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RESUMO

A efetiva consideração das circunstâncias agravantes e atenuantes na segunda
fase da dosimetria das penas privativas de liberdade suscita intensas controvérsias
doutrinárias e jurisprudenciais. Uma primeira corrente se posiciona no sentido de que
tais circunstâncias têm o condão de fazer com que a pena-base, sobre a qual recaem,
ultrapasse os limites máximo e mínimo abstratamente cominados no tipo penal. Já a
corrente contrária entende que as mesmas somente devem ser reconhecidas, mas não
aplicadas de fato, pois que devem se cingir aos referidos limites. Assim o tema em
questão  é  de  suma  relevância  na  prática  dos  tribunais,  já  que,  a  depender  do
entendimento adotado,  a pena imposta  ao réu ao final  será mais gravosa ou não.
Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo analisar os argumentos levantados
por  cada  corrente.  Para  tanto,  será  iniciado  com  o  exame  do  princípio  da
individualização  da  pena,  o  qual  norteia  o  processo  de  aplicação  da  pena.  Em
seguida, serão feitas considerações acerca do método trifásico da dosimetria penal,
cujas  noções  são  importantes  para  a  compreensão  do  estudo  que  se  pretende
empreender.  Somente,  então,  serão  abordados  tais  argumentos,  cuja  análise
possibilitará, ao fim, a percepção de que a pena de prisão por si só não basta para
resolver os problemas sociais, devendo ser ela imputada ao infrator de forma justa e
condizente com o mal causado por ele à sociedade.

Palavras-chave: Pena privativa de liberdade. Circunstâncias agravantes e atenuantes.
Individualização da pena. Método trifásico. Dosimetria penal. Justiça.  



ABSTRACT

The effective consideration of aggravating and mitigating circumstances in
the  second  phase of  the dosimetry  of penalties  of  deprivation  of  liberty arouses
intense jurisprudential and doctrinal controversies. A first stream is positioned in the
sense that such circumstances have the power to make a penalty-base,  upon which
they fall, exceed the maximum and minimum imposed abstractly by the crime types.
The opposite  current  believes  that  they should  only  be recognized,  but  not
implemented, because it should stick to those limits. In this way, the theme chosen
has a hyperbolic importance in the practice of the courts because, depending on the
position adopted, the penalty  imposed on the defendant can be higher or not. This
study aims to analyse the arguments raised by each chain. To do so, it will be started
with  the  examination  of  the principle  of individualization  of  punishment,  which
guides the process of inflicting the penalty. Then, it will make considerations about
the  three-phase  method of  penal  dosimetry,  whose  notions are  important for
understanding the study that is intended to undertake. Only then will be the related
arguments  taken  into  consideration,  which analysis will  permit,  in  the  end,  the
realization that imprisonment alone is not enough to solve social problems, having it
to be charged to the offender fairly and in agreement with the harm caused by him to
the society.

Keywords:  Prison  penalty.  Aggravating  and  mitigating  circumstances.
Individualization of punishment. Three-phase method. Penal dosimetry. Justice.
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INTRODUÇÃO:

Nos dias de hoje, vive-se em um contexto em que a pena privativa de liberdade está

cada vez mais sendo vista como a única resposta para os problemas sociais. Essa posição da

sociedade  brasileira  torna-se  nítida  com  o  simples  ligar  das  televisões  nos  noticiários

nacionais, os quais, sob o pretexto de alcançar a tão sonhada justiça, veiculam matérias em

que afirmam que somente a pena de prisão seria apta para tanto.

 Nesse diapasão, e não obstante a incorporação das denominadas penas alternativas no

ordenamento jurídico brasileiro, revela-se de suma importância analisar uma questão que tem

dividido  a  doutrina  e  a  jurisprudência:  a  consideração  das  circunstâncias  agravantes  e

atenuantes na dosimetria penal.

Com efeito,  na segunda fase de aplicação da pena, após ser estatuída a pena base,

deverá ser analisado no caso concreto a existência das referidas circunstâncias. Se presentes,

deverá o juiz considerá-las. Entretanto, resta a dúvida: têm elas o condão de fazer ultrapassar

a  pena  base  dos  limites  máximo e  mínimo abstratamente  cominados  nos  tipos  penais  ou

devem elas adstringir-se a eles?

Ressalte-se  que  tal  questão  é  de  imperiosa  relevância,  pois  que,  dependendo  do

entendimento  seguido,  ao  réu  poderá  ser  imputada  uma  pena  maior  ou  menor,  a  qual

repercutirá, inevitavelmente, em alguns outros pontos, como o regime inicial de cumprimento

da pena (nos moldes do artigo 33 do Código Penal), a progressão de regime (conforme o

artigo 112 da Lei nº 7.210/84 e o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072/90) e o livramento

condicional (nos termos do artigo 83 do Código Penal).

Além disso, não se pode duvidar que tal discussão permeará a ideia de justiça, a qual

virá  ancorada  no  princípio  da  individualização  da  pena,  previsto  no  rol  dos  direitos

fundamentais do artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988.
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Diante  desse  cenário,  o  presente  estudo  tem  por  objetivo  examinar  as  diferentes

correntes acerca da questão retromencionada, perpassando o princípio da individualização da

pena,  abrangendo  seus  antecedentes  históricos,  sua  introdução  no  ordenamento  jurídico

brasileiro e suas etapas, encaminhando-se em seguida à apreciação das fases da dosimetria

penal e, por fim, aos diversos posicionamentos trazidos pela doutrina e pela jurisprudência, de

modo que ao final seja possibilitada uma reflexão crítica acerca da vontade de se perseguir a

justiça.



1. O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:  

O princípio da individualização da pena no ordenamento jurídico brasileiro é dotado

de essencial importância. Nesse prisma, é possível afirmar que ele constitui, sem dúvida, um

dos pilares do Estado Democrático de Direito vigente, tendo alcançado, inclusive, o status de

garantia fundamental a ser obrigatoriamente observada em todo o direito penal, conforme se

depreende da dicção do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do

Brasil de 1988.

De fato, pelo princípio em tela veda-se em absoluto a padronização e as abstrações no

momento da imposição das sanções penais, com vistas a evitar que haja a mera condenação

do réu por parte do magistrado, sem que este observe todos os aspectos necessários à fixação

de uma sanção justa e proporcional ao mal causado pelo agente à sociedade.

Com efeito, individualizar nada mais é do que adequar algo a uma situação específica,

vale dizer, analisar os caracteres objetivos e subjetivos inerentes àquela infração penal, com o

escopo  de  distingui-la  de  outras  e  de  outros  réus  (no  caso  do  concurso  de  agentes,  por

exemplo). Para Guilherme de Souza Nucci (2011, p. 36):

[...]  significa  tornar  individual  uma situação,  algo  ou  alguém,  quer  dizer
particularizar o que antes era genérico, tem o prisma de especializar o geral,
enfim, possui o enfoque de, evitando a estandardização, distinguir algo ou
alguém, dentro de um contexto.

Desse modo, para que o processo de aplicação da lei  penal seja justo,  o juiz deve

atentar para cada elemento e circunstância presentes no caso concreto, de maneira que a pena

imposta  ao final  esteja  de acordo com a situação particular  do réu e  com suas  garantias

constitucionais.

Nessa linha, leciona Giuseppe Bettiol (2000, p. 336, apud GRECO, 2009, p. 71):
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[...]  todo  direito  penal  moderno  é  orientado  no  sentido  da
individualização  das  medidas  penais,  porquanto  se  pretende  que  o
tratamento penal seja totalmente voltado para as características pessoais do
agente a fim de que possa corresponder aos fins que se pretende alcançar
com a pena [sem grifos no original] ou com as medidas de segurança [...]

Sendo assim, cabe trazer à baila o que dispõe o artigo 59 do Código Penal, de onde

também se extrai o princípio em tela:

Art.  59 -  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: [...]

Como se pode perceber pela simples leitura do dispositivo acima, para que a pena

esteja de acordo com suas finalidades, bem como com a magnitude do bem jurídico afetado e

com a  gravidade  da  conduta  contra  ele  perpetrada,  deverão  ser  examinadas  as  seguintes

circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente,

motivos circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Registre-se, nesse ponto, a posição do Superior Tribunal de Justiça, no voto proferido

pelo então Ministro Vicente Leal, da Sexta Turma, no Recurso Especial nº 90.171/SP, julgado

em  8/10/96  e  publicado  em  12/08/97,  bem  como  na  ementa  do  Recurso  Especial  nº

68120/MG, cujo relator foi o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, da Sexta Turma, julgado

em 16/09/96 e publicado em 09/12/96, respectivamente:

[...] o Juiz, no exercício da individualização da pena, após aferir um leque
de  circunstâncias  de  natureza  subjetiva  -  culpabilidade,  antecedentes,
conduta social e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos,
circunstâncias e conseqüências dos crimes -, fixará aquela aplicável dentre
as  cominadas,  em  quantidade  que  for  necessária  e  suficiente  para
reprovação  e  prevenção  do  delito [sem grifos  no  original],  definindo,  a
seguir,  o  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena,  a  qual  não  deve  ser
excessiva, nem demasiadamente branda, mas justa, adequada e idônea, em
qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e
promover a tutela da sociedade [sem grifos no original].

RESP  -  PENAL  -  PENA  -  INDIVIDUALIZAÇÃO  -  ATENUANTE  -
FIXAÇÃO  ABAIXO  DO  MINIMO  LEGAL  -  O  PRINCIPIO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA  (CONST.,  ART.  5.,  XLVI)
MATERIALMENTE,  SIGNIFICA  QUE  A  SANÇÃO  DEVE
CORRESPONDER AS CARACTERISTICAS DO FATO, DO AGENTE E DA
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VITIMA,  ENFIM,  CONSIDERAR  TODAS  AS  CIRCUNSTANCIAS  DO
DELITO  [sem grifos no original]. A COMINAÇÃO, ESTABELECENDO
GRAU MINIMO E GRAU MAXIMO, VISA A ESSE FIM, CONFERINDO
AO  JUIZ,  [...]  A  LEI  TRABALHA  COM  O GENERO.  DA ESPECIE,
CUIDA O MAGISTRADO. SO ASSIM, TER-SE-A DIREITO DINAMICO
E  SENSIVEL  A  REALIDADE,  IMPOSSIVEL  DE,  FORMALMENTE,
SER DESCRITA EM TODOS OS PORMENORES.  IMPOSIÇÃO AINDA
DA  JUSTIÇA  DO  CASO  CONCRETO,  BUSCANDO  REALIZAR  O
DIREITO JUSTO [sem grifos no original]. [...] OFENSA AO PRINCIPIO E
AO  DISPOSTO  NO  ART.  59,  CP,  QUE  DETERMINA  PONDERAR
TODAS AS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME.

Não se pode esquecer, contudo, que o princípio em questão também encontra respaldo

no artigo 68 do mesmo diploma legal, o qual estabelece que, superada essa etapa inicial do

artigo  59  retrotranscrito,  o  magistrado  deverá  atentar  para  eventuais  circunstâncias  legais

(circunstâncias  agravantes  e  atenuantes,  previstas  nos  artigos  61  e  65  do  Código  Penal,

respectivamente) e posteriormente para as causas de aumento e de diminuição (cuja previsão

se  encontra  tanto  na  parte  geral,  quanto  na  especial  do  diploma  repressivo),  sendo  elas

igualmente (em sua maioria) de caráter pessoal.

Impende  ressaltar  ainda  que,  por  ter  tamanha  autoridade  no  contexto  jurídico,  a

desconsideração  do  princípio  da  individualização  quando  da  fixação  da  pena  pelo  juiz

constitui nulidade absoluta, alegável a qualquer tempo e passível de ser reconhecida de ofício,

tendo em vista possuir tal princípio assento constitucional, conforme já foi mencionado.

Nesse sentido, coaduna a 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

do Paraná,  que,  na Apelação Criminal  nº  0599295-2/PR, julgada em 18/02/2010 e

publicada em , cujo relator foi o Desembargador Maria José de Toledo Marcondes

Teixeira, teve a oportunidade de se manifestar, assim dizendo:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO
QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CRISTALINAMENTE
DEMONSTRADAS.  NÃO  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.
NULIDADE  EX  OFFICIO.  BAIXA  DOS  AUTOS  PARA  NOVA
FIXAÇÃO DA PENA. Restando amplamente demonstradas a autoria e a
materialidade  delitiva,  a  condenação  é  medida  que  se  impõe.  A
individualização da pena na sentença condenatória é direito constitucional
do acusado, que quando desatendida, acarreta à decisão nulidade que pode
ser reconhecida de ofício pelo Tribunal [sem grifos no original].

Há que  se  ressalvar,  no  entanto,  que  a  nulidade  em tela  se  dirige  tão  somente  à

dosimetria da pena feita (ou não) pelo julgador, não afetando, assim, o preceito condenatório
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da sentença ou acórdão, consoante vem decidindo a jurisprudência. Isto significa dizer que a

condenação do réu continua valendo, mas não sua pena, que deverá passar por novo processo

de individualização, processo este que será mais adiante abordado.

Cumpre assinalar que, tendo em vista o fato de todo o ordenamento jurídico ser dotado

de  coerência  interna,  o  princípio  em  questão  harmoniza-se  perfeitamente  com  a

responsabilidade subjetiva que vigora no direito penal e com os princípios da pessoalidade e

da culpabilidade, uma vez que estes impõem que para que alguém seja punido, é necessário

que seja  provado que tenha havido no mínimo culpa em sua conduta – e desde que haja

previsão da modalidade culposa para o tipo penal em que se esteja incorrendo (artigo 18,

parágrafo único, do Código Penal) – e que o fato criminoso tenha decorrido desta (nexo de

causalidade). Se chegar-se a essa conclusão, em havendo a condenação do agente, sua pena,

seja privativa de liberdade, seja restritiva de direitos ou mesmo de multa, será cumprida tão

somente por ele (artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal).

Na verdade, para Guilherme de Souza Nucci, o princípio da individualização da pena

não somente se conforma com o princípio da pessoalidade, mas vai mais além, pois “tem por

finalidade dar concretude [sem grifo no original] ao princípio de que a responsabilidade penal

é sempre pessoal, jamais transcendendo a pessoa do criminoso” (2011, p. 50).

Fato é que não se poderia conceber um Estado Democrático de Direito em que isto não

ocorresse,  porquanto  tal  feriria  suas  bases  democráticas,  vale  dizer,  seus  princípios  mais

intrínsecos, como o da dignidade da pessoa humana, o qual, saliente-se, está previsto no artigo

1º, inciso III, da Constituição Federal como princípio fundamental da República Federativa do

Brasil, o da humanidade, que proíbe a adoção e a utilização de penas cruéis e degradantes

(artigo  5º,  inciso  XLVII,  do  mesmo  diploma),  e  o  da  isonomia  (artigo  5º,  caput,  da

Constituição Federal), que determina que todos os iguais sejam tratados de forma igual, e os

desiguais de forma desigual.

Por sua vez, não se pode esquecer que o princípio da proporcionalidade se alia de igual

modo ao princípio da individualização da pena, sendo tênue a linha de distinção entre ambos.

Por tal princípio limita-se a conduta do julgador, impedindo-o de agir com excesso. Ora, a

atuação  do  magistrado  abrange  desde  a  observância  das  garantias  fundamentais  do

condenado, até o momento da apenação, sendo que este é, inegavelmente, o ponto de maior

relevância para o presente trabalho: o juiz deve impor uma sanção penal na exata medida da

conduta que está sendo punida e de acordo com a relevância do bem jurídico tutelado, sob

pena de incorrer em excesso.
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Entretanto,  não se pode olvidar que o referido princípio também tem aplicação no

momento da eleição, por parte do legislador, dos bens que merecerão a proteção do direito

penal, e consequente determinação dos limites mínimo e máximo da pena cominada às ações

ou omissões perpetradas contra tais bens. Essa é fase da individualização legislativa da pena,

que será aprofundada mais adiante.

Por fim, convém destacar que a atuação do princípio da individualização da pena não

se  restringe  ao  âmbito  legislativo  ou  ao  da  dosimetria  da  pena  (fase  da  individualização

judicial), tendo ampla aplicação na execução da pena.

Nesse diapasão, vale registrar o que leciona Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 538):

Individualizar,  na execução penal,  significa dar a cada preso as melhores
condições  para  o  cumprimento  da  sanção  imposta;  é  conceder-lhe
oportunidade  e  elementos  necessários  e  suficientes  para  conseguir  sua
reinserção social.

Sendo assim, e sem querer tentar esgotar todas as diversas matizes que o princípio em

questão assume no ordenamento jurídico brasileiro, com apenas as apresentadas, já é possível

depreender  a  dimensão  da  sua  importância  para  o  direito  penal  e  principalmente  para  o

apenado.

 

1.1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Apesar  do  princípio  da  individualização  da  pena  ter  posição  de  destaque  no

ordenamento jurídico brasileiro atual, o fato é que nem sempre isto se deu dessa forma, uma

vez que o direito reflete as demandas da sociedade de cada época, vale dizer, os valores e os

bens jurídicos que ela elege como mais importantes a serem tutelados.

Destarte e tendo em vista que a sociedade brasileira foi intensamente influenciada, ao

longo do tempo, pelas sociedades do contexto mundial, pode-se vislumbrar quatro sistemas

distintos  de  determinação  da  sanção  penal,  sistemas  estes  de  grande  relevância  para  a

composição do cenário hoje vigente. 

 Em primeiro lugar, na Idade Média (séculos V a XV), período também denominado

de  sombrio  ou  de  terror,  coexistiam  as  penas  corporais,  capitais  e  patrimoniais.  O

entendimento que predominava era o de repressão e de intimidação, o qual permitia, conforme

leciona Aníbal Bruno (1967, p. 88-89, apud PRADO, 2011, p. 95-96):
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[...]  a  pena  capital  aplicada  com monstruosa  frequência  e  executada  por
meios brutais e atrozes, como a forca, a fogueira, a roda, o afogamento, a
estrangulação, o arrastamento, o arrancamento das vísceras, o enterramento
em vida, o esquartejamento; as torturas, em que a imaginação se exercitava
na  invenção  dos  meios  mais  engenhosos  de  fazer  sofrer,  multiplicar  e
prolongar o sofrimento; as mutilações, como as de pés, mãos, línguas, lábios,
nariz,  orelhas,  castração;  os  açoites;  as  penas  propriamente  infamantes,  e
onde a pena privativa de liberdade, quando usada, se tornava hedionda pelas
condições em que então se executava.

Além disso, pode-se afirmar que pelo fato da Igreja estar intimamente ligada

ao  Estado,  a  finalidade  dessas  sanções  penais  era  basicamente  a  expiação  pelos

pecados  cometidos,  a  retribuição  pelo  mal  causado,  a  prevenção  pelo  exemplo,  a

repressão e a reparação dos danos produzidos.

É importante salientar que apesar de haver uma cominação legal prévia das

penas  às  condutas  consideradas  delituosas,  elas  eram  aplicadas  ao  livre  arbítrio

judicial,  que  não  tinha  quaisquer  limites,  se  não  a  sua  própria  vontade,  a  serem

observados, seja na sua escolha, seja na sua dosimetria, ou mesmo na sua substituição,

se julgasse necessário.

Esse era, portanto, o sistema da absoluta indeterminação, o qual não observava

as  garantias  dos  apenados,  mas,  ao  contrário,  caracterizava-se  pela  injustiça,  pelo

reconhecimento de certos privilégios aos nobres e consequente julgamento com base

na condição social (sociedade estratificada), gerando, dessa forma, a insegurança, a

incerteza,  e até mesmo o terror nos condenados,  consoante observa Cezar Roberto

Bitencourt (2011, p. 68).

Diante desse contexto, no século XVIII, também conhecido como século das

luzes e da razão, surgiram reações humanitárias em virtude do movimento iluminista

que se propagava, cujo ápice ocorreu com a Revolução Francesa (1789-1799), o que

deu ensejo à mudança dos valores da sociedade, à reflexão das leis penais até então em

vigor e sua natural reforma.

O principal  aspecto  que merece  relevância  é a  nova posição que o homem

passou  a  ocupar  no  ordenamento  jurídico,  com a  promulgação  da  Declaração  de

Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão  em  1789:  a  de  sujeito  de  direitos  e  deveres,
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estabelecendo limites  ao poder do Estado,  o qual fica adstrito  agora à vontade do

povo.

Em função disto, os métodos cruéis utilizados anteriormente começaram aos

poucos a dar lugar à pena privativa de liberdade e ao isolamento como verdadeiras

sanções,  pois  que  a  liberdade  individual  tomou  a  feição  de  bem  jurídico  mais

importante a ser tutelado. Ora, em verdade, o novo posicionamento do homem passou

a impedir as penas capitais. 

Dessa  feita,  passou-se  a  adotar  o  sistema da  absoluta  determinação,  ou  do

legalismo extremo para Luiz Regis Prado (2011, p. 725), o qual, com vistas a garantir

a segurança e a certeza na imposição da pena, cominava previamente penas fixas e

matemáticas, bem como suas medidas, na fase de individualização legislativa, que será

analisada  no  tópico  seguinte,  de  modo  que  não  se  deixava  qualquer  margem  de

discricionariedade ao juiz.

Um dos defensores desse sistema foi Cesare Bonessana, marquês de Beccaria,

que afirmava:

[...] Para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de
modo essencial,  pública,  pronta,  necessária, a menor das penas aplicáveis
nas circunstâncias dadas, proporcionada aos delitos e determinada pela lei.
(2012, p. 99)

Por  sua  vez,  o  Código  Penal  Francês  de  1791 também adotou  essa  prévia

determinação de penas fixas, ostentando, assim, sua rigidez perante o arbítrio judicial.

Nessa mesma linha  seguiram o Código Criminal  de 1830,  do período imperial  no

Brasil, que fixava os graus mínimo, médio e máximo das penas, e o Código Penal de

1890, já  do período republicano brasileiro,  que somente  fixou os  graus máximo e

mínimo, pois o médio deveria ser encontrado através da média aritmética dos dois

primeiros. 

Entretanto,  mesmo tendo-se afastado o total  arbítrio  do juiz,  mais uma vez

deparou-se com alguns problemas, como a falta de correspondência entre a sanção

penal imposta e as circunstâncias do delito e do acusado.
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Necessária, por conseguinte, foi a nova reforma do sistema penal: aos poucos

os  Códigos  Penais  começaram  a  restabelecer  a  dosimetria  da  pena  com  base  na

discricionariedade do juiz, mas, limitando-a, no entanto, através da cominação legal

dos patamares mínimo e máximo das sanções. É o sistema da relativa determinação ou

da  discricionariedade  juridicamente  vinculada  para  Hans-Heinrich  Jescheck  (1981,

vol. II, p. 1191, apud PRADO, 2011, p. 728).

Assim sendo, com o estabelecimento desse sistema, foi deixado ao magistrado

que fixasse, dentro de um intervalo predeterminado por lei, a medida repressiva a ser

imposta  ao  condenado,  de  maneira  que  poderia  ser  feita  uma avaliação  acerca  da

melhor quantidade de tal medida a ser atribuída a cada situação em particular.

Para Cezar Roberto Bitencourt, “essa concepção foi o ponto de partida para as

legislações modernas, fixando os limites dentre os quais o juiz deve – pelo princípio

do livre convencimento – estabelecer fundamentadamente a pena aplicável ao caso

concreto” (2011, p. 662).

A título de ilustração, cabe lembrar que o Código Penal francês de 1810 e o

Código Penal brasileiro de 1940 (tanto antes da reforma da Parte Geral promovida

pela Lei nº 7.209 de 1984, quanto depois) adotaram este sistema.

Por fim, deve-se realçar que o sistema da absoluta determinação também deu

margem ao surgimento do sistema da relativa indeterminação, que se caracteriza pela

prévia definição legislativa dos limites mínimo e máximo das sanções penais flexíveis,

vale dizer, em certos casos, tais marcos poderão não ser respeitados pelo juiz.

É o que ocorre em Portugal, por exemplo, conforme demonstra Guilherme de

Souza Nucci,  cuja  legislação  penal  prevê,  dentre  outras  situações  específicas,  que

“quando for praticado crime doloso com prisão efetiva e anteriormente quatro ou mais

delitos dolosos, cada qual com prisão efetiva”, será aplicável o sistema em questão

(2011, p. 105).

Em suma, se num primeiro momento o princípio da individualização da pena

não era considerado, seja porque não fazia parte do ideário da época medieval, que se

preocupava  unicamente  com  a  alma  (caráter  aflitivo  das  penas),  seja  porque  no

momento  posterior  do  Iluminismo  passou-se  a  evitar,  a  qualquer  custo,  a

discricionariedade do magistrado e,  por consequência,  a aplicação do princípio em
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questão, a passagem por ambos os sistemas foi de vital importância para se concluir

pela necessária observância dele.

Nessa linha, ao se conferir um certo grau de arbítrio ao juiz, está-se permitindo

que  ele  possa,  no  momento  da  fixação  da  medida  repressiva,  analisar  todas  as

circunstâncias  inerentes  ao  caso  concreto,  isto  é,  que  ele,  fundamentando-se  na

responsabilidade subjetiva e nos princípios da culpabilidade, da proporcionalidade e

da motivação, consiga individualizar a cominação da pena, de maneira que esta estará

de acordo com o mal causado pelo infrator.

1.2.  A INTRODUÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO:

No Brasil,  em virtude  da  constante  transposição  ideológica  das  sociedades

internacionais,  o  princípio  da  individualização  da  pena  somente  foi  implementado

tardiamente ordenamento jurídico, como se verá a seguir.

Inicialmente,  o  Código  Criminal  do  Império  de  1830,  que  substituiu  as

Ordenações  Filipinas  de  1603,  constitui  uma  autêntica  revolução  na  sociedade

escravocrata  da  época,  pois  que  introduziu  pela  primeira  vez  os  princípios  da

anterioridade da lei e da pessoalidade da pena, além de proibir a prisão e a condenação

com base na presunção de culpa.

Todavia, apesar de todos os avanços, e tendo em vista o contexto histórico do

iluminismo em que estava inserido, o sistema penal adotado, como já foi mencionado,

foi  o  da  absoluta  determinação,  impedindo,  assim,  qualquer  discricionariedade  do

magistrado. Dessa forma, como as sanções penais já estavam previamente cominadas,

assim  como  as  quantidades  (mínimo,  médio  e  máximo),  o  princípio  da

individualização da pena não era observado.

Na verdade, tampouco o foi no Código Penal da República de 1890, uma vez

que este seguiu a mesma linha de fixação das penas do Código anterior, com apenas

sutis mudanças, não inovando, portanto, na ordem jurídica.

Há de se salientar, nesse ponto, o que leciona Francisco de Assis Toledo (1994,

p. 60):
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[...]  Não  teve,  porém,  esse  Código  o  mesmo  sucesso  do  anterior,
provavelmente pela pressa com que foi feito e promulgado ou, talvez, por
não ter sido bem aceito e convenientemente aplicado. As críticas que sobre
ele  desabaram  foram  numerosas  e  contundentes.  E  a  tal  ponto  que  mal
entrara em vigor teve início o movimento para reformá-lo [...]

Sendo  assim,  em 1932,  sobreveio  a  Consolidação  das  Leis  Penais,  a  qual,

diante das inúmeras leis modificadoras do Código Penal anterior, apenas primou por

reuni-las,  de  maneira  a  facilitar  sua  aplicação,  e,  por  isso,  também  não  trouxe  o

princípio da individualização da pena ao sistema penal.

Nesse panorama, Nélson Hungria, na Conferência intitulada “A evolução do

direito penal brasileiro”, proferida na Faculdade de Direito de São Paulo em 1943, se

referindo aos autores do Código de 1890, afirmou que “não faziam avançar um passo

na evolução da ciência jurídica”, já que “apanham aqui e recortam dali as lições de uns

juristas e as decisões de uns tribunais. Reúnem e colam tudo isso e metem depois num

livro, que fazem publicar” (1943, vol. 95, p. 5, apud TOLEDO, 1994, p. 61).

Grande  surpresa,  no  entanto,  adveio  com  o  Código  Penal  de  1940,  que

finalmente trouxe as mudanças há muito perquiridas e necessárias, adotando o sistema

da relativa indeterminação e determinando, em seu artigo 42, que o juiz, observasse os

antecedentes, a personalidade do agente, a intensidade do dolo ou grau da culpa, os

motivos,  as  circunstâncias  e  consequências  do  crime,  no  momento  da  fixação  da

quantidade da pena aplicável dentro dos limites legais já previstos. 

Como se pode notar, essa foi a primeira inserção do princípio em questão no

ordenamento jurídico, o qual ali se manteve mesmo depois da reforma da Parte Geral

promovida pela Lei nº 7.209/84, tendo sido apenas transladada a sua previsão para o

artigo 59, além de terem sido acrescentados outros parâmetros de observância pelo

magistrado àqueles acima citados.

1.3.  AS FASES DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:



21

De  plano,  cumpre  destacar  que  o  princípio  da  individualização  da  pena  é

constituído  por  três  fases,  a  saber:  a  fase  da  individualização  legislativa,  a  da

individualização judicial e a da individualização executória.

Registre-se,  aliás,  as palavras  de Luiz Regis Prado, o qual  afirma que essa

divisão em três fases é uma “exigência impostergável do Estado democrático e social

de Direito” (2011, p. 727), levando-se em conta principalmente a dicção do artigo 5º,

inciso XLVI, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil.

Igual  posição  assumiu  o  Ministro  Ayres  Brito,  Supremo  Tribunal  Federal,

quando proferiu seu voto no Habeas Corpus nº 97256/RS, em julgamento realizado em

Plenário em 1o/09/10, publicado em 15/12/10, ocasião em que foi relator:

[...]  O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da
personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três
momentos  individuados  e  complementares:  o  legislativo,  o  judicial  e  o
executivo [sem grifos no original]. Logo, a lei comum não tem a força de
subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção
criminal  que  a  ele,  juiz,  afigurar-se  como  expressão  de  um  concreto
balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas
com protagonizações  subjetivas  do fato-tipo.  Implicando essa  ponderação
em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o
racional;  ditada  pelo  permanente  esforço  do  julgador  para  conciliar
segurança jurídica e justiça material. [...]

Isto posto, oportuno torna-se dizer que a fase da individualização legislativa,

ou da cominação para Rogério Greco (2009, p. 558), também é composta por algumas

etapas. Em primeiro lugar, o legislador se preocupará em fazer a seleção dos bens

jurídicos  mais  importantes  para  a  sociedade.  Em  seguida,  escolherá  as  condutas

(comissivas  ou  omissivas)  que  se  praticadas  contras  tais  bens,  serão  passíveis  de

repressão pelo direito penal. Por fim, elegendo a importância de cada um dos bens e

das  condutas,  irá  dosar  a  quantidade  de  penas  mínima  e  máxima que servirão  de

limites abstratos à atuação do magistrado na fase seguinte.

Por sua vez, a fase da individualização judicial, ou da aplicação para Rogério

Greco (2009, p. 558), dá início quando o sujeito, não obstante saber da existência das

normas incriminadoras e, muitas vezes, de seus preceitos sancionadores, decide atacar

um dos bens jurídicos tutelados, infringindo, dessa forma, a lei penal.
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Em  virtude  disto,  tal  agente  enfrentará  um  processo  penal,  onde  serão

produzidas  todas  as  provas  (sob o crivo  do contraditório  e  da ampla  defesa)  para

sustentar as teses de acusação e de defesa alegadas, e onde, ao final, o juiz deverá

concluir pela existência ou não do crime, vale dizer, se a conduta perpetrada constitui

fato  típico,  ilícito  e  culpável,  ou  se  sobre  ela  pesa  qualquer  causa  excludente  de

tipicidade, de antijuridicidade ou de culpabilidade.

Em sendo crime, o julgador procederá à condenação e à fixação da pena do

agente, devendo ela ser justa, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do

delito. Para que isto ocorra, ele deverá analisar as circunstâncias judiciais elencadas no

artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, por fim, as

causas  de  aumento  e  de  diminuição,  conforme  estabelece  o  artigo  68  do  mesmo

diploma.

Resta indubitável, portanto, que esse plano concreto constitui fase essencial, se

não a mais importante, do processo de individualização da pena, já que será aqui que a

pena será cominada exatamente de acordo com a situação particular do condenado, na

correta medida para que seja alcançado um dos fins primordiais da sanção penal: a

ressocialização.

Além disso, deverá o magistrado determinar o regime inicial de cumprimento

da  pena,  pois  mesmo  que  haja  a  substituição  da  sanção  para  uma  das  penas

alternativas, em eventual caso de descumprimento e revogação desta, o apenado será

obrigado a cumprir a pena privativa de liberdade imposta inicialmente.

Feito  isto,  passa-se  à  execução  da  pena,  dando-se  início  à  fase  de

individualização  executória.  Nessa  etapa,  que  tem  como  responsável  o  juiz  da

execução,  será  realizado,  em primeiro  lugar,  um exame  criminológico,  o  qual  irá

classificar  o  condenado  segundo  seus  antecedentes  e  sua  personalidade,  isto  é,

segundo  seus  precedentes  morais,  sociais,  psicológicos,  familiares,  dentre  outros

(artigos 5º e 8º, ambos da Lei de Execuções Penais - Lei nº 7.210/84).

Sobre esse ponto, preleciona Júlio Fabbrini Mirabete (1990, p. 60-61):

[...] a execução penal não pode ser igual para todos os presos – justamente
porque nem todos são iguais, mas sumamente diferentes – e que tampouco a
execução pode ser homogênea durante todo o período de seu cumprimento.
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[...]  A individualização,  portanto,  deve  aflorar  técnica  e  científica,  nunca
improvisada, iniciando-se com a indispensável classificação dos condenados
a  fim  de  serem destinados  aos  programas  de  execução  mais  adequados,
conforme as condições pessoais de cada um [sem grifos no original]. [...]

Deve-se atentar, também, para o fato de que a individualização da pena será

observada durante toda a execução da pena, uma vez que o comportamento e o mérito

do condenado estarão a todo tempo à prova, de maneira que possa ser verificado se

fazem jus  à  aplicação  dos  institutos,  por  exemplo,  da  progressão  ou regressão  de

regime (artigo 33, §2º, do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execuções Penais), da

suspensão  condicional  da  pena  (artigo  77  do  Código  repressivo),  do  livramento

condicional (artigo 83 do Código Penal e artigo 131 da Lei nº 7.210/84) e do indulto

(artigo 112, §2º, do Diploma Penal).

Frise-se,  por  último,  que  a  individualização  executória  está  expressamente

prevista  como garantia  constitucional  do  apenado  no artigo  5º,  inciso  XLVIII,  da

Constituição  Federal,  que prevê  a  separação em estabelecimentos  distintos,  para o

cumprimento  da  pena,  de  acordo  com a  natureza  do  delito,  a  idade  e  o  sexo  do

apenado.



2. APLICAÇÃO DA PENA:  

Inicialmente,  convém  revelar  que  existem  dois  sistemas  distintos  que  regem  o

momento da aplicação da pena: o sistema bifásico e o sistema trifásico.

O sistema bifásico, proposto por Roberto Lyra e encampado pelo Código Penal de

1940, anterior à reforma promovida pela Lei nº 7.209/84, determina que duas serão as etapas a

serem seguidas para se chegar à pena definitiva. Em primeiro lugar, será fixada a pena-base e,

para tanto, o juiz deverá considerar as circunstâncias judiciais e as circunstâncias atenuantes e

agravantes.

Atente-se para o fato de que tais circunstâncias são analisadas em conjunto, no mesmo

bloco, ao contrário do sistema trifásico, que será discutido em seguida. Esse posicionamento

se dá em virtude desses elementos serem vistos, pelos defensores do sistema em questão,

como partes integrantes de uma mesma categoria: a de circunstâncias. Diante disso, afirmam

José Frederico Marques e Basileu Garcia (1997, v. III, p. 321-322, apud NUCCI, 2011, p.

148-149):

Note-se, ao demais, que o artigo 59 manda que o juiz tenha em consideração
circunstâncias objetivas, e subjetivas, a gravidade do crime e a personalidade
do  delinquente,  para  escolher  e  fixar  a  pena-base.  Não  é  muito  mais
aconselhável  que  ele  tenha  uma  visão  completa  e  panorâmica  desses
elementos,  do  que  se  basear  em  aspectos  fragmentários  que  só  se
completarão depois num segundo exame? O diagnóstico e prognóstico sobre
a personalidade do delinquente não ficará muito mais perfeito se resultar do
exame em conjunto das circunstâncias legais e judiciais de caráter subjetivo?

No que tange às circunstâncias judiciais, ressalte-se que elas se encontravam elencadas

no artigo 42 daquele diploma e se compunham dos antecedentes, da personalidade do agente,
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 da intensidade do dolo ou grau da culpa, dos motivos, das circunstâncias e das consequências

do crime. 

Pertinente às circunstâncias atenuantes  e agravantes,  as denominadas circunstâncias

legais, elas estavam dispostas nos artigos 44 e 48 do mesmo diploma repressivo, abrangendo,

dentre as atenuantes, por exemplo, a ignorância ou a errada compreensão da lei penal, quando

escusáveis;  fato do agente ser  menor de vinte  e  um ou maior  de setenta  anos; ou de ter

cometido o crime por motivo de relevante valor social  ou moral.  Já dentre as agravantes,

previa, além de outras, a reincidência; ter o agente cometido o crime por motivo fútil ou torpe

ou contra criança, velho ou enfermo.

Em seguida, estabelecida a pena-base, deverá o juiz analisar as causas de aumento e de

diminuição, as quais, se presentes, incidirão diretamente sobra a pena-base, resultando, assim,

na pena final.

Por sua vez, o sistema trifásico, de Nélson Hungria, foi adotado pelo Código Penal,

posterior à reforma supramencionada, em cujo artigo 68 assim se observa: 

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste
Código;  em  seguida  serão  consideradas  as  circunstâncias  atenuantes  e
agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

    
Conforme se pode notar, pelo sistema em tela, para efetuar a

dosimetria  da  pena  deverão  ser  observadas  três  etapas,  a  saber:

primeiramente, será determinada a pena-base (artigo 59); em seguida,

serão analisadas as circunstâncias atenuantes e agravantes (artigos 61

e 65); por fim, deverão ser consideradas as causas de aumento e de

diminuição (previstas tanto na parte geral, quanto na especial).

Evidencie-se, portanto, que, aqui, as circunstâncias atenuantes e agravantes constituem

uma fase autônoma, incidindo na pena-base já previamente estabelecida. Ademais, as causas

de aumento e de diminuição serão calculadas sobre o resultado advindo desta última, vale

dizer, sobre a chamada pena provisória ou intermediária.

Em favor  desse  sistema,  argumenta-se  que  ele  permite  que  se saiba  exatamente  o

caminho pelo qual percorreu o magistrado para chegar à  pena definitiva,  bem como suas
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motivações,  o que se coaduna perfeitamente com o princípio da individualização da pena,

reitor do processo de aplicação das sanções penais. Apesar disto, sustenta-se, também, que,
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tendo em vista  as circunstâncias  estarem dispostas  nas  três  fases previstas,  há o risco de

ocorrer  o  bis  in  idem.  No entanto,  deve-se convir  que sendo o processo individualizador

proposto por essa corrente extremamente pormenorizado, assim como fica fácil perceber o

equívoco do julgador na consideração, por mais de uma vez, de uma mesma circunstância,

fica mais fácil ainda evitá-lo.

Ademais, somente a título de complementação, não se pode esquecer que a motivação

das  decisões  judiciais  é  obrigatória,  nos  termos  do artigo  93,  inciso  IX,  da  Constituição

Federal, de maneira que o bis in idem, se acontecer, será agilmente identificado.

Cumpre assinalar, por último, que uma vertente minoritária da doutrina, liderada por

Damásio  Evangelista  de  Jesus  (2003,  p.  588),  Alberto  Silva  Franco  (1997,  p.  928,  apud

PRADO, 2011, p. 733) e por João Mestieri (1990, p. 350-351, apud PRADO, 2011, p. 733),

defende que, na verdade, após a reforma da parte geral em 1984, o sistema trifásico teria

ganho mais uma etapa, a qual constituiria no exame acerca da possibilidade de substituição da

pena privativa  de liberdade pela  pena de multa  e/ou pela  restritiva de direitos  (artigo 59,

inciso  IV,  do  Código  Penal).  Tal  etapa  seria  inclusive  implícita,  pois  que  não  prevista

expressamente no artigo 68 já referido.

Assim sendo, tendo em vista que o sistema trifásico, de Nélson Hungria, é o adotado

atualmente, será dado enfoque a ele no presente capítulo.

2.1 SISTEMA TRIFÁSICO:

2.1.1 Circunstâncias do Crime:  

É de suma importância atentar, nesse ponto, para o significado de circunstância e sua

diferenciação do conceito de elemento do crime.

Leciona Alberto Silva Franco que “circunstâncias são elementos acidentais que não

participam da estrutura própria de cada tipo, mas que embora estranhas à configuração típica,

influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou atenuá-la” (1997, vol. I, p.

900).
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Nesse  mesmo  sentido,  aduz  Julio  Fabbrini  Mirabete:  “Circunstâncias  são  dados

subjetivos ou objetivos que fazem parte do fato natural, agravando ou diminuindo a gravidade

do crime sem modificar-lhe a essência” (2005, p. 292).

Sendo assim, pode-se concluir que circunstâncias são elementos acidentais, isto é, que

podem existir ou não, porém se presentes, em nada influirão na estrutura em si do tipo penal

pelo fato de somente o circundarem. Elas apenas terão reflexos na quantidade de sanção penal

que será cominada.

Já os elementos do crime, ao contrário das circunstâncias, integram a estrutura do tipo

penal, fazem parte dele, de modo que se forem retirados, ou não haverá a configuração de

determinada conduta típica, ou surgirá um outro tipo penal. Dessa forma, pode-se afirmar que

os elementos são figuras essenciais, os “dados nucleares (sem os quais não se identifica o

delito)” (GOMES, 2009, p. 518).

Acerca  do  critério  distintivo  entre  as  circunstâncias  e  as  elementares  do  crime,

Guilherme de Souza Nucci assevera que para se concluir pela presença de uma circunstância,

deve-se verificar que “Retirando-a [...] referida situação ocorreria ainda assim, embora sob

nova roupagem” (2011, p. 134).

Aliás,  esse critério  constitui,  na verdade,  um desdobramento em dois princípios de

diferenciação para Damásio Evangelista de Jesus (2003, p. 552), o qual aduz:

1º princípio:  [grifo do autor] quando, diante da figura típica, excluindo-se
determinado elemento, o crime desaparece ou surge outro, estamos em face
de uma elementar. [...]
2º  princípio:  [grifo  do  autor]  quando,  excluindo-se  certo  dado,  não
desaparece o crime considerado,  não surgindo outro,  estamos em face de
uma circunstância. Se esta tem função de aumentar ou de diminuir a pena, a
sua ausência não exclui o delito nem faz surgir outro, permanecendo o crime
considerado em sua forma fundamental.

Vale lembrar, por fim, que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal

como circunstância  judicial  não se confundem com as  circunstâncias  legais  (atenuantes  e

agravantes),  pois,  como  já  exposto,  elas  são  analisadas  em  fases  diferentes,  incidindo,

portanto, em bases de pena distintas.
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2.1.2 Dosimetria da Pena:  

Conforme  já  foi  abordado,  a  fixação  da  pena  segue  três  fases  distintas:  o

estabelecimento da pena-base, a apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes e, por

fim, a consideração das causas de aumento e de diminuição.

Essas fases e suas peculiaridades serão analisadas individualmente a seguir.

2.1.2.1 1ª Fase: Pena-Base

O artigo 59 do Código Penal assim estatui:

Art. 59 - 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 [sem grifos
no  original],  estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e  suficiente  para
reprovação e prevenção do crime: 
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas; 
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.

Essa primeira etapa constitui, portanto, na análise pelo juiz das circunstâncias judiciais

elencadas no caput do artigo retrotranscrito, quais sejam: a culpabilidade, os antecedentes, a

conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do

crime e o comportamento da vítima.

Convém  destacar  que  essas  circunstâncias  se  dividem  em  objetivas  e  subjetivas,

consoante se refiram ao fato delituoso (modos e meios de sua execução – materialidade do

crime) ou ao seu autor. Dessa forma, pode-se afirmar que os antecedentes, a conduta social, a

personalidade do agente e os motivos constituem circunstâncias subjetivas, ao passo que as

circunstâncias do crime, as consequências e o comportamento da vítima são as objetivas.

Com relação à culpabilidade, alguns autores como Miguel Reale Júnior e René Ariel

Dotti  (NUCCI,  2011,  p.  155)  entendem  que  ela  se  caracteriza  tanto  como  circunstância

subjetiva,  quanto como objetiva,  tendo em vista que ela constitui  uma limitação ao poder
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estatal de punir, já que este deverá estabelecer uma pena que reflita a exata medida do nível

de “reprovação social que o crime e o autor do fato” mereçam (NUCCI, 2011, p. 154-155).

Frise-se que essa etapa  é  considerada,  por  grande parte  da doutrina,  como a mais

importante  e  a  mais  complicada  de  todas,  uma vez  que  o  juiz  deve  considerar  todas  as

circunstâncias  judiciais  individualmente  e  de  forma  subjetiva,  “tendo  a  sensibilidade  de

avaliar  o  grau  de  preponderância  de  determinado  elemento  do  art.  59  do  Código Penal”

(NUCCI, 2011, p. 188).

Além disso, cristalino se torna dizer que tal sensibilidade é fundamental para que seja

respeitado o princípio da individualização da pena,  pois ela  fará com que a sanção penal

cominada reste necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, vale dizer,

justa,  nos  termos  do  próprio  artigo  59  em  questão,  evitando-se,  assim,  a  indesejada

padronização da pena e o seu mero cálculo matemático.

Demais disso, insta realçar que o juiz deverá fundamentar todo o sopesamento que

fizer das circunstâncias judiciais, de modo a possibilitar que as partes, mas principalmente o

réu, saibam o que atacar em caso de eventual recurso. Lembre-se, ainda, que a ausência de

motivação ou a motivação genérica ensejam nulidade absoluta,  por ferirem o princípio da

individualização da pena, conforme se denota da ementa abaixo colacionada:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TENTATIVA  DE  FURTO  SIMPLES.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. I - No caso
de  furto,  para  efeito  da  aplicação  do  princípio  da  insignificância,  é
imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex
vi  legis,  implica  eventualmente,  em  furto  privilegiado;  aquele,  na  atipia
conglobante (dada a mínima gravidade). II - A interpretação deve considerar
o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto. III - Ainda que se considere o
delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal
se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou
de se caracterizar a sua insignificância. IV - In casu, imputa-se ao paciente a
tentativa  de  furto  de  gênero  alimentício  de  valor  considerável,  não  se
podendo reconhecer a irrelevância penal da conduta. V - Ante a ocorrência
de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, verifica-se a possibilidade
de concessão de habeas corpus de ofício. VI - Na hipótese, verifica-se que a
r.  decisão  objurgada  carece,  na  fixação  da  resposta  penal,  de
fundamentação  objetiva  imprescindível  quanto  ao  aumento  de  pena  em
razão da culpabilidade,  antecedentes,  conduta social  e  personalidade do
agente [sem grifos  no  original].  VII  -  Ora,  em respeito  ao  princípio  da
presunção de inocência, inquéritos e processos em andamento não podem ser
considerados  como  maus  antecedentes  para  exacerbação  da  pena-base
(Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). VIII - Ademais, não havendo
elementos suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se
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incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-
base (Precedentes) IX -  Desse modo, a nulidade é manifesta, motivo pelo
qual a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal [sem grifos no
original].  X  -  Refeita  a  dosimetria  da  pena  e  atendidos  os  requisitos
constantes do art. 33, § 2º, alínea c, e § 3º, c/c art. 59 do Código Penal, quais
sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou
inferior a 4 (quatro) anos e a existência de circunstâncias judiciais totalmente
favoráveis,  deve  ser  fixado  o  regime  prisional  aberto.  XI  -  Finalmente,
presentes os requisitos do art.  44,  § 2°, primeira parte, do Código Penal,
deve-se reconhecer o direito à substituição da pena privativa de liberdade por
multa. Ordem denegada. Habeas corpus concedido de ofício para diminuir a
pena-base ao mínimo legal  e substituir  a pena privativa de liberdade por
multa, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.
(HC 201000138250, Rel. Min. Felix Fischer, STJ - Quinta Turma, Julgado
em: 12/08/2010, Publicado em: 20/09/2010)

Apesar disto, parte da doutrina entende que não há nulidade absoluta pela falta de

motivação quando a pena-base é fixada no mínimo legal em virtude de todas as circunstâncias

judiciais serem favoráveis. Entretanto, Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 674) afirma que: 

É, no mínimo, uma posição questionável entender que a favor do indivíduo
tudo é permitido,  esquecendo-se que no outro polo da relação processual
encontra-se a sociedade, representada pelo Ministério Público, que também
tem o direito de receber um tratamento isonômico. A fixação da pena no
limite  mínimo  permitido,  sem  a  devida  fundamentação,  viola  o  ius
accusationis [grifo  do  autor]  e  frauda  o  princípio  constitucional  da
individualização da pena [grifo do autor] [...]

Por fim, deve-se assinalar que tais circunstâncias terão o condão de fazer com que o

magistrado  estabeleça  um  quantum  dentro  dos  limites  mínimo  e  máximo  abstratamente

previstos  no  tipo  penal  em  que  o  agente  haja  incorrido,  conforme  dispõe  o  inciso  II

retromencionado, sem ultrapassar deles.

2.1.2.2 2ª Fase: Pena Provisória

Estabelecida  a  pena-base,  passa-se  à  segunda  fase  de  aplicação  da  pena:  a  das

circunstâncias agravantes e atenuantes, também denominadas de circunstâncias legais. Tais

circunstâncias, se presentes, serão obrigatoriamente aplicadas sobre a pena-base, agravando

ou atenuando o quantum nela fixado.
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Sendo  assim,  no  que  tange  às  circunstâncias  agravantes,  elas  estão  previstas  nos

artigos 61 e 62, ambos do Código Penal, os quais elencam como suas espécies: a reincidência;

ter  o  agente  cometido  o  crime  por  motivo  fútil  ou  torpe,  para  facilitar  ou  assegurar  a

execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, à traição, de emboscada, ou

mediante  dissimulação,  ou outro recurso que dificultou  ou tornou impossível  a defesa do

ofendido, com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel,

ou de que podia resultar perigo comum, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge,

com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas,  de coabitação ou de

hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica, com abuso de

poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, contra criança,

maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida, quando o ofendido estava sob a

imediata proteção da autoridade, em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer

calamidade  pública,  ou  de  desgraça  particular  do  ofendido,  em  estado  de  embriaguez

preordenada; em relação ao agente que promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige

a atividade dos demais agentes, coage ou induz outrem à execução material do crime, instiga

ou determina a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em virtude de

condição ou qualidade pessoal, executa o crime, ou nele participa, mediante paga ou promessa

de recompensa.

Mister se faz ressaltar que as circunstâncias em questão somente serão aplicadas se

não constituírem ou qualificarem o crime,  conforme determina o próprio caput  do art.  61

referido. Isto significa, por exemplo, que se o crime que estiver em tela for o de homicídio

qualificado por motivo fútil (artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal), obviamente

não poderá incidir a agravante de ter o agente cometido o crime por motivo fútil (artigo 61,

inciso II, alínea a, do mesmo diploma), sob pena de se incorrer em bis in idem.

Ademais, importa observar que o artigo 62 mencionado tem seu âmbito de aplicação

restrito, pois que somente poderá incidir quando se tratar de crime cometido por mais de uma

pessoa. Nesse ponto, vale trazer à colação a crítica de Guilherme de Souza Nucci no que se

refere à rubrica “Agravantes  no caso de concurso de pessoas” empregada pelo artigo em

discussão (2011, p. 215-216):

Houve equívoco legislativo na redação da rubrica do art. 62, denominando-
se “agravantes no caso de concurso de pessoas” [grifo do autor], o que dá a
entender  ser  hipótese  aplicável  somente  nos  delitos  cometidos  com  o
intercurso de mais de uma pessoa, nos termos do art. 29 do Código Penal.
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Mas assim não ocorre, já que se pode considerar presente a agravante no
caso  da  autoria  mediata  por  coação  moral  irresistível,  por  exemplo,  não
constituindo caso configurador de autêntico “concurso de pessoas”. Melhor,
portanto, entender que o título do art. 62 diz respeito às agravantes aplicáveis
aos  crimes  cometidos  por  mais  de  uma  pessoa,  não  necessariamente
coautores ou partícipes.

É de ser revelado, por fim, que o rol mencionado é taxativo, não admitindo, portanto,

qualquer acréscimo ou o emprego de analogia.

Por sua vez, as circunstâncias atenuantes estão previstas no artigo 65 do Código Penal,

o qual elenca: ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta)

anos,  na data  da sentença;  o  desconhecimento  da  lei;  ter  o  agente  cometido  o crime por

motivo de relevante valor social  ou moral;  procurado, por sua espontânea vontade e com

eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do

julgamento,  reparado  o  dano;  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;  confessado espontaneamente,  perante a autoridade,  a

autoria  do  crime;  cometido  o  crime  sob  a  influência  de  multidão  em tumulto,  se  não  o

provocou.

Deve-se atentar, ainda, para o artigo 66 do Código Penal, o qual permite, ao contrário

das circunstâncias agravantes, conforme já foi explicitado, que outras circunstâncias, que não

estejam nele expressamente previstas, sejam levadas em consideração no segundo momento

de aplicação da pena. Isto importa em dizer, por conseguinte, que o rol previsto no artigo 65

retromencionado é meramente exemplificativo,  constando nele as chamadas circunstâncias

nominadas, consoante aduz Guilherme de Souza Nucci (2011, p. 217-218).

Evidencie-se, também, que em caso de concurso de agravantes e atenuantes, o artigo

67 do Código Penal determina que a pena aproxime-se do limite indicado pelas circunstâncias

preponderantes, quais sejam: os motivos determinantes do crime, da personalidade do agente

e  da  reincidência.  Em  outras  palavras,  se  houverem  duas  circunstâncias  preponderantes,

porém sendo uma agravante e a outra atenuantes, elas serão compensadas.

Demais disso, deve-se atentar para o fato de que grande parte da doutrina entende que

as circunstâncias  agravantes  deverão ser levadas a efeito  na pena antes das circunstâncias

atenuantes. Os motivos de tal posicionamento serão abordados em capítulo próprio.
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Todavia,  surge  a  questão:  não  havendo  patamares  ou  quantidades  específicas  de

redução ou aumento da pena, como deverá o juiz proceder, ou seja, estando presente qualquer

das circunstâncias legais, quanto ou até que limite deverá o julgador se basear nessa segunda

fase?

2.1.2.3 3ª Fase: Pena Definitiva

Nessa terceira fase de aplicação da pena serão consideradas as causas de aumento e de

diminuição,  também  denominadas  majorantes  e  minorantes,  respectivamente,  as  quais

incidirão sobre a pena provisória encontrada na etapa anterior.

Em primeiro lugar, cumpre distingui-las das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Essas são analisadas, como já visto, na segunda fase de aplicação da pena e possuem previsão

na parte  geral  do Código Penal.  Além disso,  não  têm sua quantidade  de  aumento  ou de

redução definidos em lei,  dependo, portanto, da sensibilidade do magistrado em aplicá-las

corretamente de acordo com o caso concreto.

Por sua vez, as causas de aumento e de diminuição possuem previsão tanto na parte

geral (a exemplo do concurso formal de crimes – artigo 70, caput – e da tentativa – artigo 14,

parágrafo único), quanto na parte especial  (abandono de incapaz se a vítima for maior de

sessenta anos – artigo 133, parágrafo 3º, inciso III – e lesão corporal se o agente comete o

crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral – artigo 129, parágrafo 4º) do

Código Penal, cujo quantum de aumento ou de redução vem predeterminado em frações. 

Vale ressaltar, ainda, que, na presença de ambas as causas, as majorantes deverão ser

calculadas e fixadas na pena antes das minorantes, num efeito “cascata”, conforme denomina

Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 678). Entretanto, se houver concurso de causas previstas

na parte especial, o juiz poderá limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, desde que

prevaleça a causa que mais aumente ou diminua, consoante dicção do artigo 68, parágrafo

único, do Código Penal.

Isto posto, convém observar que a doutrina é unânime em afirmar que as majorantes e

as minorantes  têm o condão de fazer  com que a  pena vá aquém do mínimo ou além do

máximo previstos no tipo penal. Assim, por exemplo, se a sanção penal, na primeira fase, for

fixada no mínimo legal, em virtude de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis, e
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não houverem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase,

a pena-base chegará à terceira  fase sem ter sofrido qualquer alteração, de maneira que se

estiver presente uma causa de diminuição, cuja aplicação é obrigatória, a sanção penal será

levada abaixo do mínimo legal previsto para o delito então em questão.

Após perpassar por todas essas fases, a quantidade de pena privativa de liberdade a

que se chegar será definitiva.

2.1.2.4 A Determinação do Regime Inicial de Cumprimento:

Estabelecida  então  a  pena  definitiva,  o  juiz  deverá  fixar  o  regime  inicial  de

cumprimento desta.

Inicialmente,  impende salientar  que três são os regimes de cumprimento das penas

privativas de liberdade:  regime aberto,  regime semiaberto e regime fechado. Tais regimes

estão previstos no artigo 33 do Código Penal, o qual assim estabelece:

Art.  33  -  A  pena  de  reclusão  deve  ser  cumprida  em  regime  fechado,
semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo
necessidade de transferência a regime fechado. 

        § 1º - Considera-se: 
        a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança
máxima ou média;
        b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial
ou estabelecimento similar;
        c)  regime aberto  a  execução da  pena  em casa  de  albergado ou
estabelecimento adequado.

        § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 
        a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a
cumpri-la em regime fechado;
        b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto;
        c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

        § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-
á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

        § 4º - O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do
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dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os
acréscimos legais.

Em primeiro lugar, deve-se observar que as penas privativas de liberdade dividem-se

em penas de reclusão e de detenção, as quais vêm determinadas nos preceitos secundários de

cada  tipo  penal.  Sendo  assim,  dependendo  da  espécie  de  pena  cominada,  poderão  ser

aplicados  determinados  regimes  prisionais.  Nessa  esteira,  pode-se  afirmar  que  a  pena  de

reclusão poderá ser cumprida em qualquer dos três regimes anteriormente mencionados, ao

passo que a pena de detenção, somente nos regimes semiaberto e aberto, consoante se verifica

da redação do artigo 33, caput.

Dessa  forma,  no  que  tange  ao  regime  fechado,  o  qual  será  cumprido  em

estabelecimento de segurança máxima ou média, ele será aplicado para as penas de reclusão

superiores a oito anos ou nos casos em que o condenado for reincidente (artigo 33, parágrafo

2º, alínea  a). Destaque-se, ainda, que nesse regime o apenado ficará sujeito a trabalho em

comum no período diurno, de acordo com suas aptidões e capacidade, e a isolamento, em

celas individuais, no período noturno (artigo 34, parágrafos 1º e 2º, do Código Penal e artigo

31 da Lei nº 7.2010/84). O trabalho externo é permitido, mas desde que em serviços e obras

públicas realizadas pelos órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, ou entidades

privadas, sob a devida vigilância (artigo 36 da Lei nº 7.2010/84).

Por sua vez, o regime semiaberto, cujas penas serão executadas em colônia agrícola,

industrial ou estabelecimento similar, será determinado para as sanções penais superiores a

quatro anos e inferiores ou iguais a oito anos, e desde que o apenado seja primário (artigo 33,

parágrafo 2º, alínea  b).  Aqui,  o condenado ficará sujeito  a trabalho em comum durante o

período diurno,  não havendo necessidade,  no entanto,  de  isolamento  no período noturno,

podendo ser alojado em compartimento coletivo (artigo 92 da Lei 7.210/84). Destaque-se que

o trabalho externo, a frequência a cursos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou

superior são perfeitamente admissíveis (artigo 35, parágrafo 2º, do Código Penal). 

Já  o  regime  aberto,  no  qual  vigora  a  confiança  do  Estado  no  condenado,  bem a

autodisciplina  e  o  senso de responsabilidade  deste,  será  cumprido em casa  de  albergado,

prédios situados em centros urbanos ou outro estabelecimento adequado, caracterizando-se

pela  ausência  de  obstáculos  físicos  contra  a  fuga  (artigo  94  da  Lei  7.210/84).  Será

determinado  para  penas  que  sejam  iguais  ou  inferiores  a  quatro  anos,  e  desde  que  o

condenado seja primário (artigo 33, parágrafo 2º, alínea c). Saliente-se, ademais, que o preso



36

poderá  trabalhar  (não  precisa  ser  emprego  formal)  e  estudar  fora,  não  se  submetendo  a

qualquer vigilância  durante esse período, apenas recolhendo-se a noite no estabelecimento

onde estiver cumprindo sua sanção penal (artigo 36, parágrafo 1º, do Código Penal).

É  de  suma  importância  relevar  que,  apesar  dos  critérios  estatuídos  no  artigo  33,

parágrafo 2º, retrotranscrito, o magistrado poderá, ao observar as circunstâncias do artigo 59

do  Código  Penal,  determinar  regime  mais  gravoso  ou  mais  brando  para  o  início  do

cumprimento da sanção penal imposta, consoante dispõe o artigo 33, parágrafo 3º, do mesmo

diploma, de modo que o princípio da individualização da pena seja respeitado. Entretanto,

para que isto seja feito, será necessário que o magistrado fundamente sua decisão, em respeito

às súmulas 718 e 719 do Superior Tribunal Federal.

Deve-se  atentar,  ainda,  para  o  fato  de  que  o  condenado  somente  iniciará  o

cumprimento de sua pena no regime indicado pelo julgador na sentença penal, uma vez que

vigora o sistema da progressão e da regressão de regime, os quais se baseiam no mérito do

apenado e no tempo de pena já cumprido (artigo 33, §2º, do diploma repressivo e artigo 111

da Lei nº 7.210/84). 

Demais  disso,  saliente-se  a  súmula  269  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  qual,

observando  o  referido  princípio,  permite  que  o  condenado  reincidente  possa  iniciar  o

cumprimento de sua pena em regime semiaberto.

2.1.2.5 A Substituição da Pena Privativa de Liberdade:

Ainda na sentença, depois de fixada a sanção penal, o juiz deverá se manifestar acerca

da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pelas penas alternativas.

É essencial relevar, antes de tudo, que mesmo que haja a possibilidade de suspensão

da pena cominada, o magistrado deve estabelecer um regime inicial de cumprimento da pena

de  prisão,  pois  que  pode  ocorrer  o  descumprimento  da  pena  alternativa,  o  qual,  se  for

injustificado,  ensejará  a  revogação  da  substituição  realizada,  nos  termos  do  artigo  44,

parágrafo 4º, do Código Penal, e o cumprimento do restante da pena dentro cárcere.

Isto posto, cumpre observar que as referidas penas alternativas nada mais são do que

as  penas  restritivas  de  direitos,  que  são  autônomas  à  pena  privativa  de  liberdade  e  não

medidas acessórias desta, e a pena de multa.



37

Pertinente às penas restritivas de direitos, o artigo 43 do Código Penal determina que

são suas espécies: a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à

comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de direitos e a limitação de fim

de semana.

Por sua vez, o artigo 44 assim dispõe:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem
as privativas de liberdade, quando: 

        I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

       II – o réu não for reincidente em crime doloso; 
       III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a

personalidade  do  condenado,  bem  como  os  motivos  e  as  circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente.

Como se pode perceber,  o  artigo  retrotranscrito  aponta  os  requisitos  necessários  à

substituição. Tais pressupostos, a serem aplicados cumulativamente, podem ser classificados

em objetivos e subjetivos, conforme se refiram à pena/delito perpetrado, o que se denota no

caso do inciso I, ou ao agente e suas características pessoais, nos incisos II e III.

Dessa feita, no que tange ao inciso I, duas são as situações ali narradas: para os crimes

dolosos, a quantidade de pena cominada não poderá superior a quatro anos e a infração penal

não poderá ter sido cometida com o emprego de violência ou grave ameaça; já para os crimes

culposos, não há qualquer pressuposto, podendo a substituição ocorrer independentemente do

modo como foi executado o crime e do quantum de pena que lhe tiver sido imposta.

Com relação ao inciso II, claro está que ele veda a substituição quando o agente é

reincidente  em  crime,  saliente-se,  doloso.  Sendo  assim,  sempre  haverá  possibilidade  de

substituição quando o infrator já houver cometido ilícito penal a título de culpa. Contudo,

deve-se  observar  que  o  parágrafo  3º  do  artigo  44  em  questão  permite  que,  apesar  de

reincidente em crime doloso, mas desde que não seja a reincidência específica (quando há

novamente a prática do mesmo crime), o agente seja beneficiado com a substituição se o juiz

entender que essa medida é socialmente recomendável.

Nesse sentido, leciona Rogério Greco (2009, p. 535):
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[...] o juiz deverá avaliar se, mesmo tendo havido condenação anterior por
crime  doloso,  sendo  concedida  a  substituição,  ela  atingirá  a  sua  dupla
finalidade:  evitar  o  desnecessário  encarceramento  do  condenado,
impedindo,  com isso,  o  seu  contato  com presos  que cumprem penas em
virtude da prática de infrações graves, afastando-o do ambiente promíscuo
e  dessocializador  do  sistema  penitenciário,  bem como  se  a  substituição
também trará seu efeito preventivo [sem grifos no original].

Já o inciso III, pode-se afirmar que ele repete quase todas as circunstâncias judiciais do

artigo 59 do Código Penal, com exceção das consequências do crime e do comportamento da

vítima,  o  que  significa  que  o  diploma  repressivo  em tela  está  trazendo  mais  uma vez  a

sensibilidade do magistrado para o momento de individualização da pena.

Cabe expor, nesse ponto, o que ensina Luiz Flávio Gomes (2009, p. 555):

Uma vez mais,  deixou o  legislador  por  conta  dos  operadores  jurídicos  a
tarefa de individualizar o instituto alternativo da substituição em cada caso
concreto. É preciso que se faça um juízo de valor sobre a “suficiência” da
resposta alternativa ao delito (princípio da suficiência da pena alternativa).
Essa valoração deve ter em foco a repressão e prevenção do delito. É sempre
importante enfatizar que essa valoração deve ser objetiva e descritiva, isto é,
fundamentada, para se possibilitar o seu democrático controle.

Deve-se relevar,  ademais,  que, presentes todos os requisitos acima expostos, o juiz

deverá conceder a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois

que  o  condenado  terá  direito  subjetivo  a  ela,  consoante  se  depreende  da  ementa  abaixo

colacionada:

PENAL  -  PROCESSO  PENAL  -  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
DOSIMETRIA  DA  PENA  -  CORREÇÃO  NA  APRECIAÇÃO  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  -  FRAÇÃO  MÍNIMA  PARA  A
TENTATIVA  -  APROXIMAÇÃO  MÁXIMA  DA  CONSUMAÇÃO  DO
CRIME  -  SUSPENSÃO  CONDICIONAL  DO  PROCESSO  -  NÃO
CUMPRIMENTO  DE  REQUISITOS  LEGAIS  -  AGRAVAMENTO  DO
REGIME  INICIAL  -  MOTIVAÇÃO  IDÕNEA  -  SUBSTITUIÇAO  DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  -  CUMPRIMENTO  DOS
REQUISITOS  -  DIREITO  SUBJETIVO  DO  RÉU  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I  –  [...]  III  -  É  cediço  na  doutrina  e
jurisprudência  pátrias  que,  presentes  as  condições  do  art.  44,  do  Código
Penal, a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direito não é faculdade do juiz, mas poder-dever, por tratar-se de um direito
subjetivo  do  réu [sem  grifos  no  original].  IV  -  Recursos  parcialmente
providos.
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(ACR 201051014901617, Rel. Des. Federal Messod Azulay Neto, TRF2 -
Segunda  Turma  Especializada,  Julgado  em:  14/06/2011;  Publicado  em:
21/06/2011, E-DJF2R - Página: 20)

Por último, deve-se realçar que as penas restritivas de direitos de prestação de serviço

à comunidade ou a entidades públicas, de interdição temporária de direitos e de limitação de

fim de semana, quando utilizadas na substituição, terão a mesma duração da pena privativa de

liberdade cominada, conforme a redação do artigo 55 do Código Penal. Entretanto, se essa

pena for superior a um ano, o condenado poderá cumprir a pena substitutiva em menor tempo,

tendo como limite a metade da pena de prisão fixada (artigo 46, parágrafo 4º, do diploma

penal).

E mais: se o agente tiver sido condenado à sanção penal igual ou inferior a um ano,

sua substituição poderá se dar por uma pena restritiva de direitos. Contudo, se for superior a

um ano, ela deverá ser substituída por uma pena restritiva de direitos e por uma pena de

multa, ou por duas restritivas de direitos, conforme estatui o parágrafo 2º, do artigo 44, do

Código Penal.

No que concerne à pena de multa, convém diferenciar, antes de tudo, a denominada

pena de multa substitutiva, prevista, segundo Luiz Flávio Gomes (2009, p. 576), somente na

parte geral do Código Penal, e a qual é objeto do presente tópico, da pena de multa estatal ou

administrativa,  que é aquela constante do preceito secundário dos tipos penais como pena

cumulativa ou alternativa à pena de prisão.

Sendo assim, conforme define o artigo 49 do Código Penal, pode-se afirmar que ela

consiste  no  pagamento  ao  fundo  penitenciário  da  quantia  fixada  na  sentença,  através  do

sistema de dias-multa. Por esse sistema, o dia-multa será de no mínimo dez e de no máximo

360, e o seu valor, a ser fixado pelo juiz, não poderá ser inferior a um trigésimo do maior

salário mínimo vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário (artigo 49,

parágrafo 1º).

Cumpre aduzir, por fim, que a pena de multa poderá ser utilizada individualmente na

substituição quando a pena privativa de liberdade for igual ou inferior a um ano, nos termos

do artigo 44, parágrafo 2º, do diploma em questão.

2.1.2.6 Suspensão Condicional da Pena:
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Não  sendo  possível  a  substituição,  deverá  o  magistrado  proceder  à  análise  da

possibilidade de suspensão condicional da pena.

Também  denominada  de  sursis,  a  suspensão  condicional  da  pena  constitui  um

verdadeiro benefício para o condenado, uma vez que tem como finalidade, como o próprio

nome já deixa antever, suspender a execução da pena privativa de liberdade. Nesse sentido,

Juarez  Cirino  dos  Santos  (1985,  p.  255,  apud BITENCOURT,  2011,  p.  727)  afirma  que

“constitui  substitutivo  penal  impeditivo  [grifo do autor] da execução e  extintivo [grifo do

autor] da pena privativa de liberdade aplicada, decidido pelo juiz na sentença criminal, com o

objetivo de evitar os malefícios da prisão”.

Entretanto, para que substitua a pena de prisão, é necessário que estejam presentes os

requisitos do artigo 77 do Código Penal, o qual assim estabelece:

Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois)
anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: 
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; 
II  - a culpabilidade,  os antecedentes, a conduta social e personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do
benefício; 
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste
Código. 

§ 1º - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do
benefício. 
§ 2º - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos,
poderá ser  suspensa,  por quatro a seis anos,  desde que o condenado seja
maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Como se pode perceber, o caput do artigo em tela determina que a pena privativa de

liberdade a ser substituída deverá ser de curta duração, vale dizer, não superior a dois anos.

Ressalte-se, aqui, que o artigo 80 do Código Penal frisa que somente as penas de prisão é que

são suscetíveis de serem substituídas, pois que aduz expressamente que tal instituto não é

aplicável às penas restritivas de direitos e à pena de multa.

Aliado a isso se encontra o inciso III, o qual condiciona a aplicação do sursis à não

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade às penas alternativas. Na verdade,

pode-se dizer que esse inciso diminuiu o âmbito de incidência da suspensão condicional da



41

pena, já que as penas restritivas de direitos e de multa poderão substituir a pena de prisão

quando esta for de até quatro anos, conforme já foi exposto.

Por sua vez, os incisos I e II dispõem que o condenado não poderá ser reincidente em

crime doloso e que aquelas mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

deverão  estar  presentes.  Aliás,  a  respeito  de  tais  circunstâncias,  afirma  Cezar  Roberto

Bitencourt,  que “os elementos definidores da medida da pena, culpabilidade, antecedentes,

conduta  social,  personalidade  do  réu,  motivos  e  circunstâncias  do  crime  informarão  da

conveniência ou não da suspensão da execução da pena aplicada [...]” (1993, p. 230-231, apud

GRECO, 2009, p. 637).

Presentes todos os pressupostos acima elencados, o condenado deverá se submeter às

condições estabelecidas pelo juiz na sentença durante o prazo de dois a quatro anos, conforme

determina o artigo 78, caput, do Código Penal e artigo 158 da Lei nº 7.210/84. Durante esse

prazo, o réu ficará em período de prova, onde, ao final, se tiver cumprido todas as condições,

terá sua punibilidade extinta, nos termos do artigo 82 do Código Penal.

Contudo,  se,  durante  esse  prazo,  o  condenado  descumprir  qualquer  das  condições

impostas ou for condenado, em sentença penal transitada em julgado, por crime culposo ou

por  contravenção,  a  pena  privativa  de  liberdade  ou  restritiva  de  direitos,  poderá  ter  seu

benefício revogado (revogação facultativa), conforme preleciona o artigo 81, parágrafo 1º, do

diploma  penal.  A  revogação  será  obrigatória,  porém,  se  for  condenado,  em  sentença

irrecorrível, por crime doloso; se frustrar, embora solvente, a execução de pena de multa ou

não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano; ou se descumprir a condição do

parágrafo 1º do art. 78 do mesmo diploma.

Deve-se salientar, por fim, que a doutrina faz uma classificação acerca das espécies de

suspensão condicional da pena, aduzindo que seriam elas: o sursis simples, o sursis especial

(previsto no artigo 78, parágrafo 1º, do diploma repressivo), o sursis etário (contemplado no

artigo 77, parágrafo 2º, primeira parte, do mesmo diploma) e o sursis humanitário (presente

no artigo 77, parágrafo 2º, parte final, do Código Penal).

2.1.3 Problema Decorrente da Segunda Fase de Aplicação da Pena:
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Conforme já foi rapidamente abordado no tópico referente à pena provisória, a questão

que suscita controvérsia é aquela referente à falta de parâmetros específicos de redução ou de

aumento  da  pena  no momento  da  verificação  das  circunstâncias  legais  presentes  no caso

concreto.

Com efeito, o Código Penal não traz qualquer quantidade a ser observada pelo juiz

nesse  momento,  ao  contrário  do  que  o  faz  com as  causas  de  aumento  e  de  diminuição,

observadas na terceira fase de aplicação da pena, uma vez que prevê expressamente para elas

as frações a serem consideradas.

Diante  disso,  surgiu  na  doutrina  um  grande  impasse:  poderiam  as  circunstâncias

atenuantes  e  agravantes  levarem  a  pena-base  abaixo  ou  acima  do  mínimo  e  do  máximo

legalmente cominados em abstrato nos tipos penais ou devem elas ser consideradas somente

dentro de tais limites mínimo e máximo?

Em  termos  práticos,  significa  dizer,  por  exemplo,  que  restando  a  pena-base,  na

primeira fase de aplicação da pena, no mínimo legal cominado para o tipo penal, em virtude

de todas as circunstâncias judiciais serem favoráveis, e havendo uma circunstância atenuante

a ser aplicada na segunda fase, poderá ela fazer com que a pena-base desça abaixo do mínimo

previsto? Ou, se, ao contrário,  a pena-base for estabelecida no máximo fixado para o tipo

penal que se esteja em questão, em razão de todas as circunstâncias do artigo 59 do Código

Penal serem desfavoráveis, e havendo uma circunstância agravante, poderia ela elevar a pena

resultado da primeira fase acima daquele máximo abstratamente cominado?

Essa questão, por possuir diversas correntes e argumentos levantados pela doutrina e

pela jurisprudência, e sendo ela objeto do presente trabalho, será abordada em todas as suas

nuances no próximo capítulo.



3. A QUESTÃO DO LIMITE DO QUANTUM DE AUMENTO E DE REDUÇÃO DAS  

CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS GENÉRICAS NA PENA PROVISÓRIA:

Consoante  já  foi  assinalado,  o  presente  capítulo  irá  tratar  do  limite  ao  qual  as

circunstâncias  legais  podem  chegar  na  pena-base.  Para  tanto,  serão  analisados  todos  os

argumentos levantados pela doutrina e pela jurisprudência para defenderem a possibilidade ou

não das agravantes e atenuantes ultrapassarem o mínimo e o máximo legais cominados.

3.1 A VEDAÇÃO PRESENTE NO CÓDIGO PENAL DE 1940:

Inicialmente, insta revelar que antes da reforma promovida pela Lei nº 7.209/84 no

Código  Penal  de  1940,  não  havia  discussão  doutrinária  e  jurisprudencial  acerca  da

possibilidade ou não das circunstâncias agravantes e atenuantes terem o condão de elevar ou

reduzir a pena acima ou abaixo do máximo ou do mínimo legais cominados, pois que em seu

artigo 48, parágrafo único, assim determinava:

Art. 48. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

Atenuação especial da pena
Parágrafo único. Se o agente quis participar de crime menos grave, a pena é
diminuída de um terço até  metade,  não podendo,  porém,  ser  inferior  ao
mínimo da cominada ao crime cometido [sem grifos no original]. 
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Diante desse dispositivo, e tendo em vista que até então vigia o sistema bifásico de

aplicação  da  pena,  onde  as  circunstâncias  judiciais  eram analisadas  em conjunto  com as

circunstâncias legais, claro está que a situação em discussão não poderia ocorrer.

Nesse sentido, narra Dionísio Garcia (1990, vol. 653, p. 403):

Antes  da  reforma  penal  de  1984  era  indiscutível  na  doutrina  e  na
jurisprudência  que  as  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes  não  tinham
força de fazer ultrapassar a pena para aquém do mínimo, ou para além do
máximo. Isto significava que, se na cominação mínima foi prefixada a pena-
base, atendidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, a existência de
somente circunstâncias atenuantes era inoperante; de modo inverso, se, além
de circunstâncias  judiciais  contrárias  ao  réu,  só  circunstâncias  agravantes
fossem apuradas, estas seriam irrelevantes se a pena-base tivesse sido fixada
na quantidade máxima [...]

Esse  posicionamento  pode  ser  notado  nas  ementas  dos  julgamentos  do  Supremo

Tribunal Federal ocorridos à época:

PENAL. PENA. ROUBO QUALIFICADO. ATENUANTE. APLICADA A
PENA DO  CRIME CONSUMADO  NO MINIMO LEGAL (5  ANOS  E
QUATRO  MESES  DE  RECLUSÃO,  E  MULTA),  TORNA-SE
IRRELEVANTE  O  NÃO  RECONHECIMENTO  EXPLICITO,  NO
ACÓRDÃO, DA MENORIDADE DO RÉU A ÉPOCA DO FATO, VISTO
COMO A INCIDENCIA DAS ATENUANTES NÃO PERMITE A REDUÇÃO
DA PENA ABAIXO DO LIMITE MINIMO LEGAL [sem grifos no original],
DIFERENTEMENTE  DO  QUE  OCORRE  COM  AS  CAUSAS  DE
DIMINUIÇÃO.
(HC 56723, Rel.  Min. Décio Miranda, STF Segunda Turma, Julgado em:
06/03/1979, Publicado em: 27/04/1979)

Fixação de pena. Menoridade. Crime continuado. Fixada a pena no mínimo
legal, descabe a pretensão de vê-la reduzida, em virtude de menoridade do
agente [sem  grifos  no  original],  quando  da  época  da  pratica  do  delito
(precedente>  HC  56.688,  2.  Turma).  O  calculo  da  majoração  pela
continuidade delitiva deve incidir sobre a pena total que o Juiz fixaria se não
houvesse esse aumento, e não sobre a pena-base simplesmente (precedente:
RECr. 87.674, 1. Turma). Recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 96305,  Rel.  Min.  Moreira  Alves,  STF Segunda  Turma,  Julgado  em
02/03/1982, Publicado em: 30/04/1982)

FIXADA A PENA-BASE, SOBRE ELA SE IMPÕE O AUMENTO OU A
DIMINUIÇÃO ESPECIALMENTE PREVISTOS ART.  50 DO CÓDIGO
PENAL.  INADMISSIVEL  É  A  FIXAÇÃO  DE  PENA  AQUEM  DO
MINIMO LEGAL. RECONHECIDO E PROVIDO.
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(RE 90974, Rel. Min. Cordeiro Guerra, STF Segunda Turma, Julgado em:
26/02/1980, Publicado em: 21/03/1980)

Saliente-se  que  esse  argumento  ainda  é  sustentado  pela  doutrina  atualmente  para

defender  a  impossibilidade  de  fixação,  além  dos  limites  previstos,  promovida  pelas

circunstâncias atenuantes e agravantes.

Contudo, contrário a isto, Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 676-677) leciona que o

referido parágrafo único dispunha acerca de uma causa especial de diminuição de pena, e não

acerca  de  uma  circunstância  atenuante.  Assim,  afirma  que  “nem  mesmo  esse  diploma

revogado (parte geral) estendia tal previsão às circunstâncias atenuantes [grifo do autor], ao

contrário do que entendeu a interpretação posterior à sua revogação”.

Além disso,  sustenta  o  citado  autor  que  está  se  baseando  em uma  “interpretação

analógica desautorizada”, tendo em vista que a não aplicação do artigo 65 do atual Código, o

qual determina ser obrigatória a incidência, se existentes no caso concreto, das circunstâncias

atenuantes  ali  previstas,  não  constitui  “interpretação  analógica [grifo  do  autor],  mas

verdadeira  analogia [grifo do autor] – vedada em direito penal – para suprimir um direito

público subjetivo, qual seja a obrigatória (circunstância que sempre atenua a pena) atenuação

de pena”.

Por fim, distinguindo interpretação analógica de analogia, aduz que esta configura um

meio  de  integração  da  norma  penal,  e  não  de  interpretação,  para  suprir  as  lacunas

eventualmente  existentes  no  ordenamento  jurídico,  enquanto  que  a  interpretação  seria

encontrar o que o sentido que legislador quis dar àquela norma. Nesse diapasão, assevera que

a “finalidade da interpretação [grifo do autor] é encontrar a ‘vontade’ da lei, ao passo que o

objetivo  da  analogia [grifo  do  autor],  contrariamente,  é  suprir  essa  ‘vontade’,  o  que,

convenhamos, só pode ocorrer em circunstâncias carentes de tal vontade” (2011, p. 677).

3.2  A  DETERMINAÇÃO  PRESENTE  NO  ARTIGO  59  DO  CÓDIGO  PENAL
VIGENTE:

Outro argumento trazido pela corrente contrária é aquele que se refere à redação do

inciso II do artigo 59 do Código Penal atual, o qual estabelece que o juiz deverá encontrar a

quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, ou seja, sem ultrapassar os limites

mínimo e máximo cominados no tipo penal.
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Para embasar essa posição, seus defensores invocam o artigo 42 do Código Penal de

1940, cujo inciso II tinha a mesma redação do dispositivo acima citado: “fixar, dentro dos

limites legais, a quantidade da pena aplicável”. 

Dessa feita,  afirmam que o mesmo entendimento que vigia até a reforma penal de

1984, qual seja, o de que as circunstâncias agravantes e atenuantes não tinham o condão de

aumentar ou reduzir a pena para além dos limites previstos, continua vigorando atualmente, já

que a mesma redação do dispositivo em tela foi mantida.

Com efeito,  até  a  reforma penal  de 1984,  consoante  já  foi  explicitado,  esse era  o

posicionamento unânime da doutrina e da jurisprudência. A título de ilustração, cabe trazer à

baila a ementa que delineia o cenário de até então:

1. O art. 42, II, do Código Penal, expressa que o juiz deve fixar a pena dentro
dos limites legais, isto é, nem abaixo do mínimo, nem acima do máximo. 2.
Recurso extraordinário a que o STF dá provimento para, cassando o acórdão
paranaense  que  fixou a  pena  em quantidade  inferior  a  do  mínimo legal,
restabelecer, no caso, a sentença de primeiro grau.
(RE 94007,  Rel.  Min.  Antonio Neder,  STF Primeira Turma, Julgado em:
29/04/1981, Publicado em: 22/05/1981)

Entretanto, mais uma vez deve-se lembrar que o sistema que vigorava na época era o

bifásico,  onde  as  circunstâncias  judiciais  e  legais  eram analisadas  de  um única  vez,  em

conjunto, sendo, portanto, todas elas regidas pelo artigo 42 retromencionado, de modo que

não havia que se falar, realmente, em cominação abaixo ou acima dos limites estabelecidos.

Ocorre que, nos dias atuais, isto não se dá mais dessa forma. Hoje, tendo em vista o

artigo 68 do Código Penal, vigora, sem dúvida, o sistema trifásico, onde a consideração das

circunstâncias em questão se dá, separadamente, nas duas primeiras fases. A esse respeito,

vale observar as ementas abaixo colacionadas:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 157, §
2º,  INCISOS  I  E  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.  AUSÊNCIA  DE  COTEJO  ANALÍTICO.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  TOTALMENTE  FAVORÁVEIS.  REGIME  PRISIONAL.
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7-
STJ.
[...] 
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II  -  A pena deve  ser  fixada em estrita  observância ao  critério trifásico,
estabelecido nos artigos 59, 67 e 68 do CP  [sem grifos no original], com
fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do
livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art.
93,  inciso  IX,  segunda  parte  da  Lex Maxima)  determinação atendida  na
espécie.
[...]
Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(REsp 896146/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em:
14/06/2007, Publicado em: 10/09/2007, p. 302)

APELAÇÕES  CRIMINAIS  -  CRIME  DE  ROUBO  QUALIFICADO  -
SENTENÇA - NULIDADE - FIXAÇÃO DA PENA - INOBSERVÂNCIA
DO  CRITÉRIO  TRIFÁSICO.  ANÁLISE  CONJUNTA  DAS  TRÊS
ETAPAS  DA  DOSIMETRIA  DA  REPRIMENDA  -
INADMISSIBILIDADE.  -  Anula-se  a sentença quando não observado o
sistema trifásico de aplicação da reprimenda, previsto no art. 68, do Código
Penal, por ferir princípio constitucional de individualização das penas.
(Apelação  Criminal  1.0459.08.033783-3/001/MG,  Rel.  Des.  Herbert
Carneiro, TJ 4ª Câmara Criminal, Julgado em: 03/03/2010, Publicado em:
14/04/2010)

Assim sendo, e levando em consideração que o artigo 68 em tela estatui que “A pena-

base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código”, bem como, nos dizeres de

Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior (2011, vol. 908, p. 233), emprega a expressão “'Em

seguida', isto é, não mais se atendendo ao critério do art. 59”, deve-se convir que a redação do

artigo 59 (e consequentemente de seu inciso II)  se refere tão somente à primeira  fase de

aplicação da pena, vale dizer, à fixação da pena-base, não se estendendo, dessa forma, à pena

provisória.

Ademais, não se pode olvidar que trazer o artigo 42 do Código Penal de 1940 como

argumento é esquecer que ele foi positivado em uma ordem jurídica que repousava sobre um

contexto  histórico  diferente  do atual,  onde determinados  valores  haviam sido eleitos  para

justificar aquele momento e aquelas normas, e onde boa parte dos quais já não se encaixam

mais no ordenamento hodierno, haja vista principalmente que a Constituição Federal já não é

nem mesmo mais aquela que vigorava à época.

3.3 O ARTIGO 59 DO ANTEPROJETO DO CÓDIGO PENAL DE 1969:

Antes que cause qualquer estranheza,  cumpre esclarecer  qual Código Penal está-se

aludindo e em que cenário ele se encontra, trazendo, para tanto, o que leciona Francisco de

Assis Toledo (1994, p. 65-66):
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Essas  circunstâncias e outras  aliadas às  profundas mutações ocorridas  no
quadro social, político e econômico brasileiro, após a década de 50, levaram
o próprio Nélson Hungria a aceitar a incumbência de elaborar anteprojeto de
novo  Código  Penal,  apresentando-o  ao  Governo  no  ano  de  1963.  Esse
anteprojeto,  submetido  a  revisão  final  por  Comissão  integrada  pelos
Professores  Benjamin  Moraes  Filho,  Heleno  Cláudio  Fragoso  e  Ivo
D’Aquino,  veio  a  transformar-se,  em  circunstâncias  pouco  esclarecidas
(consta  que  o  projeto  não  estava  concluído),  no  Código  Penal  de  1969,
editado pela Junta Militar então no poder. Mal recebido pela crítica, teve o
novo estatuto o seu início de vigência adiado por mais de uma vez até que,
no Governo do Presidente Geisel, optou-se pela reforma parcial do Código
de 1940 e pela revogação definitiva do Código de 1969 [...].

Insta revelar que o Código em questão, apesar de nunca sequer ter entrado em vigor,

pois foi revogado ainda durante seu período de vacância, onde ficou por mais de dez anos, é

trazido  como fundamento  pela  corrente  contrária  à  fixação da  pena  provisória  abaixo  ou

acima dos limites abstratos, uma vez que seu artigo 59 assim dispunha:

Art.  59.  Quando a  lei  determina a  agravação ou  atenuação da pena sem
mencionar  o  quantum,  deve  o  juiz  fixá-lo  entre  um  quinto  e  um  têrço,
guardados os limites da pena cominada ao crime  [sem grifos no original].
(Quantum da agravação ou atenuação)

Deve-se atentar, todavia, para o fato de que na reforma penal de 1984 tal dispositivo

não foi  incorporado,  não  se  podendo,  dessa  forma,  suscitá-lo  como embasamento  para  a

questão em tela. Nesse sentido, afirma Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior (2011, vol. 908,

p. 233), que “Mesmo assim, o senso comum teórico passou a se ancorar no pensamento de um

autor [Nélson Hungria] que não foi contemporâneo da Lei 7.210/84”.

Além  disso,  o  comentário  feito  no  tópico  anterior  acerca  da  falta  de  pertinência

histórica para se invocar o argumento lá exposto continua perfeitamente aplicável aqui.

3.4  A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E À
FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA:

Ainda  na  esteira  do  artigo  59,  porém do atual  Código Penal,  argumenta-se  que  a

impossibilidade de se ultrapassar os limites do tipo punitivo através das circunstâncias legais

viola o princípio da individualização da pena.
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Por óbvio, não há como se conceber um sistema de dosimetria penal em que se nega a

aplicação de uma circunstância a que o réu faz jus. Isso seria, de fato, ferir o princípio em

questão, o qual determina que sejam analisados todos os elementos e circunstâncias do caso

concreto a fim de que se possa cominar a pena mais adequada e justa, vale dizer, na exata

medida da culpabilidade do apenado. E essa exata medida não será alcançada estabelecendo-

se um limite intransponível, que não permite nem mesmo o reconhecimento de uma atenuante

em benefício do condenado.

Sob esse prisma, tem razão Carmem Silvia de Moraes Barros (1999, vol. 26, p. 291),

quando sustenta:

Por sua inegável carga garantística, o princípio da individualização da pena é
irrenunciável. Dos princípios constitucionais resulta de forma imediata que
toda e qualquer forma de exercício do poder deverá estar voltada para sua
gradual efetivação e que toda forma de arbitrariedade e violência do poder é
ilegítima.  Para  que  as  garantias  constitucionais  sejam  efetivadas  é
necessário que tenham real  operatividade [sem grifos no original]  e que
cumpram a função de tutela da dignidade da pessoa humana.  Assim não
bastam bonitos discursos ou boas leis, é necessário que as decisões judiciais
– quer de conhecimento, quer executórias – estendam esses princípios até as
máximas  possibilidades  de  realização.  Os  juízes  estão  vinculados  aos
princípios  constitucionais  e  não  podem  contrariá-los  através  de  suas
decisões [sem grifos no original].

Em virtude disso, tem-se verificado uma prática nos Tribunais, a qual Cezar Roberto

Bitencourt  (1996, v.  723, p.  497) dá o nome de “estelionato judicial”:  para evitar  que se

ofenda o princípio da individualização da pena, de um lado, e a jurisprudência sedimentada

(que será analisada em tópico adiante), de outro, os juízes têm optado por, na primeira fase de

aplicação da pena, encontrar (a todo custo) qualquer circunstância legal que eleve a pena-

base, de modo que na segunda fase se poderá, então, efetivar a atenuante presente no caso

concreto.

Contudo, não há práxis mais danosa ao princípio em tela do que aumentar a pena-base

quando, na verdade, não há motivos para tanto. Está-se afrontando, dessa forma, o direito e a

garantia  fundamental  do  acusado  de  ter  sua  pena-base  estabelecida  de  acordo  com  sua

culpabilidade,  seus  antecedentes,  sua  conduta  social,  sua  personalidade,  seus  motivos,  as

circunstâncias e consequências do crime, e o comportamento da vítima, nos termos do artigo

59 do diploma repressivo.
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A corrente contrária, entretanto, alega que a estipulação da pena para além das balizas

legais  em vista  de  uma atenuante  ou  de  uma agravante  viola  a  fase  de  individualização

legislativa, já que cabe ao legislador, nessa primeira etapa da individualização, estabelecer a

quantidade  de  penas  mínima  e  máxima  que  servirão  de  limites  abstratos  à  atuação  do

magistrado quando da aplicação da sanção penal.

Coadunava Cezar Roberto Bitencourt1 (1996, v. 723, p. 497) com esse entendimento,

afirmando que essa prática não poderia ocorrer, 

[…] sob pena de violar-se o primeiro momento da individualização da pena,
que é o legislativo, privativo de outro poder, e é realizada através de outros
critérios e outros parâmetros, além de infringir os princípios da reserva legal
e  da  pena  determinada  (art.  5º,  XXXIX  e  XLVI,  da  CF  (LGL\1988\3),
recebendo a pecha de inconstitucional, por aplicar pena não cominada.

Ressalte-se, por fim, que o extinto Tribunal de Alçada de São Paulo posicionava-se no

sentido de que a violação em tela vai mais além, uma vez que dá ensejo ao surgimento de

outro tipo penal, conforme se pode perceber da ementa abaixo colacionada:

As penas não podem ser aplicadas fora dos limites previstos pela lei penal,
em razão de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Tão-só por força de
causa de aumento ou de diminuição esses limites podem ser ultrapassados,
porque em casos que tais, ocorre o surgimento de uma subespécie delituosa,
com um novo mínimo e um novo máximo [sem grifos no original].
(JTACrimSP 84/266, apud GARCIA, 1990, vol. 653, p. 403)

3.5 A DICÇÃO DOS ARTIGOS 61 E 65 DO CÓDIGO PENAL E O PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA:

Impende destacar que a corrente doutrinária que se mostra a favor da possibilidade de

redução  e  de  aumento,  para  além dos  parâmetros,  promovida  pelas  circunstâncias  legais,

sustenta que os artigos 61 e 65 do Código Penal, os quais preveem o rol das agravantes e das

atenuantes, respectivamente, empregam, ambos, o advérbio  sempre com relação à aplicação

delas, não havendo como se cogitar, portanto, da não consideração das mesmas.

Nesse diapasão, indaga Rogério Greco (2009, p. 560): 

1 Atualmente,  o  referido autor  mudou seu posicionamento,  passando a entender que o reconhecimento de
qualquer circunstância legal  e sua efetiva aplicação no momento da dosimetria  da pena constitui  direito
público subjetivo do condenado (2011, p. 676-677).
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Por que razão utilizaria o legislador o advérbio  sempre [grifo do autor] se
fosse sua intenção deixar de aplicar a redução, em virtude da existência de
uma circunstância atenuante, quando a pena-base fosse fixada em seu grau
mínimo?

Partilhando do mesmo entendimento, Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 676) afirma

que “A previsão legal, definitivamente, não deixa qualquer dúvida sobre sua obrigatoriedade

[grifo do autor]”.

Por sua vez, Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior (2011, vol. 908, p. 233) aduz que a

“redação dos arts. 61 e 65 do CP é clara quando diz que as atenuantes e agravantes sempre

agravam ou atenuam a pena. [...] Sempre é sempre, salvo se existente alguma norma, [...] que

crie uma hipótese de exceção, o que não ocorre no caso”. 

E ainda, Carlos Roberto Lofego Caníbal (2000, vol. 77, p. 82, apud BITENCOURT,

2011, p. 676) assevera que “se trata de norma cogente por dispor o Código Penal que são

‘circunstâncias que sempre atenuam a pena’ [...] e norma cogente em direito penal é norma de

ordem pública, máxime quando se trata de individualização constitucional de pena”.

Esse não tem sido, contudo, o posicionamento de outra parte da doutrina, que sustenta

que as circunstâncias legais não são de aplicação imperativa se a pena-base já tiver sido fixada

em seu mínimo ou máximo legal. Se, entretanto, a pena, na primeira fase de aplicação, tiver

sido elevada em virtude de qualquer das circunstâncias judiciais, e, na segunda fase, ficar

verificada a existência,  por exemplo,  de uma circunstância  atenuante,  esta,  aí  sim, deverá

obrigatoriamente ser computada sobre a pena. 

Integra esse grupo, Damásio Evangelista de Jesus (2003, p. 589), que defende que

“Em face de uma circunstância agravante ou atenuante, nem sempre a aplicação de seu efeito

é obrigatória. [...] o advérbio ‘sempre’ dos arts. 61 e 65 não indica obrigatoriedade em todos

os casos [sem grifos no original]”. 

Demais disso, esse entendimento pode ser encontrado na jurisprudência, conforme se

observa pelas ementas abaixo colacionadas:

"HABEAS  CORPUS".  INOCENCIA.  EXCESSO  NA  FIXAÇÃO  DA
PENA:  DESCONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
DEMORA  DO  TRIBUNAL  EM  JULGAR  RECURSO.  EXAME
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APROFUNDADO DA PROVA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE  FIXAÇÃO  DA  PENA  ABAIXO  DO  MINIMO  LEGAL.  Não
conhecimento do pedido quanto a demora de julgamento, prejudicado nessa
parte com a prolação do acórdão. Matéria relativa a inocência, que exige
exame mais  aprofundado das  provas,  não pode ser  objeto de analise  nos
estreitos limites do "writ". [...] O deslinde da questão teria sede apropriada
em revisão criminal. Uma vez fixada a pena-base no mínimo legal, torna-se
desnecessária  a  valoração  das  atenuantes,  porque  estas,  embora  de
aplicação  obrigatória,  não  podem implicar  redução  da  pena  abaixo  do
mínimo previsto  na  lei  penal  [sem grifos  no  original].  Precedentes  desta
Corte:  RECr  94.191,  RECr  90.974,  RECr  114.828,  RECr  94.007,  HC
61.273,  HC  61.467,  HC  63.707,  HC  69.369,  Rev.  Cr.  4.864.  Pedido
conhecido parcialmente e, nessa parte, indeferido.
(HC  71093,  Rel.  Min.  Paulo  Brossard,  STF  2ª  Turma,  Julgado  em:
23/08/1994; Publicado em: 27/10/1994)

CONFISSAO  -  CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE  -  OBSERVANCIA  -
PENA BASE FIXADA NO MINIMO LEGAL - EFEITO.  A observância
obrigatória de circunstancia atenuante pressupõe a fixação da pena acima
do  mínimo  previsto  para  o  tipo  [sem  grifos  no  original].  EXTORSAO
MEDIANTE SEQUESTRO - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA
PENA - DELAÇÃO. A regra do parágrafo 4. do artigo 159 do Código Penal,
acrescentada  pela  Lei  n.  8.072/90,  pressupõe  a  delação  a  autoridade  e  o
efeito de haver-se facilitado a libertação do sequestrado.
(HC 69328, Rel.  Min. Marco Aurélio, STF Segunda Turma, Julgado em:
28/04/1992, Publicado em: 05/06/1992)

Saliente-se,  ainda,  que o Superior  Tribunal  de Justiça  já  proferiu entendimento  no

sentido de que se deve interpretar teleologicamente o advérbio  sempre contido nos artigos

retrocitados, pois que as circunstâncias legais somente serão de aplicação cogente quando a

pena-base não tiver sido fixada no mínimo ou no máximo legais, consoante se verifica no

REsp 146.046/RS, o qual será explicitado em tópico próprio.

Entretanto, mais uma vez, aquela primeira corrente doutrinária, se contrapondo a esse

posicionamento, aduz que a não aplicação efetiva das circunstâncias legais fere o princípio da

legalidade estrita, e, consequentemente, as garantias constitucionais do condenado.

Vale fazer, aqui, referência a Luigi Ferrajoli (2001, p. 20-21, apud GRECO, 2009, p.

99), o qual faz uma distinção entre a mera legalidade e a estrita legalidade, afirmando que não

basta  que  o  magistrado  se  paute  pela  legalidade  formal  (ou  mera  legalidade),  já  que  “a

produção de normas [...] não se compõe somente de normas formais sobre competência ou

sobre os procedimentos de formação das leis”. É necessário que tais normas passem por uma

filtragem em seu conteúdo, de maneira a adequá-lo a todo o ordenamento jurídico, incluindo

neste todos os direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição Federal.
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Sendo assim, sustenta o autor que a referida produção de normas engloba também

“normas substanciais, como o princípio da igualdade e os direitos fundamentais, que de modo

diverso  limitam  e  vinculam  o  poder  legislativo  excluindo  ou  impondo-lhe  determinados

conteúdos”. Isto constitui, portanto, a estrita legalidade ou a legalidade formal.

Resta nítido, portanto, que, impondo, o princípio da legalidade estrita, que o julgador

observe  não  apenas  a  lei  formal  (isto  é,  aquelas  relativas  aos  procedimentos  e  à  sua

competência), mas principalmente o que ela dispõe, deverá ele se pautar, sob pena de ferir tal

princípio,  pelo fato de que no  caput dos artigos  61 e 65 em questão vem expressamente

cominada a palavra  sempre,  o que significa,  sem sombra de dúvida,  a obrigatoriedade na

aplicação das circunstâncias legais.

3.6  A  REDAÇÃO  DO  ARTIGO  67  DO  CÓDIGO  PENAL  E  O  SISTEMA  DA
RELATIVA DETERMINAÇÃO:

Alega ainda a corrente contrária que o artigo 67 do Código Penal é claro ao trazer a

palavra  limite,  indicando,  dessa  forma,  que  as  agravantes  e  atenuantes  devem se  manter

cingidas  aos  parâmetros  estabelecidos  em cada  tipo  penal,  sob  pena  de  se  conferir  uma

discricionariedade excessiva ao magistrado e ferir, assim, o sistema da relativa determinação,

o qual estabelece os referidos limites para que o julgador encontre, dentro deles, a quantidade

de pena mais adequada ao caso concreto,  conforme já  foi explicitado no capítulo 1 deste

trabalho. 

Com efeito, assim dispõe o artigo 67:

Concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se
do  limite [sem  grifo  no  original]  indicado  pelas  circunstâncias
preponderantes,  entendendo-se  como  tais  as  que  resultam  dos  motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Defende esse posicionamento,  Dionísio Garcia (1990, vol.  653, p. 403),  afirmando

que:
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Se  as  circunstâncias  judiciais  encontram-se  adstritas  aos  limites  do  tipo
punitivo  conforme  a  norma  do  art.  59,  II,  CP  (LGL\1940\2),  as
circunstâncias legais atenuantes e agravantes também resultam limitadas por
igual expressão utilizada no art. 67 do CP [...].

Ressalte-se que igual entendimento adotou a Quinta Turma do Superior Tribunal de

Justiça  no  REsp  146.056/RS,  julgado  em  7  de  outubro  de  1997  e  publicado  em  10  de

novembro de 1997, cujo relator foi o Ministro Félix Fischer:

A  seguir,  em  segunda  operação,  devem  incidir  as  agravantes e  as
atenuantes  (ex vi arts 61  a  67 do C.P.), surgindo daí, a  pena provisória.
[…] Como se vê, primo ictu occuli, até “à vol d'oiseau”, o critério é claro, a
sua sequência evidente e os limites, nas duas primeiras operações, decorrem
não só dos textos mas até por uma questão de elementar lógica. Se assim não
fosse, inexistindo os parâmetros apontados, teríamos um sistema de  ampla
indeterminação que  é  incompatível  com  o  princípio  da  reserva  legal  e
possibilita constantes tratamentos infudadamente diferenciados. Mas, o C.P.,
em seu art.  59, II,  diz: “dos limites previstos”. No  art. 67, assevera: “do
limite indicado”. […] A quaestio não pode merecer solução diversa daquela
tradicionalmente adotada. Primeiro, qual seria a razão d ser do disposto nos
arts. 59, 67 e 68 do C.P., mormente se o estatuto repressivo indica, ainda, um
mínimo  e  um máximo de  pena  privativa  de  liberdade  para  cada  delito?
[grifos do original]

Sob outro prisma, entretanto, se situa a corrente favorável à redução ou amento para

além dos limites, uma vez que sustenta que o artigo 67 em questão se refere tão somente ao

concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes, em nada acrescentando na primeira fase

de aplicação da pena. Sendo assim, o limite de pena lá referido seria apenas em relação ao

cômputo das circunstâncias preponderantes.

Merece relevância, nesse ponto, o comentário de Rosivaldo Toscano dos Santos Júnior

(2011, vol. 908, p. 233), o qual, defendendo essa tese, argui:

A palavra  “limite”,  nesse  contexto,  não  tem pertinência  nenhuma com a
pena-base, primeira fase da aplicação da pena, e que está no art. 59 do CP
(LGL\1940\2). O dispositivo versa sobre a situação em que há agravantes e
atenuantes  a  serem sopesadas.  A pena deve se  aproximar  do “limite”  da
circunstância preponderante, que é o quantum que se atenuaria a pena se não
houve uma circunstância antagônica que amenizasse seus efeitos. [...] Trata-
se de uma falácia da falsa causa, pois não há pertinência nenhuma entre essa
palavra e a conclusão de que não cabe aplicação das circunstâncias legais
além dos limites em abstrato previstos no tipo penal.
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3.7 A AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DAS QUANTIDADES DE AUMENTO E
DE  REDUÇÃO  E  A  PENA  ZERO:  A  POSIÇÃO  TOPOGRÁFICA  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS  E  OS PRINCÍPIOS  DA PROPORCIONALIDADE E  DA
RAZOABILIDADE

Outro  argumento  levantado  contra  a  aplicação  cogente  das  circunstâncias  legais  é

aquele  que  diz  que  a  ausência  de  determinação  do  quantum de  aumento  e  de  redução

promovido por tais circunstâncias, se não houver uma limitação, elas poderão levar à pena

zero, subsistindo, dessa forma, a impunidade no ordenamento jurídico brasileiro.

Esse  posicionamento  pode  ser  observado  no  trecho  dos  acórdãos  a  seguir

colacionados:

Primeiro, qual seria a razão de ser do disposto nos arts. 59, 67 e 68 do C.P.,
mormente se o estatuto repressivo indica, ainda, um mínimo e um máximo
de pena privativa de liberdade para cada delito? Segundo, admitindo-se, ad
argumentandum,  a  redução  almejada  no  recurso  especial,  qual  seria  o
limite? A pena “zero”? [grifos do original]
(REsp 146.056,  Rel.  Min.  Félix  Fischer,  STJ Quinta Turma, julgado em:
07/10/1973, publicado em: 10/11/1997)

O que se verifica? Que circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, não
são tarifadas pela lei. Há campo, então, para definir-se o que se mostre mais
adequado. Já em relação às causas de diminuição e de aumento, tem-se a
estipulação dos  quantitativos  próprios  a  esses  institutos,  o  que ocorre  no
próprio  artigo  que  prevê  o  tipo  penal.  Daí  a  jurisprudência  ter  se
sedimentado no sentido de que a tomada das circunstâncias judiciais e das
atenuantes e agravantes está jungida ao piso e ao máximo.
(RE  597.270  RG-QO/RS,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  STF,  Julgado  em:
26/03/2009, Publicado em: 05/06/2009) 

A corrente que defende, no entanto, a obrigatoriedade no reconhecimento efetivo de

tais  circunstâncias,  afirma  que  a  aplicação  da  pena  não  se  traduz  em  mera  dosimetria

matemática, não havendo que se falar, dessa forma, em risco de atingir a pena zero. Ademais,

convém notar que as atenuantes e as agravantes, de acordo com o sistema trifásico adotado

pelo Código Penal em seu artigo 68, são analisadas antes das majorantes e minorantes, de

maneira  que  ainda  subsiste  a  possibilidade  de  se  elevar  a  pena  após  o  cálculo  das

circunstâncias em questão.

Assim se posiciona Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 678), o qual aduz:
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Outro grande fundamento para admitir  que as atenuantes possam trazer a
pena  para  aquém  do  mínimo  legal  é  principalmente  a  sua  posição
topográfica: são valoradas antes das causas de aumento e de diminuição; em
outros  termos,  após o exame das  atenuantes/agravantes,  resta  a  operação
valorativa das  causas de aumento que podem elevar  consideravelmente  a
pena-base ou provisória.

Além disso, deve-se lembrar que a proibição do cálculo obrigatório das circunstâncias

legais constituiria uma analogia  in malam partem (a qual, vale dizer,  é vedada em direito

penal), porquanto se estaria criando uma norma que não existe no diploma penal.

Ressalte-se, nesse ponto, que parte minoritária da doutrina, na qual se encaixa Miguel

Loebmann (1992, vol. 676, p. 390), sustenta que, na verdade, estar-se-ia diante de uma lacuna

da lei,  e que, por isso, deverá ser interpretada de forma benéfica ao apenado (analogia  in

bonam partem).

Outra  alegação  favorável  é  a  relativa  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da

razoabilidade, ambos com disposição constitucional. Segundo tal posicionamento, não há que

se falar em possibilidade de se chegar à pena zero, porquanto tais princípios impõem que o

magistrado analise o caso concreto, vale dizer, as características objetivas e subjetivas de cada

situação em particular, de maneira a cominar a sanção penal mais justa.

Nas palavras de Humberto Ávila (2006, p. 142-14, apud SANTOS JR., 2011, vol. 908,

p. 233):

Trata-se de um exame concreto individual dos bens jurídicos envolvidos, não
em função da medida em relação a um fim, mas em razão da particularidade
ou da excepcionalidade do caso individual. [...] A razoabilidade determina
que  as  condições  pessoais  e  individuais  dos  sujeitos  envolvidos  sejam
consideradas na decisão.

Por sua vez, o Ministro Vicente Leal, do Superior Tribunal de Justiça, assim afirmou,

no REsp 175.136/SP:

O  nosso  Código  Penal  [...]  estabelece  regras  de  precioso  alcance,  que
conferem relevância [...] a todas as circunstâncias do delito, de modo a que a
pena imposta atenda a sua finalidade,  na linha filosófica do sistema, que
concebe  a  sanção  penal  como  remédio  jurídico  de  duplo  alcance:
reprovação e  prevenção do crime  [grifos do original]. E na busca desse
ideal  merece  relevo  em  outro  princípio  que  ao  primeiro  se  encontra
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estreitamente  vinculado:  o  da  proporcionalidade  [grifo do original],  que
recomenda ao Juiz, ao fixar a pena, mensurar cuidadosamente as condições
pertinentes ao acusado e ao delito, de modo a aplicar a adequada e justa
sanção.
(REsp 175.136/SP, Rel. Min. Vicente Leal, STJ Sexta Turma, julgado em
16/11/1999, publicado em 08/03/2000)

Inobstante  a  isto,  não  se pode esquecer  que  a  primeira  corrente  doutrinária  argui,

ainda, que as agravantes e as atenuantes são circunstâncias acidentais, que não integram a

estrutura do tipo penal,  influindo tão somente  na quantidade  de pena que será cominada.

Diante disto, se as próprias elementares do crime estão circunscritas aos limites que cada tipo

penal estabelece, não há que se falar em liberdade de aplicação do quantum de aumento e de

redução promovido por tais circunstâncias na segunda fase.

Desse modo, convém registrar o que leciona Dionísio Garcia (1990, vol. 653, p. 403):

Já as circunstâncias legais, preexistindo ao fato, surgindo ou influindo post
factum, alteram, por certo, a relação de proporção entre o delito e a pena,
mas, são ditadas por motivos estranhos à essência de fato do delito [sem
grifos no original] (cf. Pedro Vergara, ob. cit., p. 16), donde a necessidade de
permanecerem adstritas aos limites do tipo punitivo.

Assinale-se, por fim, outro trecho do acórdão retromencionado:

Além disso, atribui-se às agravantes e às atenuantes, que são circunstância
(sic)  acidentais,  relevância  punitiva  maior  do  que  a  dos  elementos  da
própria estrutura típica, porque, em relação a estes, o juiz está preso às
balizas  quantitativas  determinadas  em cada  figura  típica [sem grifos  no
original].  Ademais,  estabelece-se  linha  divisória  inaceitável  entre  as
circunstâncias legais,  sem limites punitivos,  e as causas de aumento e de
diminuição,  com  limites  determinados,  emprestando-se  àquelas  uma
importância maior do que a estas, o que não parece ser correto, nem ter sido
a intenção do legislador.
(REsp 146.056,  Rel.  Min.  Félix  Fischer,  STJ Quinta Turma, julgado em:
07/10/1997, publicado em: 10/11/1997)

3.8 A INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS TRATAMENTOS CONCEDIDOS AOS
RÉUS NA DOSIMETRIA DA PENA:

Impende revelar, ainda, que a corrente favorável à redução ou aumento que extrapole

os limites preestabelecidos afirma que diante de um caso em que dois réus, condenados pelo
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mesmo crime, tendo ambos todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal

favoráveis, mas sendo um deles, por exemplo, menor de vinte e um anos na data do fato

(atenuante – artigo 65, inciso I, do diploma repressivo), se essa circunstância atenuante não

for considerada, mesmo que a pena-base já esteja fixada no mínimo legal, haverá um prejuízo

ao princípio da isonomia material, o qual dispõe que para se chegar à igualdade entre todos,

os iguais devem ser tratados de forma igual, e os desiguais de forma desigual.

Com efeito, a situação que se mostra em tela é a de que, na primeira fase da dosimetria

penal, os dois apenados terão a mesma quantidade de pena-base, posto que esta será fixada no

mínimo; em seguida, na segunda etapa, um continuará com a mesma pena, mas o outro deverá

ter reconhecida sua atenuante da menoridade, de modo a reduzir sua sanção penal, sob o risco

da pena definitiva restar a mesma ao final.

Seguem esse entendimento,  Agapito Machado (1989, vol. 647, p. 388) e Rosivaldo

Toscano dos Santos Júnior (2011, vol. 908, p. 233), o qual afirma que “isonomia não quer

dizer mera igualdade, mas igualdade substancial. E dentro desse conceito se encontra o de

tratar  desigualmente  os  desiguais”.  Além  disso,  referindo-se  a  um  caso  semelhante  ao

apontado no início desse tópico, aduz que “apenar igualmente ambos os acusados seria ferir a

isonomia”.

Em sentido contrário, porém, se posiciona Dionísio Garcia (1990, vol. 653, p. 403),

alegando que: 

O agente, concorrendo de qualquer modo para o crime, incide nas penas a
este cominadas (CP (LGL\1940\2),  art.  29),  de sorte que não lhe socorre
reclamar violação de direito líquido e certo, já que a pena recebida e como o
favor de estar fixada no grau mínimo - era exatamente a fixada para o delito.
Nesse diapasão, sem ofensa a direito, não pode reclamar desigualdade.

E ainda, o Ministro Félix Fischer, da Quinta Turma do Supremo Tribunal de Justiça,

no REsp 146.056/RS, no qual foi relator:

[...] a alegação de manifesta injustiça, ou de absurdo jurídico, na hipótese de
um  concurso  de  agentes  em  que  dois  réus,  com  circunstâncias  judiciais
favoráveis, são condenados à mesma pena, apesar de um deles ainda ter, a
seu favor, mais de uma atenuante, também,  data venia  [grifo do original],
não é argumento decisivo.  A aplicação da pena não pode ser produto de
“competição” entre réus ou delinquentes.
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(REsp 146.056,  Rel.  Min.  Félix  Fischer,  STJ Quinta Turma, julgado em:
07/10/1997, publicado em: 10/11/1997)

3.9 O POSICIONAMENTO DO STJ E A SÚMULA 231 E SEUS PRECEDENTES:

Um fundamento importante  que tem sido largamente utilizado é  a Súmula 231 do

Superior Tribunal de Justiça, que determina:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.

Inicialmente,  impende destacar que essa súmula foi editada em 22 de setembro de

1999 pela Terceira Turma do referido Tribunal, após uma série de decisões reiteradas sobre o

assunto.

Nesse contexto,  vale analisar alguns dos precedentes que levaram à sua edição,  de

modo a observar os argumentos que embasaram as decisões lá proferidas.

Em primeiro lugar, pode-se citar o REsp 7287/PR (Rel. Min. William Patterson, Sexta

Turma STJ, julgado em 16/04/1991, publicado em 06/05/1991),  o qual, embasando-se em

decisões jurisprudenciais e trechos doutrinários, afirma que somente as causas de aumento e

de diminuição têm o condão de fazer a pena ultrapassar de seus limites legais, o que não

ocorre com as atenuantes e agravantes. Em razão disto, devem estas ser consideradas antes

daquelas, sob pena de contrariar o disposto nos artigos 65, 67 e 68, todos do Código Penal,

além do entendimento majoritário dos Tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal.

Por sua vez, no REsp 15.691/PR (Rel. Designado Min. Luiz Vicente Cernicchiaro,

Sexta Turma STJ, julgado em 1º/12/1992,  publicado em 03/05/1993) percebe-se que dois

foram os posicionamentos ali engendrados.

Inicialmente,  o  Ministro  Pedro  Acioli,  relator  originário,  argumentou  que  a  pena

mínima a ser levada em consideração deve ser a do caput de cada tipo penal, e não de suas

qualificadoras, de maneira que uma circunstância atenuante poderá reduzir a sanção penal até

que se chegue ao parâmetro lá previsto.

Contudo, teve seu voto vencido pelo do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, relator

designado,  o  qual  alegou  que  o  princípio  da  individualização  da  pena,  com  disposição
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constitucional, prevê três etapas a serem seguidas no momento da aplicação da pena, a saber:

“cominação,  feita  pelo  legislador;  aplicação,  promovida  pelo  juiz,  dentre  os  limites  da

cominação; e, por fim, a execução, isto é, o cumprimento, regulda (sic) pela Lei nº 7.210/84”.

Na segunda etapa,  encontram-se as  qualificadoras,  as  causas  especiais  de  aumento  ou de

diminuição e as agravantes e atenuantes. Estas últimas serão unicamente calculadas sobre a

pena-base.

Sendo assim, diante desse contexto, o Ministro em questão aduziu:

Não lhe é,  todavia,  facultado,  sob  pena  de afetar  garantia  constitucional,
ultrapassar a barreira da cominação. Se fixar pena base no mínimo legal, a
título  de  atenuante,  não  pode  reduzir  nada  mais.  Senão,  estaria
transformando a atenuante em causa especial de diminuição de pena. Os dois
institutos são inconfundíveis.

No REsp 32.344/PR (Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma STJ, julgado

em 06/04/1993, publicado em 17/05/1993), observa-se que foi feita uma distinção entre causa

de diminuição e atenuante, afirmando-se que aquela tem o efeito de reduzir a pena cominada

em abstrato e é de aplicação compulsória, ao passo que esta não possui tal efeito e nem é

sempre que será aplicada.

Já o REsp 46.182/DF (Rel. Min. Jesus Costa Lima, Quinta Turma STJ, julgado em

04/05/1994,  publicado  em 16/05/1994),  fundamentando-se em posicionamentos  anteriores,

argumenta que somente na terceira fase de aplicação da pena é que essa poderá exceder os

limites previamente estabelecidos.

O sucinto REsp 49.500/SP (Rel. Min. Assis Toledo, Quinta Turma STJ, julgado em

29/06/1994,  publicado  em  15/08/1994)  apenas  afirma  que  a  circunstância  atenuante  lá

presente  não poderá incutir  no cálculo  da pena,  já  que  a  pena-base já  foi  fixada  em seu

mínimo.

Por fim, e ao contrário do precedente anterior, o REsp 146.056 (Rel. Min. Luiz Félix

Fischer, Quinta Turma STJ, julgado em 07/10/1997, publicado em 10/11/1997) é bastante rico

em fundamentação. Primeiramente, aduz-se que desde o Código Penal de 1940 tal tese nunca

predominou.  Em seguida,  afirma  que  se  esse  posicionamento  fosse  admitido,  vigoraria  o

sistema da ampla determinação, e não o da relativa determinação (previsto no artigo 68 do
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Código  Penal),  retirando-se,  destarte,  do  magistrado  todos  os  limites  à  sua  atuação,  e

acarretando-se “imprevisibilidade, incerteza e injustiça”. 

Demais disso, rejeita que possa haver qualquer prejuízo ao tratamento igualitário de

dois  condenados  que  respondam pelo  mesmo  crime,  mas  que  sobre  um deles  pese  uma

circunstância atenuante, a qual não será levada a efeito haja vista a fixação a pena-base no

mínimo.  Nesse  diapasão,  afirma-se  que  “A  aplicação  da  pena  não  pode  ser  produto  de

‘competição’ entre réus ou delinquentes”.

Ademais, argui-se que o artigo 65, apesar de conter a expressão sempre atenuam, não

deve ser interpretado literalmente, mas sim teleologicamente, uma vez que se deve entender

que as atenuantes somente terão que incidir quando a pena-base não houver sido fixada no

mínimo legal. 

Por último, argumenta-se que as circunstâncias legais são elementos acidentais, não

integrantes do tipo penal, cujo quantum de aumento e de redução não foi legalmente previsto.

Em virtude  disto,  na  dosimetria  da  pena,  deverão  ser  observadas  antes  das  majorantes  e

minorantes,  sob  pena  de  conceder  a  elas  uma  importância  maior  do  que  a  estas,  cujos

parâmetros foram estabelecidos.

Não obstante todos esses precedentes, deve-se atentar para o fato de que, apesar de

raros,  podem  ser  encontrados  posicionamentos  favoráveis  ao  extrapolamento,  pelas

circunstâncias  atenuantes  e  agravantes,  dos  parâmetros  estabelecidos  previamente  pelo

legislador em cada preceito secundário dos tipos penais.

Pode-se  citar,  em  primeiro  lugar,  o  REsp  68.120/MG  (Rel.  Min.  Luiz  Vicente

Cernicchiaro, Sexta Turma STJ, julgado em 16/09/1996, publicado em 9/12/1996), no qual o

Ministro relator  (que em julgamentos  anteriores  havia entendido pela  impossibilidade  das

circunstâncias legais ultrapassarem os patamares determinados) alegou:

O penalista nem sempre se dá conta de que seu raciocínio se afasta da busca
da teologia da lei e fica aprisionado em esquemas conceituais,  restrito ao
plano formal. [...] O legislador fornece o metro do comum das coisas. O Juiz
considera  as  particularidades  do  fato.  Caso  uma  circunstância  relevante
afaste-o  do  comum,  o  magistrado  deverá  adaptar  a  medida  ao  concreto.
Tarefa excepcional, sem dúvida, mas realística. [...] A pena, ficou registrado,
encerra  ideologia.  Além disso,  só  faz  sentido  se  –  necessária.  As  penas
cominadas  representam  situações  em  que  a  sanção  se  faz  necessária.
Corresponde a hipóteses normativas socialmente relevantes. [...] Coloca-se
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então a pergunta: se apesar de aplicada no mínimo, a pena, dada excepcional
circunstância  (não  é  excludente  de  ilicitude,  nem  excludente  de
culpabilidade) recomendar sanção ainda mais mitigada, pode o Juiz fixá-la
em patamar favorável ao réu? Impõe-se resposta positiva. O Juiz promove a
adequação  do  normativo  com  a  experiência  jurídica.  [...]  O  legislador
trabalha com o gênero. Da espécie cuida o magistrado. Só assim ter-se-á o
Direito dinâmico e sensível à realidade [...]. Não se trata de mero pieguismo.
Ao contrário, realização de justiça material. [...] Útil concluir repetindo: a
justiça  atribui  a  cada  um  o  que  é  seu!  A  pena  correta  é  direito  do
condenado [sem grifos no original].

Destaque-se, também, o REsp 175.136/SP (Rel. Min. Vicente Leal, Sexta Turma STJ,

julgado em 16/11/1999, publicado em 08/03/2000), onde se argui que a impossibilidade de se

fixar a pena abaixo do mínimo legal não se coaduna com o princípio da individualização da

pena,  com assento constitucional  no artigo 5º,  inciso XLVI. Além disso,  afirma-se que o

princípio da proporcionalidade deve ser observado, pois que guarda estreita ligação com os

fins da pena descritos no Código Penal: a prevenção e a reprovação do crime.

Ademais,  alega-se  que  o  artigo  65  de  tal  diploma  é  claro  ao  estatuir  que  “são

circunstâncias que sempre atenuam a pena”, de modo que não há que se cogitar de sua não

aplicação,  até  porque não existe  qualquer  disposição  em contrário no diploma repressivo.

Sendo assim, conclui-se afirmando que “não se pode conceber uma interpretação ampliativa,

que conduza a um agravamento da situação do réu”.

Por fim, não se pode esquecer do REsp 151.837/MG (Rel. Min. Fernando Gonçalves,

Rel. para acórdão Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, Sexta Turma STJ, julgado em 28/05/1998,

publicado em 22/06/1998), o qual apesar de sucinto, argumenta precisamente que se não fosse

reconhecida a circunstância atenuante, ela seria desprezada, o que significaria não atingir os

objetivos da sanção penal.

Em  suma,  foi  possível  notar  que,  a  despeito  de  alguns  poucos  entendimentos

dissidentes, a posição do Supremo Tribunal de Justiça já restou consolidada no sentido de que

as circunstâncias legais não podem conduzir a pena abaixo ou acima do mínimo e do máximo

previamente estabelecidos pelo legislador, mas apenas as minorantes e as majorantes.

3.10 A POSIÇÃO DO STF:
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Insta revelar, em primeiro lugar, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

também é consolidada em relação ao fato de que as atenuantes e as agravantes não podem, de

forma alguma, ultrapassarem as balizas definidas nos preceitos secundários dos tipos penais.

Inicialmente, pode-se mencionar o HC 56.723/RJ (Rel. Min. Décio Miranda, Segunda

Turma STF, julgado em 06/03/1979, publicado em 27/04/1979), no qual se afirma que as

circunstâncias legais não podem extrapolar os limites mínimo e máximo do tipo penal, ao

contrário  do  que  ocorre  com  as  causas  de  aumento  e  de  diminuição,  sendo  irrelevante,

portanto, que sejam mencionadas na sentença se não forem influir efetivamente na dosimetria

da pena.

Nesse mesmo diapasão, encontram-se o RE 118.364/PR (Rel. Min. Francisco Rezek,

Segunda Turma STF, julgado em 31/03/1989, publicado em 12/05/1989), o HC 70.391/SP

(Rel.  Min.  Francisco  Rezek,  Segunda Turma STF,  julgado em 07/12/1993,  publicado em

24/06/1994), o HC 70.883/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma STF, julgado em

08/03/1994,  publicado  em  47/06/1994)  e  o  HC  71.051/MG  (Rel.  Min.  Marco  Aurélio,

Segunda  Turma  STF,  julgado  em  20/06/1994,  publicado  em  23/09/1994),  os  quais  são

unânimes em arguir a impossibilidade jurídico-legal de se fixar a pena abaixo do mínimo em

virtude da presença de uma atenuante.

Por sua vez, tanto no HC 71.093/SP (Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma STF,

julgado em 23/08/1994, publicado em 27/10/1994), quanto no HC 73.717/SP (Rel. Min. Néri

da Silveira, Segunda Turma STF, julgado em 06/08/1996, publicado em 11/10/1996), aduz-se

que não constitui  constrangimento  ilegal  a  não  aplicação  de  uma circunstância  atenuante

quando a pena-base já tiver sido fixada em seu menor patamar.

No que tange ao HC 87.263/MS (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma

STF, julgado em 09/05/2006, publicado em 04/08/2006) e ao HC 100.371/CE (Rel.  Min.

Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma  STF,  julgado  em  27/04/2010),  publicado  em

27/04/2010), pode-se perceber que o entendimento continua se perpetuando: as circunstâncias

legais  somente  poderão  ser  efetivamente  consideradas  se  a  pena-base  não  houver  sido

estabelecida  em seu  mínimo  ou  máximo  abstratamente  cominados.  Assim,  se  fixada  um

pouco acima do mínimo legal,  qualquer  circunstância  atenuante  que  eventualmente  esteja

presente no caso concreto deverá obrigatoriamente ser considerada no momento do cálculo

penal.
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Diante desse contexto, impende relevar que foi reconhecida, em sede do RE 597.270/

RS, cujo relator foi o Ministro Cezar Peluso, a repercussão geral,  em Tribunal Pleno, em

julgamento realizado em 26/03/2009, da questão acima aventada.

Sendo assim, importa afirmar que, em primeiro lugar, foi argumentado que o artigo 65

do Código Penal, apesar de estatuir que as circunstâncias atenuantes sempre atenuam a pena,

o que o legislador quis dizer foi que elas deverão sempre ser reconhecidas na sentença, mas

“pode ocorrer que nenhum impacto tenha na fixação da pena”.

Em seguida, alegou-se que apenas as minorantes e majorantes podem conduzir a pena

para além dos limites abstratamente cominados, não se aplicando esse efeito às agravantes e

atenuantes, já que essas consistem em circunstâncias excepcionais, acidentais, de cada caso

concreto.  Entretanto,  se  esse  mesmo  tratamento  for  dispensado às  elementares  do  crime,

haverá ofensa ao devido processo legal  e ao princípio da individualização da pena,  posto

relacionarem-se com a exata medida de pena a que se deva cominar nas situações específicas.

Por fim, aduziu-se que se fosse permitido que as circunstâncias legais ultrapassassem

os parâmetros dos preceitos secundários normativos, “poderíamos passar a um regime em que

a discricionariedade judicial conduziria a que se aplicasse pena sem nenhum significado, em

termos de política criminal”.

Ante todo esse panorama do posicionamento do Supremo Tribunal Federal ao longo

do  tempo,  fica  fácil  concluir  que  sua  jurisprudência  está  absolutamente  sedimentada  no

sentido de que as atenuantes e agravantes não têm o condão de volver a pena para além dos

patamares previamente determinados.

3.11  APENAS  AS  ATENUANTES  PODEM  LEVAR  A  PENA  AQUÉM  DO
MÍNIMO LEGAL:

Cumpre destacar, por último, que a corrente doutrinária favorável à possibilidade de

extrapolamento dos limites legais se divide em duas: a parte majoritária entende que somente

as  circunstâncias  atenuantes  podem  levar  à  redução  abaixo  do  mínimo  abstratamente

cominado; já a parte minoritária afirma que tanto as atenuantes quanto as agravantes podem

fazê-lo.
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Todavia, ambos os entendimentos são firmemente criticados pela corrente contrária a

qualquer redução ou amento para fora dos parâmetros. Cite-se Dionísio Garcia (1990, vol.

653, p. 403), o qual aduz:

Bem por isso a defesa da ausência de limites legais para as circunstâncias
atenuantes não pode desconhecer, a contrario sensu, os efeitos malévolos da
verificação  dessa  mesma  ausência  de  limites  frente  às  circunstâncias
agravantes. 

Prossegue ainda tal autor mencionando Alberto Silva Franco (1987, p. 202):

[...] o entendimento de que o legislador de 1984 permitiu ao juiz superar tais
limites encerra um sério perigo ao direito de liberdade do cidadão, pois, se,
de  um  lado,  autoriza  que  a  pena,  em  virtude  de  atenuantes,  possa  ser
estabelecida abaixo do mínimo, não exclui, de outro, a possibilidade de que,
em razão de agravantes, seja determinada acima do máximo. Nessa situação
o princípio da legalidade da pena sofreria golpe mortal,  e  a liberdade do
cidadão ficaria à mercê dos humores, dos preconceitos, das ideologias e dos
"segundos códigos" do magistrado [...].

É de se ver, portanto, que a questão ainda continua sob intenso debate.

 



CONCLUSÃO:

Diante de tamanha quantidade de argumentos invocados por ambas as correntes, resta

inequívoco  que  a  questão  em  comento  ainda  suscita  intensas  controvérsias  no  campo

doutrinário,  apesar  de  já  estar  relativamente  sedimentada  na  jurisprudência  dos  Tribunais

Superiores, coforme visto acima.

Nesse sentido, se por um lado se pode notar um certo formalismo da corrente contrária

à redução para além dos limites dos tipos penais, haja vista que dá uma certa primazia ao fato

de que o Código Penal não traz qualquer quantidade a ser observada na dosimetria penal

quando da consideração das circunstâncias legais, por outro, é de se relevar que a corrente

favorável persegue um sentimento de justiça no momento da imputação da pena privativa de

liberdade.

Com  efeito,  é  interessante  assinalar  que  tal  sentimento  de  justiça  encontra-se

embasado no princípio da individualização da pena, estudado no primeiro capítulo, uma vez

que ao réu não poderá ser imputada uma pena privativa de liberdade superior a que lhe é

cabível, isto é, de acordo com o mal que causou à sociedade.

Nesse diapasão, ainda que o Estado queira dar uma resposta real à sociedade, a qual

também nutre um sentimento de querer fazer imperar a justiça, não se pode pretender que tal

resposta seja excessiva em relação aos fins retributivo e preventivo da pena, determinados no

artigo 59 do Código Penal, sob pena de se elevar a medida encarceratória ao nível de única

solução penal possível e efetiva. Se isso ocorrer, estar-se-á incorrendo em um silogismo, o

qual a experiência do Brasil e de inúmeros outros países já demonstrou ser falacioso.

Por fim, diante desse cenário, é imperioso lembrar que a justiça, para que se faça de

fato presente, deve ser alcançada através de um meio termo entre os envolvidos (sociedade e

delinquente),  não devendo privilegiar somente um em detrimento do outro, principalmente

nos casos em que um deles se vê esmagado pelo poder estatal.



BIBLIOGRAFIA:

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.

6 ed. São Paulo: Malheiros, 2006.

BARROS, Carmem Silvia de Moraes. A fixação da pena abaixo do mínimo legal: corolário

do princípio da individualização da pena e do princípio da culpabilidade. Separata de: Revista

Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 26, p. 291, abr. 1999.

BECCARIA, Cesare.  Dos delitos e das penas. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin

Claret, 2012. 121 p.

BETTIOL, Giuseppe. Direito penal. São Paulo: Red Livros, 2000. 789 p.

BITENCOURT, Cezar Roberto. O arbítrio judicial na dosimetria penal. Separata de: Revista

dos Tribunais, São Paulo, v. 723, p. 497, jan. 1996.

___________. Código penal comentado. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 1259 p.

___________. Tratado de direito penal: parte geral. 16 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 872 p.

BRASIL. Decreto-lei nº 1.004, de 21 de outubro de 1969. Institui o Código Penal de 1969.

Diário  Oficial  da  República  Federativa  do  Brasil,  Brasília,  DF.  Disponível  em:

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1004.htm>.  Acesso em: 28

ago. 2012.

BRUNO, Aníbal. Direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. 3 v.

CANÍBAL,  Carlos  Roberto  Lofego.  Pena  aquém  do  mínimo  –  uma  investigação

constitucional-penal. Separata de: Revista da Ajuris, Porto Alegre, v. 26, n. 77, p. 82-92, mar.

2000.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1004.htm


68

CARVALHO,  Luis  Gustavo  Grandinetti  Castanho  de.  Processo  penal  e  Constituição:

Princípios constitucionais de processo penal. 5 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 353 p.

FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias – La ley del más débil. 2 ed. Madri: Trotta, 2001.

189 p.

FRANCO, Alberto Silva. Código penal e sua interpretação jurisprudencial: parte geral. 6 ed.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 1823 p.

GARCIA, Dionísio. As circunstâncias atenuantes e agravantes continuam adstritas aos limites

punitivos do tipo. Separata de: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 653, p. 403, mar. 1990.

GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte geral. 11 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2009.

790 p. 

GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Pablos de. Direito penal: parte geral. 2 ed.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 665 p.

JESCHEK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Barcelona: Bosch, 1981. 2 v.

JESUS, Damásio Evangelista de.  Direito penal: 1º volume – parte geral. 27 ed. São Paulo:

Saraiva, 2003. 750 p.

JÚNIOR, Rosivaldo Toscano dos Santos. As circunstâncias legais e a aplicação centrífuga da

pena. Separata de: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 908, p. 233, jun. 2011.

JÚNIOR,  Ruy Rosado de  Aguiar.  Aplicação  da  pena.  Separata  de:  Revista  Brasileira  de

Ciências Criminais, São Paulo, v. 32, p. 187, out. 2000.

LOEBMANN, Miguel. As circunstâncias atenuantes podem sim fazer descer a pena abaixo do

mínimo legal. Separata de: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 676, p. 390, fev. 1992.

LUZ, José Jorge Ribeiro da. A discricionariedade do juiz quanto à aplicação da pena. Separata

de: Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 708, p. 281, out. 1994.

MACHADO, Agapito. As atenuantes podem fazer descer a pena abaixo do mínimo legal –

inteligência do art. 68 do código penal após a redação da lei 7.209/84. Separata de:  Revista

dos Tribunais, São Paulo, v. 647, p. 388, set. 1989.



69

MIRABETE, Julio Fabbrini.  Código penal interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas S.A., 2001.

2227 p.

_____________.  Manual de direito penal: parte geral. 22 ed. São Paulo: Atlas S.A., 2005.

457 p.

NUCCI,  Guilherme  de  Souza.  Individualização  da  pena.  4  ed.  São  Paulo:  Revista  dos

Tribunais, 2011. 367 p.

PRADO, Luiz Regis.  Curso de direito penal brasileiro: parte geral – arts. 1º a 120. 11 ed.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 873 p.

SHECAIRA, Sérgio Salomão. Circunstâncias do crime. Separata de:  Revista Brasileira de

Ciências Criminais, São Paulo, v. 23, p. 67, jul. 1998.

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos do direito penal. 5 ed. São Paulo: Saraiva,

1994. 362 p.


	Universidade Federal Fluminense
	Superintendência de Documentação
	SUMÁRIO

