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RESUMO

Destina-se o presente trabalho a tecer uma análise crítica sobre os critérios utilizados pelos Magistrados para a aplicação de pena base do 
criminoso. O Direito Penal do Autor, calcado no julgamento da pessoa do delinquente, ainda é largamente difundido e aplicado pelo Judiciário 
brasileiro, parâmetro avesso ao Direito Penal do Fato, que tem como fundamento a conduta perpetrada pelo infrator, independentemente de 
quem a praticou.  No âmbito da dosimetria da pena, deve viger o Direito Penal do Fato, que é amplamente tutelado por normas e princípios 
entabulados na nossa Constituição Federal. Mas, do ponto de vista pragmático, a ausência de balizas legais para que o Magistrado proceda ao 
aumento da pena base, enseja, por vezes, penas mais ou menos elevadas, a depender da pessoa do Julgador.  Surge, então, a indagação: a 
subjetividade do Juiz, no momento da aplicação da pena base, pode gerar insegurança jurídica ou lesão a direitos fundamentais do réu? A falta de 
critérios legais objetivos para o reconhecimento das circunstâncias judiciais subjetivas (a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e os 
antecedentes) conferiu ao Julgador a possibilidade de definir quando e quanto irá recrudescer a pena inicial. Daí chamarem-se circunstâncias 
judiciais, ou seja, aquelas do Juiz. O julgamento baseado no sentimento pessoal ou na percepção subjetiva do Juiz acerca do que sejam tais 
circunstâncias – e como elas influem na pena –, não pode trazer, via de regra, a esperada segurança das relações jurídicas, nem sequer o respeito 
às garantias fundamentais do indivíduo, tais como a liberdade, a igualdade, a intimidade, a segurança e o devido processo legal, e ao princípio da  
individualização da pena, além de outros. O inexorável subjetivismo nesta fase da aplicação da pena poderia, por exemplo, resultar decisões 
díspares se o mesmo caso concreto fosse submetido a julgamento por Juízes diversos. Isto muitas vezes ocorre quando, em sede recursal, o 
Tribunal de Justiça reforma a sentença condenatória justamente pelo fato de o Magistrado de Segunda Instância, acompanhado de seus pares, 
adota critérios para o reconhecimento e para o aumento da pena base diferentes daqueles utilizados pelo Juízo Monocrático. Tal prática é 
bastante ocorrente em nossos Tribunais, conforme, aliás, se comprovou através de estudos de dezenas de acórdãos. Pelas linhas traçadas até 
aqui, malgrado constitua uma síntese da pesquisa realizada, já é possível entrever a necessidade de haver um embasamento garantista quando da 
análise, pelo Julgador, das circunstâncias judiciais de caráter subjetivo previstas na norma aberta do artigo 59 do Código Penal.  Pelo presente 
trabalho, portanto, busca-se proposições sobre a unidade de entendimento quanto à conceituação das circunstâncias judiciais de cunho subjetivo, 
bem como a unificação dos critérios que determinam o quanto de pena deve incidir para majorar a pena base.  A revisão bibliográfica da doutrina, 
cotejada com inúmeros casos concretos julgados pelo Judiciário brasileiro, foi a metodologia utilizada para reunir e analisar os dados afetos ao 
tema, bem como para auxiliar na interpretação das normas penais e constitucionais que circundam o subjetivismo da aplicação das circunstâncias 
judiciais. Vislumbra-se ser de grande relevância o presente trabalho na medida em que poderia contribuir sobremaneira para evitar a insegurança 
jurídica proporcionada por este gap legislativo representado por normas penais abertas existentes no âmbito da aplicação da pena.  A 
interpretação conforme a Constituição Federal é um remédio imediato para o atual problema. Acredita-se que possa haver critérios legais que 
estabeleçam parâmetros para que o Julgador possa identificar quando estão presentes circunstâncias desfavoráveis e o quanto de pena deve ser 
incrementado.
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