordenamento jurídico em razão da censura ser dirigida contra agente que 

poderia abster-se da prática antijurídica.146    

 

Formam a culpabilidade: a imputabilidade; a possibilidade, de conhe-

                                            
144 BATTAGLINI.  O motivo e o dolo.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1956, p. 46  
145  Para um perfeito entendimento das teorias sobre a culpabilidade vejam-se BITENCOURT, Cezar Roberto.  
Manual de direito penal. Parte geral.  Vol. 1.  São Paulo: Saraiva 2000, pp. 281/299.  PRADO, Luiz Regis.   
Curso de direito penal brasileiro. Parte geral.  São Paulo: RT, 2000, pp. 264/268.  HANS-HEINRICF. Tratado 
de derecho penal.  Trad. Santiago Mir Puig e F. Muñoz Conde.  Barcelona: Bosch. 1981, p. 551. TOLEDO,  
Francisco de Assis.  Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 219. DIAS, Jorge de 
Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em direito penal.  Coimbra: Coimbra Ed., 1987, p. 143. 
146 A respeito WELZEL, Hans. El nuevo sistema del derecho penal. Trad. José Cerezo. Mir. Barcelona:  Ariel, 



cimento da ilicitude e a exigibilidade de obediência ao Direito. A primeira expende 

condição indispensável da reprovabilidade. Em conseqüência, deve o agente possuir 

capacidade de ação, podendo atuar de modo diverso. Logo, deduz-se: sem a impu-

tabilidade não há culpabilidade. 

A possibilidade de conhecimento da ilicitude do fato requer do agente 

consciência da ilicitude do ato disposto, ou seja, da antijuridicidade. Caso, não tenha 

apreensão da vedação legal, não poderá ser considerado culpado. 

Já a exigibilidade de obediência ao Direito traduz a possibilidade con-

creta do agente de poder adotar sua decisão de acordo com o conhecimento do in-

justo. Então, a possibilidade de conhecimento corporifica plena consciência do co-

metimento do ato ilegal e injusto. 

Os elementos constitutivos da culpabilidade hão de ser examinados pe-

lo juiz isoladamente. Portanto só poderá dispender censura, caso os  sobreditos e-

lementos se façam presentes. Isso posto, a “culpabilidade é um juízo de reprovação 

dirigido ao autor por não haver obrado de acordo com o Direito quando lhe era exigí-

vel um conduta em tal sentido.”147 

Concede o artigo 27 do Código Penal Pátrio ao menor de dezoito anos 

isenção de responsabilidade. De idêntica maneira “ao agente que, por doença men-

tal ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou 

omissão, inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento”. 

Por seu turno dispõe o seu parágrafo único ao agente de incompleto 

                                                                                                                                        
1964, p. 197. 
147  BITENCOURT, César Roberto.  Manual de direito penal. Parte geral.  Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2000, p. 



desenvolvimento mental ou retardado, semi-incapaz  de entender a ilicitude do fato  

redução de pena (de um a dois terços). 

A dação de inimputabilidade absoluta ou relativa deve-se a filiação ao 

sistema bio-psicológico. 

Alguns doutrinadores do movimento “A Lei e a Ordem” vêm entenden-

do a inimputabilidade menoril, no padrão cronológico atual, absurdo, irreal. Por isso 

querem a sua redução. 

Por outra banda, se os Estados Unidos mantêm a imputabilidade plena 

aos seus infantes, nada de frutuoso ganharam no combate à criminalidade. Em con-

seqüência revela-se satisfatório o padrão cronológico adotado para a imputabilidade 

penal.148 

Albergou o diploma penal pátrio filiação a teoria da culpabilidade de ato 

em detrimento da teoria da culpabilidade de autor. Para a teoria agasalhada o juiz 

expende uma censura ao ato delitivo. Para a teoria olvidada o juiz expende uma re-

provação sobre a personalidade do autor. 

Dessa forma, revela-se a primeira teoria absolutamente consentânea 

ao Direito Penal Moderno. Corrobora a ilação José Henrique Pierangelli, citando 

Francisco de Assis Toledo, presidente da Comissão Revisora da Nova Parte Geral 

do Código Penal nativo, verbis: 

O Direito Penal moderno é basicamente um direito Penal do fato, que 
está construído sobre o fato do agente e não sobre o agente do fato, 
tanto que, seguindo as exigências do princípio da legalidade, os tipos 
penais descrevem modelos de conduta proibida e não um tipo de au-
tor. 

                                                                                                                                        
299 
148 Preconiza BITENCOURT, Cezar, op. cit., p. 304: uma responsabilidade diminuída, com conseqüências 
diferenciadas, para os infratores juvenis com idade entre dezesseis e vinte hum anos. Esses cumpririam pena 
em estabelecimentos próprios, compatíveis, com tratamento ressocializador  efetivamente individualizado. 



É esse o critério que, no nosso entendimento, deve orientar o julgador 
no momento da concretização da pena.149 
 

Sabe-se que o artigo 59 do Código Penal Brasileiro considera a perso-

nalidade uma baliza de aplicação da pena. Ora, em assim sendo, não espelha o di-

ploma penal uma contradição ontológica? A resposta é negatória. De fato, tal baliza 

apenas considera o grau de reprovação a incidir sobre a conduta punível do autor. 

Portanto, não forma essencialmente o juízo reprovatório, mas as suas nuances, aci-

dentes.150 Ademais, a consciência da ilicitude, analisada apenas como reflexo da 

personalidade, é visceralmente antinômica ao ideário democrático de direito. 

Realmente, o homem é um ser livre, embora tal predicado sofra o crivo 

de diversos fatores psicossociais. Dessa maneira, a liberdade humana deve ser en-

tendida como referebilidade a tais dados, sendo, pois, mitigada.  

Em conseqüência, aflora lídimo o entendimento aposto por Figueiredo 

Dias: 151 “a culpa de caráter como um Fundamento da própria culpa do fato é uma 

particular luz que ilumina a culpa do fato e que assim fornece, porventura em última 

instância, os critérios decisivos para aferição e medida desta”. 

O Juiz, ao emitir a censura mira em ordem sucessiva: a conduta do a-

gente, o fato punível, os motivos e conseqüências do crime. Em  assim sendo resta 

induvidoso a-não feitura de uma reprovação extra-legis (fora da lei) mas  intra-legis  

(consoante a norma), amalgamada pelo Direito e pelas regras da Diké (Direito com 

Justiça). 

3.2  Aos Antecedentes 

                                            
149 PIERANGELLI, José Henrique.  Escritos jurídicos penais.  São Paulo:  RT, 1992, p. 115 
150 Diz  A L. Chaves Camargo. Culpabilidade e reprovação penal.  São Paulo: Sugestões Literárias, 1994. pp. 
158 e ss. 
151 DIAS, Jorge Figueiredo.  Liberdade, culpa e direito penal.  Coimbra: Coimbra Ed., 1983, p. 90. 



 Os antecedentes revelam a vida pregressa do 

réu, a habitualidade e reincidência genérica ou especifi-

ca, fornecendo ao julgador, quando da aplicação de 

uma pena, meios perfeitos à reprovação e prevenção do  

fato punível. 

  Dessa forma, a contrario senso, de uns poucos 

afoitos não dimanam os antecedentes qualquer arra-

nhão ao principio constitucional da inocência. Com efei-

to, apenas denotam a vita anteacta do réu, próxima ou 

remota, fatos e episódios per si ensejados atinentes ao 

mundo do crime, demonstrando maior ou menor afinida-

de do réu com a prática delitiva.  

Admitir certos atos ou fatos como antecedentes 

negativos não traduz uma condenação. Portanto, como 

compreende Cezar Bitencourt:  

Não encerram os antecedentes novo juízo de censura ... Por outro la-
do, a persistir esse entendimento mais liberal, restariam como maus 
antecedentes somente as condenações criminais que não constituam 
reincidência. E, se essa fosse a intenção do ordenamento jurídico, em 



vez de referir-se aos antecedentes, ter-se-ia referido às condenações 

anteriores irrecorríveis.152  
 
 

  Os antecedentes do réu formam as circunstân-

cias judiciais, balizas legais de medição da pena. Por-

tanto dimanam a árdua faina da individualização da pe-

na com vistas à aposição da pena-base.  

  Por isso mesmo deve o julgador motivar a pre-

sença dos antecedentes na formação da pena-base, a-

crisolando uma garantia processual indeclinável do acu-

sado. 

  Explicita Paulo José Costa Jr.153 que os ante-

cedentes enfocados pelo juiz são os judiciais, não pres-

critos pela lei penal como causas legais de agravação e 

diminuição de pena. Portanto devem ser analisados pelo 

julgador os processos paralisados por eclosão superve-

niente da extinção de punibilidade; inquéritos arquiva-

                                            
152 BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal. Parte geral.  Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
516. 



dos, decisões condenatórias não transitadas em julga-

do, processos em andamento, absolvições por falta de 

prova. 

  Não entrarão no cômputo referido as condena-

ções definitivas anteriores denotativas de reincidência, 

visto desta aflorar uma circunstância agravante legal 

(art. 63 do Código Penal Pátrio). 154 

De todo o exposto, deve o juiz penal considerar 

os antecedentes do reúna fixação da pena suficiente e 

adequada. Logo, nada inova, transforma ou cria, sempre 

amalgama os ditames do Direito e da Justiça na exata 

estria de um veraz juízo discricionário. 

                                                                                                                                        
153  COSTA Jr., Paulo José da.  Curso de direito penal. Parte geral.  Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 162. 
154 Art. 63 do CP -  “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em 
julgado a sentença que, no pais ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.  
Art. 64 do CP – “Para efeito de reincidência: I – Não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco 
anos), computado o período de prova da suspensão  ou livramento condicional, se não ocorrer revogação. II – 
Não se consideram os crimes militares próprios e políticos”.  



A respeito, corroborando a ilação, vejam-se os 

seguintes arestos:155  

Assim sendo, cabe exercer o juiz penal de aríe-

te dos escopos da jurisdição, examinando minudente-

mente o papel desempenhado pelos antecedentes do 

réu (favoravelmente ou não), em determinado caso con-

creto. Para tanto disporá de discricionariedade vincula-

da, relativa, circunscrita as balizas do artigo 59 da lei 

penal brasileira. 

Dessa maneira, compete ao juiz o sucesso 
avaliatório dessa baliza, (como nas demais) auscultando 
os valores ônticos a perseguir do modelo  democrático 
social de Direito. 

3.3  A Conduta Social 

Com o advento da Nova Parte Geral do Código 

Penal Brasileiro, foi seccionado do artigo da lei o exame 

da conduta social do acusado na baliza antecedente. 

                                            
155 “A fixação da pena – base lastreou-se como salientado pelo decisum, nos péssimos antecedentes do réu...  
Ordem denegada”. HC 14. 572 – DF. Rel. Min. Jorge Scartezzini. STJ – 5.ª Turma.  Decisão em 13 de Março de 
2001 in DJU.    



A maioria esmagadora dos penalistas aplaudiu 

a disjunção, pois é perfeitamente possível alguém apre-

sentar antecedentes bons, mas expendir conduta social 

desajustada, prenhe de infâmias e episódios menos re-

comendáveis. Outrossim pode ocorrer o fato inverso: al-

guém ter conduta social boa, mas antecedentes ruins, 

péssimos. Dessa forma, foi boa a inovação disposta pe-

lo legislador nativo, oferecendo ao juiz penal mais uma 

baliza para a fiel aplicação da pena. 

Constitui a conduta social do réu o seu compor-

tamento na sociedade, família, associação de bairro, 

trabalho etc. Tal consubstancia no zelo aos seus deve-

res cívicos, morais, profissionais e familiares. Dessa 

maneira, afloram o sentimento altruístico, a probidade e 

os sãos propósitos na construção do bem-estar público. 



Hodiernamente é realçado pelas partes o papel 

desempenhado por esta baliza na fixação da pena-base. 

Por isso mesmo, apõem no processo os dados de arri-

mo necessários. Então, por ilação natural, pode o juiz 

atender aos ditames da verdade real, colimando um dos 

fanais da jurisdição democrática, subsumida da realeza 

dos fatos. Assim sendo, implementa o juiz penal uma fi-

xação de pena-base adequada ao juízo discricionário. 

 

O exame da conduta social do acusado atem-

se ao período precedente ao ato perpetrado, conforme 

entendimento jurisprudencial.156 O juiz não pode agravar 

a inflição quando do exame da baliza acima referencia-

                                            
156 “A conduta social do réu tanto pode ser favorável ou contraria a ele, basta conferir cada hipótese em 
julgamento. Ademais, não se trata de novidade, desde que é uma circunstância que envolve a vida do acusado 
antes do delito, sob aspectos de relacionamento familiar e social”.  STJ – R. Esp. Rel. Min. José Candido in 
RSTJ, 17. 472   



da.157 Dessa maneira, deve o juiz ter muito cuidado, sob 

pena de invalidação parcial do ato processual cominado. 

 

3.4  A personalidade do acusado 

As qualidades morais e sociais do acusado 

corporificam essa baliza de aplicação da pena. Com e-

feito, nela são vistos pelo julgador a boa ou má índole 

do acusado, sua maior ou menor sensibilidade ético-

social, bem como a presença de eventuais desvios de 

caráter do réu de forma a identificar se o delito constitui 

um episódio acidental na vida desse. 

As infrações penais cometidas pelo acusado 

durante a menoridade devem ser vislumbradas pelo juiz, 

para subsídio da análise incidente sobre a personalida-

de do acusado. 

                                            
157 “A Conduta Social do agente não autoriza seja agravada a pena. Reflete, isto sim, na fixação desta última 
como pena-base, a teor do disposto no art. 68 do CP”. STF. HC. Rel. Min. Marco Aurélio, RT, 670: 373.  



Segundo Aníbal Bruno: “personalidade é um 

todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com 

o jogo de todas as forças que determinam ou influenci-

am o comportamento humano”.158 

As afirmações do professor pernambucano fo-

ram confirmadas pela contemporânea filosofia. Nesse 

diapasão deve ser entendida a personalidade como uma 

organização mais ou menos estável e duradoura, propi-

ciando ao indivíduo os mais eficazes de ajustamento. 

Realmente, a personalidade não se adstringe a um mo-

delo matemático, rígido, previsível. Ela apresenta-se ao 

longo da existência humana prenhe de matizes polimor-

fos nem sempre compatíveis ao esquema antropométri-

co de Kretschmer.159  Dessa forma, mesmo as caracte-

                                            
158 BRUNO, Aníbal.  Direito penal. Vol. 3.  Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 154. 
159 KRETSCHMER criou a classificação dos tipos humanos disposta em três vertentes distintas: os típicos 
pinicos, leptossômico e atlético. Corresponde o tipo pinico  um temperamento ciclotímico, caráter extrovertido e 
uma patologia inerente (a psico-semaníaco depressiva). Corresponde ao segundo tipo um temperamento 
esquizotímico, um caráter extrovertido e uma patologia própria (esquizofrenia). Corresponde ao terceiro tipo um 
temperamento gliscroide, um caráter viscoso e uma patologia própria (epilepsia).  Vejam-se a respeito os livros 
de CARVALHO, Irene.  Introdução a psicologia das relações humanas. Rio de Janeiro: FGV, 1971; MENDES, 
Nielson Pizzoti. Criminologia. São Paulo: Livraria Universitária de Direito, 1973;  MOLINA, Antonio Garcia 



rísticas prevalentes de cada tipo humano dimanam de-

sigualdade, como clarifica o exemplo disposto pelos ir-

mãos univitelinos. Eis porque cada indivíduo dispõe um 

manancial singular no seu agir psicossocial, fato que re-

clama atenção especial do aplicador da lei. 

O juiz penal, pois, necessita estar atento a tais 

singularidades. Afinal, ele é encarregado de aplicar a 

pena consoante os fanais da ressocialização e preven-

ção.  Por isso mesmo é-lhe necessário conhecer a con-

duta punível em sua dimensão integralizadora, socor-

rendo-se nas lições da criminologia e demais ciências 

auxiliares do saber penal. 

Corrobora a observação acima referida pacifica 

jurisprudência nativa,160 inclusive dos Tribunais Superio-

                                                                                                                                        
Pablos de. Criminologia.  São Paulo: RT, 1992.       
160 “A personalidade do réu não pode ser admitida como sendo também antecedente criminal, impondo-se ao 
magistrado buscar conhecê-la, durante a instrução do processo, no que diz respeito à vida social, comunitária e 
familiar do acusado”. JACrim – SP. HC 131. 694. Rel. Roberto de Almeida. 
“Deverá o magistrado ter em atenção a boa ou má fé do delinqüente, seu modo ordinário de sentir, de reagir, sua 
maior ou menor instabilidade e o seu maior ou menor grau de entendimento”. JTACrim. 39: 167. 
“A consideração da personalidade do réu, gravada por profunda desafeição a valores éticos mínimos, como se 
impõe reconhecer naquele que se faz acompanhar do próprio filho menor no trafico de entorpecentes, justifica o 



res. Isso posto, cabe invalidação parcial da sentença, 

quando inexiste adequada hermenêutica da personali-

dade do acusado. 

Urge, por outro lado, que o julgador na análise 

dessa baliza de aplicação da pena liberte-se de precon-

ceitos e idéias preestabelecidas. 

Como afirmam Alexander e Staub citados por 
Anabela Rodrigues:  

as ciências Psicológicas não tem qualquer possibilidade de oferecer 
um contributo concreto para a prevenção de crimes enquanto não se 
tiver libertado a nossa atitude de base em relação ao problema da 

criminalidade...
161

 

 

Indaga-se: tal despojamento não retira o julga-

dor dos lindes legais apostos pelo artigo 59? 

Responde-se: a contrário senso do que a priori 

poderia dessumir inexiste qualquer atentado aos man-

damentos positivados. De fato, o que se pretende é uma 

                                                                                                                                        
estabelecimento da reprimenda penal, em sede de pena-base, acima do mínimo legal. Ordem denegada”. STJ – 
5.ª turma. HC 13. 707.  PE. Rel. Hamilton Carvalhido. (DJU.05/09/2000) 
161 RODRIGUES, Anabela Miranda.  A determinação da medida da pena privativa de liberdade.  Coimbra: 
Coimbra Ed., 1995, p. 203.  Veja-se, também, RIBEIRO, Leonídio. Criminologia.  Vol. 1.  São Paulo: Ed. 
Americana, 1957, p. 55. 



análise tanto quanto possível crua da realidade apresen-

tada, sem rebuços, desvãos, como realizou Emile Dur-

keim, o pai da Sociologia. 

Realizada aludida análise, refundirá o julgador 

uma visão estereotipada, passando a vislumbrar corre-

tamente a natureza das coisas (personalidade do acu-

sado). 

Ademais não diz o legislador pátrio qual o pro-

cedimento a ser adotado no exame das circunstâncias 

judiciais. Tal fica ao dispor do juízo discricionário, con-

forme enuncia permissivo legal. 

Dessa forma, cumprirá essa baliza de aplica-

ção da pena os desideratos pretendidos pelo legislador. 

Eis, portanto, a forma mais hábil ao entendimento do a-

gir humano, afastados a angústia  proporcionada pela 

síndrome da esfinge. 



 

 

 

3.5  Aos Motivos do Crime 
Acrisolam os motivos do crime todos os prece-

dentes causais da vontade antijurídica, daí observar Pe-

dro Vergara: 

os motivos determinantes da ação constituem toda a gama dos fato-
res que integram a personalidade humana e são suscitados por uma 
representação cuja ideomotricidade tem o poder de fazer convergir, 

para uma só direção dinâmica, todas as nossas forças psíquicas.162 
 

 

Dessa forma eles espelham o recôndito da von-

tade, as nuances do móvel criminoso, seus contornos e 

traços. Por isso mesmo, insta ao juiz penetrar firmemen-

te na impulsão subjetiva do acusado. Por outro lado, di-

manam os motivos uma seara fértil e díspare. Com efei-

to, assim expendem a história humana, os processos 

penais, receptáculos perfeitos dos dramas e tragédias 

incidentes sobre o homem. 

                                            
162 VERGARA, Pedro.  Dos motivos determinantes no direito penal. Rio de Janeiro: Forense, 1980, pp. 563-4. 



Quais os motivos que fizeram Nero, poeta in-

flamado a incendiar sua augusta capital? Qual o móvel 

impulsionador de Brutus, amado filho de Júlio César a 

matá-lo nas colunas do Senado Romano? Quais os mo-

tivos que levam um pai a matar o noivo de sua filha re-

cém estuprada por este? 

Os primeiros agiram ignobilmente, movidos pe-

las paixões mundanas, torpes, vis. O terceiro agiu em 

conformidade ao senso ético-jurídico dos povos. 

 Ora, todos esses impulsos sofrem exame judicial e 

devem ser explicados na sentença, integralizando um 

direito público subjetivo do réu. 

Quando constituem os motivos uma circuns-

tância qualificadora, agravante, atenuante, causa de 

aumento ou diminuição da pena, fins de evitamento do 

bis in idem não podem ser novamente considerados 



como circunstância judicial de aplicação da pena. Real-

mente, tanto a doutrina como a jurisprudência assim a-

firmam.163 

Enuncia o Direito Penal duas formas de sope-

samento dos motivos: a que considera o motivo em si 

mesmo; a que o compreende como referebilidade à per-

sonalidade do agente. A primeira vertente é a agasalha-

da pelo Código Penal nativo, consubstanciando as pro-

posições da teoria da culpabilidade do ato, Já a segun-

da enuncia filiação à teoria da culpabilidade do autor, 

conferindo ao juiz amplíssimo dever-poder discricioná-

rio.164 

                                            
163 Vejam-se CAPEZ, Fernando.  Curso de direito penal. Parte geral.  Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 
430-431. 
COSTA Jr., Paulo José da. Comentários ao código penal.  São Paulo: Saraiva, 1996, p. 201. 
“A consideração, quando do exame das circunstâncias do art. 59, de elementos que já integram o próprio tipo 
penal importa em  bis in idem”. (RJTJERGS – 181/31-2) 
“Ao analisar os elementos norteadores da fixação da pena, não pode o juiz ao fixar o quantum da reprimenda, 
valorizar como agravante, circunstâncias que integra o tipo, seja como qualificadora, por importa em bis in idem”. 
TJSE – RT 738/689-. No mesmo sentido, TRF – 3.ª Região, RT. 732/739-40.  
164 Sobre as divergências doutrinárias a respeito, vantagens e desvantagens da adoção da teoria da 
culpabilidade do ato veja-se o item 1.1. p. 8 desta dissertação. 



A consideração dos motivos do crime pelo juiz 

exige visibilidade das proposições ético-sociais norma-

das e não as idéias doutrinárias, filosóficas, morais, par-

tilhadas pelo magistrado. De fato, o aplicador do direito 

julga consoante os valores agasalhados pelo ordena-

mento jurídico, nunca pelos seus valores, ideais ou 

crenças. Logo, a valorização, o sopesamento, a lídima 

compreensão dos motivos do crime devem cumprir ape-

nas e tão somente as proposições ético-jurídicas, mes-

mo que  elas contrariem visceralmente as convicções do 

julgador. Portanto, todas as vezes que ocorrer violação 

a tal mandamento, insta a reforma do decisum pelo ór-

gão jurisdicional competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  Às circunstâncias e conseqüências do crime 
 



As circunstâncias e conseqüências do crime 

constituem elementos acessórios da conduta punível. 

Contudo, exercem influência sobre sua gravidade, res-

tando a essência integra. 

As circunstâncias são classificadas em dois 

grupos distintos: as nominadas pela lei penal, também 

ditas obrigatórias e as circunstâncias qualificadoras ou 

atenuantes, também chamadas especiais. 

As circunstâncias legais encontram-se capitu-

lados pelos artigos 61, 62 e 65 do Código Penal Pátrio. 

Já as circunstâncias especiais estão nominadas na Par-

te Especial do mesmo diploma normativo.165 

                                            
165 Art. 61 do CP – “São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o 
crime:  I – A reincidência;  II – Ter o agente cometido o crime: (a) por motivo fútil ou torpe; (b) para facilitar ou 
assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime; (c) à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; (d) com 
emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo 
comum; (e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; (f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se 
de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; (g) com abuso de poder ou violação de dever 
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão; (h) contra criança, velho, enfermo ou mulher grávida; (i) quando 
o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade; (j) em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou 
qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; (K) em estado de embriaguez preordenada.” 
Art. 62 do CP – “a pena será ainda agravada em relação ao agente que: I – promove, ou organiza a cooperação 
no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Art. 62 do CP – “a pena será ainda agravada em relação ao 
agente que: I – promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes: II – 
coage ou induz outrem à execução material do crime; III – instiga ou determina a cometer o crime alguém sujeito 
à sua autoridade ou não punível em virtude de condição ou qualidade pessoal; IV – executa o crime, ou nele 
participa, mediante paga ou promessa de recompensa”. Art. 65 do CP – “São circunstâncias que sempre 
atenuam a pena: I – Ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou menor de 70 (setenta) anos, na 



No exame das circunstâncias e conseqüências 

do crime incide largamente o dever-poder discricionário 

do julgador. De fato, não regrou a lei penal a quantidade 

de aumento ou de diminuição das agravantes e atenu-

antes  legais genéricas. Por isso mesmo, deve o julga-

dor ser um homem sensível, culto, experimentado, pru-

dente e infenso ao arbítrio judicial. Dir-se-ia; mas quan-

do o juiz age em desconformidade aos ditames do Direi-

to e da Justiça o Tribunal corrigirá o decisum disforme. 

Responde-se: Supera o princípio do duplo grau de juris-

dição no Brasil e no modelo democrático de direito. To-

davia, reformando a decisão de 1.º grau, remeterá o 

Pretório ao juízo originário os autos. Então, caberá ao 

juiz arbitrário, desrespeitador das regras e dos lindes a 

faina da reedição da  sentença. Logo, não restará irreto-

                                                                                                                                        
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 
a 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 a influência de multidão, em tumulto, se não o provocou”. 



cado o exotismo perpetrado? Ademais, ressalte-se, nos 

vastos recônditos brasileiros não é exercitado o salutar 

princípio do duplo grau de jurisdição. 

Para alguns juristas o juiz não deve apor quan-

tum sancionatório muito acima do limite mínimo dos ma-

jorantes e minorantes (1/6) visto a equiparação que se-

ria ofertada às causas modificadoras da pena. Por outra 

banda, também propugnam tais juristas a-não extrapo-

lação dos limites mínimos e máximos dispostos no tipo 

penal.166  

Tais observações são consentâneas a prudên-

cia judicial, evitando o juiz a prática da exacerbação 

quantificadora. 

                                            
166 Para BITENCOURT, Cezar Roberto.  Código penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 65 as causas 
modificadoras da pena apresentam maior intensidade. 
Já para CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 425; “as agravantes 
e atenuantes agravam ou atenuam a pena em quantidades não fixadas previamente, ficando o quantum do 
acréscimo ou da atenuação a critério de cada juiz, de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Dessa 
forma, as agravantes e atenuantes alteram a pena em índices não fixados expressamente na lei”. 
 



Aludem as conseqüências do crime à extensão 

do dano causado pela infração penal. Elas serão exami-

nadas pelo julgador, se não constituírem circunstâncias 

legais. Portanto, deixarão ao olvido integralizar-se uma 

circunstância legal de aplicação da pena. As conse-

qüências do crime indicam a maior periculosidade, frieza 

e insensibilidade do agente durante ou depois do come-

timento da conduta punível. Hodiernamente espe-

lham os casos concretos a incidência deletéria das con-

seqüências da infração. Ora é a frieza no cometimento 

do roubo, do latrocínio, ora a insensibilidade revelada no 

seqüestro, ora a desnecessidade de agressões físicas 

visto o exaurimento e proveito do crime.  

 

3.7  Ao comportamento da vítima 
Muitas vezes, a infração penal foi desencadea-

da pelo comportamento da vitima. De fato, atualmente 

tramitam no foro criminal inúmeros processos onde a ví-



tima é o lídimo prius do crime. Assim sendo, constituiu o 

legislador democrático de direito à consideração devida 

pelo julgador da “colaboração” prestada pela vítima na 

eclosão do evento delitivo, erigindo-a em uma das bali-

zas de aplicação da pena. 

Como diz a Exposição de Motivos do Código 
Penal Pátrio:  

não poucas vezes é a vitima que, de modo provocador, e até injustos, 
precipita o homicídio sob o domínio de violenta emoção; cria, com 
sua conduta equívoca, para si mesma,  a situação de perigo ou de 

dano, prepara o crime aparente.167 
 

A vítima é objeto de atenção por parte das três 

disciplinas: a Criminologia, o Direito Penal e o Direito 

Processual Penal. Em assim sendo, afloram dois con-

ceitos diferentes. Um mais adensado e outro mais restri-

to. 

O conceito vitimológico considera a vítima não 

apenas a pessoa que sofreu um delito, mas quem teve o 

prejuízo ou o ônus da indenização, mesmo sem partici-

                                            
167 Veja-se também, SANTOS, Gerson Pereira dos. Inovações do Código Penal. São Paulo, 1985, p. 65. 



pação no fato punível. É o que consideram Manzanera, 

Costa Andrade e a Declaração Universal dos Direitos da 

Vítima168 

O conceito jurídico apenas considera vítima o 

sujeito passivo da infração penal, possuidor de direito à 

reparação de dano.169 

Nos dias hodiernos, a liberação dos costumes 

é uma realidade palpável. Por isso mesmo, tramitam 

nas varas criminais vários processos onde a participa-

ção da vitima foi de fundamentalíssima importância para 

a eclosão do evento criminoso. Exemplificando: uma 

adolescente provoca acintosamente um homem adulto à 

conjunção carnal. Este repele-a. Todavia, exasperada 

                                                                                                                                        
FERNANDES, Antonio Scarance. O papel da vítima no processo criminal.  São Paulo: Malheiros Ed., 1995, p. 
24 
168 Sujeito passivo do delito é o titular do bem juridicamente protegido. Ofendido é quem sofre o prejuízo causado 
pelo delito e possui direito à indenização. Prejudicado e quem sofreu o prejuízo, mas não pode lograr reparação. 
O  morto é o sujeito passivo; os seus familiares os ofendidos; os familiares do acusado os prejudicados com a 
sua prisão. 
Para maiores aprofundamentos vejam-se MANZANERA, Luis Rodriguez.  Victimologia. Estúdio de la victima. 
México: Porrua, 1990, p. 307. ANDRADE, Manuel da Costa.  A vítima e o problema criminal. Coimbra:  Boletim 
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,  1980, p. 36. Declaração Universal dos Direitos da Vítima, 
artigos 1º e 2º. 
169 Vejam-se CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. Parte geral. Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2001, p. 129. 
PRADO, Luis Regis. Curso de Direito Penal brasileiro. Parte geral. São Paulo: RT, 2000, p. 156. 



com a recusa passa-lhe a ofender sua honra publica-

mente. O homem, então, possuído de violenta emoção, 

condu-la a um motel, e lá obriga a jovem adolescente à 

conjunção carnal.  

Outro exemplo classificador: um indivíduo, sa-

bedor que um sapateiro é deficiente físico, proclama to-

dos os dias em alto e bom som que o mesmo é impoten-

te. Este nada diz. A cada dia se repete a injúria. Até 

que, um certo dia não muito propício, resolveu pôr termo 

à situação vexatória. Assim, logo após a proclamação, 

toma de um revólver e deflagra no cidadão tiros que ti-

veram o condão de encerrar a sua vida. 

O Tribunal de justiça de São Paulo vem enten-

dendo a relativização da presunção de crime, quando a 

pessoa ofendida, embora com menos de quatorze anos 

de idade, deixa claro e patente ter maturidade suficiente 

                                                                                                                                        
BITENCOURT, César Roberto.  Manual de Direito Penal. Parte geral. Vol. 1.  São Paulo: Saraiva, 2000, p. 163.  



para exercer sua capacidade de autodeterminar-se no 

terreno da sexualidade. 

Assim sendo, se dela partir iniciativa ou provo-

cação do ato sexual, constituiria um lídimo contra-senso 

entender que sofreu violência. 

O próprio Excelso Pretório, por um dos seus 

ministros (Marco Aurélio) entende inexistir delito de es-

tupro em razão da experiência sexual anterior da víti-

ma.170 

Os posicionamentos emitidos pelas Côrtes Su-

prema e Bandeirante merecem reparos. Realmente, e-

les não dessumem, em absoluto, o dever-poder discri-

cionário, mas pura aposição arbitrária da Lei, do Direito 

e dos Valores. 

 

                                                                                                                                        
BRANDÃO,  Cláudio.  Teoria jurídica do crime.  Rio de Janeiro,  2001, p. 62.  
170  HC 73. 662-9 MG, publicado no Boletim JBCCrim n. 43, de junho de 1996  



3.9 A Dosimetria Penal 

O quantum sancionatório ofertado pelo Juiz do 

Estado Democrático de Direito deve obedecer o linea-

mento da justa medida, assegurado ao julgador uma 

certa autonomia na fixação da pena. Por conseqüência 

dimana o implemento do dever-poder discricionário os 

escopos da jurisdição na perspectiva lógico-sistemático-

axiológica.171 

Isso posto, revela-se correto o entendimento de 

David Teixeira de Azevedo:172 “a pena não deve estar 

em descompasso ético com o caráter axiológico do bem 

e nem o juiz pode aplicar a sanção penal desregrada-

mente, sem a vinculação do bem objeto de tutela”.  

Em assim sendo, a pena aplicada deve estar 

em perfeita consonância com a levisidade da conduta 

                                            
171 Essa perspectiva atende plenamente as finalidades da inflição punitiva: prevenção do crime e reprovaçào ao 
agente criminoso. 



ao bem jurídico tutelado. Com efeito, “a função político-

criminal do bem jurídico constitui um dos critérios princi-

pais de individualização e de delimitação da matéria 

destinada a ser objeto da tutela penal”.173 

Do exposto, é de fundamentalíssima importân-

cia a presença de um bem jurídico tutelado pela norma 

penal, vez que dela aflora o vínculo da realidade com a 

base empírica da novel dogmática penal.174 

A moderna ciência penal compreende ser tare-

fa primacial do legislador a criminalização de condutas 

que apenas firam os bens jurídicos fundamentais. Por 

conseguinte, seriam descriminalizadas inúmeras condu-

tas, cuja apenação tem se revelado inócua, ineficaz ante 

                                                                                                                                        
172 Cf. AZEVEDO, David Teixeira de.  Dosimetria da pena.  São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 70. 
173 Cf. PRADO, Luiz Regis.  Bem jurídico-penal e Constituição.  São Paulo: RT, 1996, p. 15. 
174 Veja-se a respeito NAVARETTE, Polaino.  El bien juridico en el Derecho Penal.  Sevilha: Public de la 
Universidad, 1974, pp. 21-22. 



o novo quadro de valores dimanado na realidade soci-

al.175 

Colaciona Navarette176 ser da essência do Di-

reito Penal a proteção dos valores mais importantes pa-

ra a convivência humana. Então, por via necessária a-

vulta de importância a ideologia agasalhada pelo Esta-

do. Ora, o modelo albergado pelo Brasil é o da doutrina 

dos Direitos Humanos em seus integrais graus ou di-

mensões.177 

Isso posto, quaisquer tentativas visando a cri-

minalização indevida de atos humanos ou de rigorismo 

da pena, revelam um desejo inconfesso de inafetivação 

dos predicamentos axiológicos dessumidos pelo Estado. 

                                            
175 Exemplo figurativo, demonstra a tipificação do adultério. 
176 NAVARETE, Polaino, op. cit., p. 22. 
177 Nesse sentido, PRADO, Luiz Regis: “A importância da temática é capital, especialmente para um Direito penal 
de feição liberal e cientificamente moderno – instrumento próprio de um Estado de Direito Democrático e Social”, 
op. cit.,  p. 22. 



É, a propósito, o que dimana entre nós o mo-

vimento “A Lei e a Ordem”.178 Ora, sem a menor sombra 

de dúvida, tais manobras devem ser repelidas com e-

nergia pelo senso jurídico-democrático. Com efeito, ca-

so sejam fadadas ao sucesso, ter-se-á no Código Penal 

pátrio dois tipos diferenciadores de homicídio qualifica-

do, inaugurando-se o bis in idem, a discriminação e 

conseqüente exacerbação punitiva. 

Dessa forma, ferirá de morte o novo texto legal 

toda a estrutura normativa do homicídio qualificado. Por 

conseqüência, a norma entra em contradição com o seu 

texto, gerando necessariamente antinomias axiológicas 

e ontológicas reclamando do julgador a faina invalidató-

ria. 

                                            
178 Veja-se a recente proposta de criação de um novo tipo de homicídio qualificado, fins de apenamento do autor 
na conduta dirigida a juiz ou promotor de Justiça, no uso de suas funções. A pena prevista extrapola o número 
máximo legal de 30 anos. 



De todo o exposto, deve o juiz mirar com aten-

ção os escopos da pena, dispondo uma sanção ade-

quada aos seus fanais. Ademais, aplicará a inflição con-

soante as regras da culpabilidade estatuídas no diploma 

material, extraindo a pena-base e a definitiva das consi-

derações previstas pelos artigos 59 e 68 do Código 

Sancionatório. 

Assim agindo, implementará um juízo discricio-

nário adequado, motivado, lineado estreitamente aos 

seus fins: a eleição da pena adequada, justa, necessá-

ria, capaz de prevenir o crime, reprovar o autor e resso-

cializar o Condenado. 

 



 

 

 

A DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ NA  
APLICAÇÃO DA PENA 

 

 

RESUMO 
 
Autor: Carlos Eduardo Lima Passos da Silva 
Orientador: Prof. Dr. Cláudio Brandão. 

 

O autor enfoca a aplicação da 
pena sob a ótica da discriciona-
riedade. Para tanto, incursiona 
sobre suas espécies, distinguin-
do as peculiariedades e nuances 
nelas existentes. Em seguida, 
examina os princípios gerais na 
aplicação da pena e as balizas 
do artigo 59 do Código Penal 
Brasileiro, passando ao papel da 
discricionariedade como meio de 
realização dos valores normados 
pelo Estado. Ao final, dessume 
com base nos fatos as suas con-
siderações finais sobre o tema 
disserto. Todo o expendido é an-
tecedido por uma introdução per-
tinente. 
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