
RESUMO 

O presente trabalho tem o intuito de contribuir à discussão acerca das transgressões aos 

direitos fundamentais e garantias do indivíduo tutelados pela Constituição Federal no 

momento da fixação da pena-base do criminoso. O estudo se volta especificamente quanto às 

circunstâncias judiciais subjetivas, que são aquelas relacionadas à pessoa do infrator 

(culpabilidade, antecedentes, personalidade e conduta social), previstas no artigo 59 do 

Código Penal. A ausência de critérios legais no que tange à identificação de tais circunstâncias 

(hipóteses de incidência), e ainda, em relação à mensuração de reprimenda, ou seja, o quanto 

de pena deve ser imposto, confere ao magistrado discricionariedade tamanha a ponto de 

trazer instabilidade à segurança jurídica. Afinal, a depender da pessoa do juiz, a pena fixada 

poderá ser maior ou menor. Neste eito, partindo do entendimento doutrinário no sentido de 

que no direito penal brasileiro vige a culpabilidade do fato ou do ato (ou direito penal do fato), 

onde o agente é julgado por aquilo que ele fez e não pelo o que ele é, a majoração da pena 

calcada, por exemplo, na personalidade negativa ou na má conduta social do delinquente 

subverteria os princípios da legalidade, da individualização da pena, da proporcionalidade, do 

devido processo legal, e ainda, as garantias da inviolabilidade do direito à liberdade, à 

igualdade, à segurança, à intimidade e à vida privada. Por esta razão, como solução às diversas 

questões que surgem entorno do tema, propõe-se a aplicação de técnicas interpretativas 

específicas ao artigo 59 do Estatuto Repressivo, como a interpretação da aludida norma penal 

conforme à Constituição Federal e a declaração parcial de sua inconstitucionalidade sem 

redução de texto. Ao fim, sobre o assunto em debate, a título exemplificativo, traz-se excertos 

de julgados proferidos por juízo monocrático, por órgãos jurisdicionais colegiados e pelos 

nossos Tribunais Superiores. PALAVRAS-CHAVE: Individualização ou dosimetria da pena. Artigo 

59 do Código Penal. Circunstâncias judiciais subjetivas. Culpabilidade, antecedentes, 

personalidade e conduta social. Direito penal do fato ou do autor. Princípios e garantias 

constitucionais. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to contribute to the discussion about the transgressions to the fundamental 

rights and guarantees of the individual protected by the Federal Constitution at the moment of 

establishing the criminal penalty. The study focuses specifically on subjective judicial 

circumstances, which are those related to the person of the offender (guilt, ancestry, 

personality and social conduct) provided for in article 59 of the Criminal Code. The absence of 

legal criteria regarding the identification of such circumstances (hypotheses of inci- dence), 

and also, in relation to the measurement of reprimand, that is, how much of a penalty should 

be imposed, gives the magistrate such discretion instability to legal certainty. After all, 

depending on the person of the judge, the penalty may be higher or lower. In this etiology, 

starting from the doctrinal understanding in the sense that in Brazilian criminal law the 

culpability of the fact or act (or penal law of fact) is observed, where the agent is judged by 

what he did and not by what he is, punishment, for example in the negative personality or in 

the social misconduct of the offender, would subvert the principles of legality, individualization 

of punishment, proportionality, due process of law, as well as guarantees of the inviolability of 

the right to liberty, equality, security, privacy and privacy. For this reason, as a solution to the 

various issues that arise around the theme, it is proposed to apply specific interpretative 

techniques to Article 59 of the Repressive Statute, such as the interpretation of the 

aforementioned criminal law according to the Federal Constitution and the partial declaration 

of its unconstitutionality without reduction of text. Finally, on the subject under discussion, by 

way of example, are excerpts of judgments given by monocratic court, collegiate courts and 

our High Courts. KEYWORDS: Individualization or dosimetry of the penalty. Article 59 of the 

Penal Code. Subjective judicial circumstances. Guilty, antecedents, personality and social 

conduct. Criminal law of fact or author. Principles and constitutional guarantees. 


