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RESUMO

Discriminação ou Desigualdade na aplicação da Lei Penal – Pesquisa empírica sobre a diversidade de procedimentos nas sentenças aplicadas pelo 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no período de 2005 a 2015. A dificuldade encontrada para entender as constantes decisões a respeito da 
aplicação da pena no âmbito penal, esbarra na falta  de banco de dados específicos que venham  a demonstrar como se comportam  os juízes 
quando sentenciam os apenados no Rio de Janeiro. A problemática contida no presente trabalho reside no estranhamento a respeito da 
diversidade na aplicação da pena, o que, em primeiro momento, vislumbrou-se uma possível desigualdade na sua aplicação. Com o avanço da 
pesquisa empírica, está se apresentando um cenário um pouco mais diversificado do que meramente a questão da desigualdade na dosimetria da 
pena. A pesquisa caminha para tentar, pelo método empírico e teórico, estudar as reais razões de decidir na aplicação da sentença, com o escopo 
de descortinar as fundamentações dos magistrados quando da aplicação das sentenças julgadas. Percebe-se, através do que vem sendo 
pesquisado em dados empíricos em andamento que nem todos os condenados cumprem etapas iguais em suas respectivas penas, amadurecendo 
a ideia de uma determinada linha difusa de procedimentos judiciais quando da aplicação da pena. No entanto, com o seguimento da pesquisa, 
desenha-se um cenário não só arrimado em teses de desigualdades, mas também em um comportamento desuniformizado na aplicação da 
sentença ou decisões, trazendo uma clara visão da falta de homogeneidade na aplicação da pena. Ressalte-se que os dados coletados observam o 
tipo penal, a região da infração penal, o produto objeto do crime assim como o prolator da sentença. Ainda na parte de coleta de dados já se 
percebe diversas decisões para um mesmo tipo penal, na área da Comarca da Capital do Rio e Janeiro.  A pesquisa agora avança para conhecer o 
comportamento dos magistrados quando da aplicação da pena, na área metropolitana do Rio de Janeiro, com suas particularidades e costumes 
inerentes aquela região. A pesquisa tem um recorte de tempo, baseando-se entre o período compreendido do ano de 2005 a 2015, nas comarcas 
dos maiores municípios do Rio de Janeiro. A princípio, a pesquisa busca elementos empíricos num universo de  150 sentenças, separadas por tipo 
penal,  para que após essa avaliação, possa analisar criteriosamente os detalhes que justificam os motivos de haver sentenças diversas para a 
mesma infração delituosa. Com este trabalho finalizado, será possível de fato fazer um comparativo das penas aplicadas e verificar como se 
comportam os juízes na aplicação das sentenças, tendo uma visão real a respeito da problemática destacada: Desigualdade ou Discriminação? 
Como são aplicadas as penas?
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