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EDITORIAL 

Esta revista tem divulgado, em nosso país, impo'r'rtantes traba-
lhos de em1;nentes mestres estrangeiros, procurando sempre fazê-lo 
através de bem cuidadas traduções. Neste número, temos o prazer 
de incluir dois trabalhos dessa natureza: o primeiro, do Prof. GIU
SEPPE BETTIOL, sobre o D~reito Penal do comportamento interior, reto
mando o tema a que já havia anteriormente dedicado sua atenção c 
que tão bem se ajusta à sua concepção do direito punitivo. Seu tra
balho anterior sobre o tema foi divulgado no Brasil (RT 442/315). 
O segundo artigo traduzido é de auto1'ia do Pro1. ENRIQUE BAGIGA
LUPO, que é hoje, sem favor, uma das figuras mais destacadas no 
campo do Direito Penal, integrandO' aquele pequeno e seleto grupo 
de jovens professares q1te, 1~eunidos em torno de JIMENEZ DE ASÚA, 
fundaram a revista Nuevo Pensamiento Penal. Esse trabalho do Prof. 
BACIGALUPO foi apresentado ao Colóquio realizado pelo Instituto de 
Ciências Penais do Chile, em abril de 1973 e de que participou o 
diretor desta Revista. Trata de um dos temas que hoje se põem ao 
centro das profundas transformações por que passa o Direito Penal 
de nosso tempo, assinalando as dificuldades técnicas trazidas pOl1' novas 
idéias, que vão dominando as legislações mais modernas. 

A esses dois trabalhos, em tradução, ajunta-se o estudo do Prof. 
ALCIDES MUNHOZ NETO, da Universidade Federal do Paraná, a res
peito dos criminosos habituais ou por tendência, tema particula'r
mente difícil e polêmico em face do CP de 1969, por suas soluções 
tão d:iscutidas e criticadas. O trabalho do Prof. MUNHOZ NETO constitu,i 
valiosa contribuição ao estudo' da matéria. 

Entre os Comentários e Comunicações publicamos excelente arti
go do Min. EVANDRO LINS E SILVA, de quem já temos divulgado 
outros trabalhos, sobre a liberdade provisória no Processo Penal, 
tendo-se em vista as novas disposições introduzidas a respeito em 
nosso direito. Tais disposições, infelizmente, vêm sendo aplicadas 
pelos tribunais com timidez e espírito conservador. Nessa scção 
incluímos também estudo do Prof. JUAREZ CIRINO DOS SANTOS, sobre 
a culpabilidade, foc:alizando uma série de questões impo1'tantes que 
sobre o tema trouxe a teoria finalista da ação. 

Publicamos também o parecer do diretor desta 1'evista sobre o 
1"UmOrOSo processo penal movido perante o STF contra o ex-deputado 
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Francisco Pinto, onde são analisadas vartas questões jurídicas da 
maior importância, sobre as imunidades parlamentares no regime da 
atual CF, e sobre a ofensa política e subversiva. 

Nas seções habituais o leitor encontrará extensa resenha biblio
gráfica, sobre obras nacionais e estrangeiras, no campo da nossa espe
cialida:de. Nessa resenha colaboram não só ,os responsáveis p,ela parte 
editorial desta revista, inclusive a Prof.a YOLANDA CATÃO, como tam
bém os Profs. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, HORTÊNCIO CATUNDA DE 
MEDEIROS e RAPHAEL CIRIGLIANO FILHO. 

Na parte: de noticiário merecem destaque as conclusões do Xl 
Congresso Internacional de Direito Penal, realizado em setembro do 
corrente ano em Budapeste, do qual fomos um dos co~presidentes 
(juntamente 'com MARC ANCEL, HANS-HEINRICH JESCHECK e IGOR 
ANDREJEW). Esse congresso tratou de temas extremamente impor
tantes, entr,e os quais os dos novos métodos e meios do Direito, Penal 
,e o que se refere a drogas e substâncias perigosas. 

Neste número publica,mos o índice geral d,es'ta revista com
preensivO' de tOldas as matérias publicadas de seu número 5 até O' 

presente, inclusive a resenha bibliográfica e a jurisprudência. Este 
índice foi organizado, por uma de nossas colaboradoras, a Dr.a LÍDIA 
SEQUEIRA. O índice geral dos númerO's antfYrÍolf'ies foi publicado no 
n. 4, org,anizado pelo Dr. FERNANDO FRAGOSO. 

Desejamos na oportunidade chamar a atenção dos interessados 
para o importante V Congresso das Nações Unidas Para Prevenção 
do Crime e Tratamento do Delinqüente, que se realizará em Toronto, 
no Canadá, no período de 2-12 setembro de 1975. O Idiretor desta 
revista embora desvinculado de qu,ulquer representação governamen
tal, foi escolhido pelas Nações Unidas par,a v,ice-presidente do refe
rido congresso. 

H. C. F. 
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DOUTRINA 

ESTADO DE DIREITO E 
"GESINNUNGSSTRAFRECHT"* 

GIUSEPPE BETTIOL 

1. Nossa atenção deve ser dirigida a toda novidade que possa 
se inserir no tronco do sist€ma para indagar se, através da mesma, 
se determina ao menos uma modificação ou um reposicionamento 
sobre tradicionais fundamentos do próprio sistema penal. Seria, 
agora, natural falar da grande revolução que, a parti~ de 1940, 
ocorr6ju na dogmática penal por obra de WELZEL, que hOJe homena
geamos, o qual, com a sua concepção finalís~ica da ação e person~
lística do ilícito, operou uma verdadeira revll'lavolta na metodologia 
mecanicístico-causal que, por um século, dominou o campo do Direito 
Penal. A obra de WELZEL permanece como uma obra de significado 
histórico que todos reconhecemos pelas conseqüências que teve no 
processo de eticização e de humanização das categorias penais, 
não mais meras figuras abstratas de qualificação jurídica, mas 
conexas a um momento ontológico e, portanto, à essência ,e ao valor 
das coisas. 

Ê também verdade que assim o sistema, passando, no que con
cerne ao crime, de uma plataforma objetiva para outra subjetiva, 
pode haver provocado interpretação ou impressões erradas, mas o 
subjetivismo de WELZEL não é o subjetivismo do Willensst'rafrecht 
de amarga memória, nem um subjetivismo de caráter "burguês" 
como os juristas da Al-emanha Oriental censuraram no mesmo autor, 
quase como se com a ação finalística, fosse colocada em perigo a pró
pria segurança jurídica. Quando se parte do pressuposto de que o 
Direito Penal é tutela de bens jurídicos em um quadro de estrita lega
lidade, não se faz isso pelo arbítrio que rompe a lei, ainda se momen
tos subjetivos sejam tomados em maior consideração. Mas são sem
pre momentos subjetivos que vêm em exame a p,arte: objecrti, a parte 
deUcti, e não em relação a um querido e deliberado aumento dos pode
res discricionários subjetivos do juiz, como nos sistemas políticos 

(*) Tradução do Prof. LUIZ ALBERTO MACHADO. 
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antiliberais. Mais do que subjetivar as categorias penais, trata-se de 
humanizá-las, ligando-as a uma substância da qual viviam despren
didas. Eis então que surge a ação finalística como um dado que revo-· 
luciona .0 sistema tradicional. Poder-se-á aceitá-la em uma concepção 
sistemática até as suas mais longínquas conseqüências ou se poderá. 
limitar a sua produção em um quadro sistemático mais circunscrito, 
mas certo é que humanizou o que -estava cremado, vale dizer, aquele 
conceito de ação que é o suporte de toda construção penal. A ação 
finalística não é um elemento de natureza cega, mas o momento 
vidente de um ser que sabe dirigir as suas ações em um mundo no 
qual suscitam momentos de valor, mesmo porque foram ligados ou 
inseridos ·em dados personalísticos. WELZEL no seu Direito Penal. 
ll.a ed., pág. 79, indica alguns destes elementos: a) a intenção, que dá 
à ação dolosa finalística uma particular intensidade; b) particulares 
tendências da ação, como em certos delitos sexuais, nos quais não 
podemos prescindir de certas orientações libidinosas do sujeito; c) 
os particulares momentos da Ge8Í11JJ1.,ung, que encontramos em certos 
particulares tipos delituosos '(sobre os quais SCHMIDHAUSER, por pri
meiro, atraiu a nossa atenção: ex.: "agir por brutal malvadeza", 
matar pelo gosto de matar, usar particular crueldade e assim por 
diante). Disse WELZEL que estes momentos subjetivo-pessoais vêm 
constantemente em relev.o no fato do crime e colorem o conteúdo 
ético-social da ação em determinado sentido. Do tipo subjetivo de 
comportamento ou da posição do autor, pode-se determinar de maneira 
l'elevante o particular significado ético-social da ação. WELZEL, em 
substância, avalia a individualização destes momentos ético-perso
nalísticos, mas faz· a respeito uma asserção de grande valor. O insigne 
autor afirma que ·enquanto tudo isso não faça esvanecer o "fato" -
e pois a certeza jurídica - não se corre nenhum perig.o, admitindo 
no 'entanto que, em certas situações, o fato, através da incidência 
desses momentos ético-personalísticos, possa enfraquecer-se, restrin
gir-se, limitar-se, e se possa chegar à aceitação de um Gesinnungsstraf
recht, vale dizer, a punir um simples comportamento interior do 
sujeito, o que contrastaria com nossa política criminal, nossa legis
lação e nossa dogmática. 

2. 0' autor deste trabalho teve oportunidade, na Itália, de atrair, 
recentemente, a atenção dos estudiosos sobre esses momentos perso
nalísticos que se encontram na pesquisa científica. O ·escrito "Sobre 
direito penal do comportamento interior" (Riv. !tal., 1971) encontrou, 
P?rém, forte resistência e oposição. Antes de mais nada os positi
vIstas perfilharam com SANTORO (Scuola PosUiva, 1972) a dizer que ::n tudo. aquilo que BETTIOL escr·evera, nada havia de novo, porque 
.la valorIzado pelo positivismo criminológico italiano. Disse ainda 
SANTORO. ~u? tudo se reduz a palavras que voam (verba volant) , como 
se o POSItIvIsmo, com as suas subjetivaç6es, não se tivesse já volati
zado e terminado em nada. Mas não é duvidoso que com o dogma-
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tismo dos últimos descendentes italianos da' escola positiva, nada há 
a fazer. São fósseis que refutam toda modificação às suas tradicio
nais atitudes e soluções dos problemas penais, repetindo críticas já. 
superadas por conclusões de longas pesquisas, mesmo no setor das 
ciências naturais que - segundo eles - deveriam ainda sufragar 
uma concepção estática e mumificada da realidade humana. Não há 
nenhuma possibilidade de diálogo fecundo, porque o conceito de 
"homem", de "personalidade humana"', é entendido em termos por 
tudo estáticos, como se a biologia, a psicologia, a sociologia, se funda
mentassem sobre posições de há um século, quando as expressões 
"constituição", "ambiente", "reflexoscop~icionados "', "hereditarie
dade" eram mantidas como palavras magicas, capazes de resolver 
todos 'os problemas de que o direito penal e a criminologia ocupavam. 

Devemos porém reconhecer - ainda no juízo negativo que 
exprimimos ~ que o; positivistas da N ?uv·elle Défe'l}-se ~()ciale .rompe
ram esse encanto com uma atitude maIS solta, maIS VIVa, maIS colo
rida, dos problemas penais, admitindo o que um positivista tradicio
nal e ortodoxo consideraria uma heresia. SANTORO é um destes que 
hem pouco se assemelham 3: um MARC ANCEL ou a um GRAVEN! 

É certo que ".o comportamento interior", como nós o considera
mos, reconduzindo-o a um "estado de consciência eticamente relevan
te" e inserível no mundo jurídico, não pode ser entendido por quem 
professa ainda um puro positivismo naturalístico e legal. Se também 
para .esses a ética é ligada à metafísica, deve desaparecer como a 
metafísica que não tem nenhuma razão de existir, enquanto é 
uma pura' ilusão da mente humana. A única atitude ética aceitável 
torna-se aquela da "simpatia" ou da "felicidade do maior número", 
não aquela categorial, que deriva da voz de uma consciênci~ ligada 
a um absoluto. Torna-se inútil que os positivistas venham dizer que 
o seu sistema é impregnado deeticismo, porque não condena, mas 
"compreende", quando para nós a função da moral é indicação do 
juízo de mérito ou demérito, não já a simples indagação sobre causas 
ou condições que possam ter conduzido um sujeito a um d·elito, resol
vendo em um puro dado da natureza aquilo que, ao contrário, é uma 
expressão do espírito. Mas o espírito, no âmbito. do seu sistema" est~ 
morto e a natureza inerte, em razão do que nenhum progresso CIenti
fico s~ encontra nas elucubrações e pesquisas, Se a "periculosidade 
do delinqUente" é o centro do seu sistema, o que no.s diz seu con
ceito de "homem"'? Uma coisa é certa: essa periculosidade, até 
sendo uma categoria personalística, não tem nada a ver com a 
Gesinnrung ou comportamento interior do agente, Mas ainda, quando 
se fala da periculosidade, não se pretende, de fato, referlr-se a,o 
homem "pessoa", mas ao homem "coisa", A personalidade da perl
culosidade é puro ponto da relação, mas não apresenta, q.ualq;ter 
valor ontológico, Para o positivismo, o único valor ontolOglco e o 
homem como puro .e simples "fragmento do cosmo", de um cosmo 
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que é uma realidade fechada em si mesma, opaca, cristalizada e, 
até, parada e bloqueada. Não há - repetimos - uma abertura 
acima de um mundo finalístico inter'pretado, mas somente causal
mente entendido. Se a periculosidade é probabilidade de novos even
tos delituosos (segundo a definição de GRISPIGNI), esta probabili
dade se insere sobre a causalidade, a que se submete tão-só a um 
juízo naturalístico. O juízo moral se ocupa apenas do ato consumado 
ou que se está consumando. O futuro foge a um juízo ético porque 
para a moral, inexiste. ' , 

. Se, ~a verdade, o crime perpetrado é só ocasião do juízo de 
perlCulosldade, esta escapa de toda possibilidade de um juízo de 
valor, que supõe a transgr\essão de um dever. Só na culpabilidade 
este juízo é possível, enquanto é reprovabilidade por um fato acon
tecido; se até dos estados de consciência pode-s·e falar estes são 
admissív·eis apenas no âmbito e intensidade de um juízo de culpabili
dade. Compreende-se a impossibilidade para um positivista de enten
der e valorar um estado de consciência que não se pode identificar 
com um puro elemento psicológico, mas pode constituir um impulso 
para a ação. Assim, os "motivos", sendo também dados positivos 
de caráter subjetivo, não são, necessariamente, expressões de um 
"estado de consciência", ou, quando menos, um positivista não lhes 
poderá j amais compreender e valorar nesse sentido. O positivista está 
morto para 'esse mundo de valores, de impulsos conscientes, etica
mente rele~antes, dos fins que iluminam o ânimo de quem obra no 
mundo SOCIal. Para esses a consciência cria ilusões, não autoriza 
JUIZOS, prospectivas éticas válidas para a ação. SANTORO não conse
guiu, nem poderia conseguir entrar nesSe mundo. 

3. Uma ampla avaliação do meu escrito sobre direito penal do 
comportamento interior foi feita por TORtO (Anuario de Dere\cho-Pe
nal. Madri, 1973). O escrito é cheio de atenção e compTeensão, fei
tas com aquele cuidado que é uma das características da publicação 
madrilenha. TORÍO, após afirmar que é certo o influxo metodológico 
que .0 escritor teve sobre a nova geração de juristas espanhóis (e 
por este reconhecimento o agradeço), passa a salientar amplamente 
os momentos salientes da minha publicação, maravilhado, porém, do 
fato de ter ousado ultrapassar alguns limites e criar a confusão entre 
os jovens que ainda acreditam em verbo magistri. 

C'reio oportuno deter-me a respeito. 
. Disse TORÍO que a ampla síntese por ele feita do conteúdo da 

mInha publicação é "suficientemente indicativa da mudança que 
representa esta contribuição do professor de Pádua no conjunto de 
sua obra científica". O trabalho, até, representaria por si mesmo um 
l'et<:rno sobre critér-ios metodológicos da pesquisa até agora levada a 
e!eIto, e se bem não representa uma refutação dos elementos obje
hvos do crime, sempre significa um perigo para a segurança jurí-
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dica e para os princípios de um direito penal que se pretende ins·erir 
na moldura dos princípios de um Estado de Direito. Subsiste, até, 
quando menos no espírito de um Direito Penal do comportamento 
interior, um p'erigo para as liberdades individuais que só o Estado 
de direito garante. :É bem verdade que TORÍO não me fez a desfeita 
de ,colocar-me no número dos irracionais mais ou menos contemporâ
neos, aos quais se refere a crise de segurança trazida pelo Wil
lensstrafrecht há quarenta anos no coração da Europa, mas não há 
dúvida que a observação crítica do escritor espanhol vai colhida e 
discutida para dissipar dúvidas e incertezas que uma apressada 
meditação das minhas páginas poderia trazer. 

Antes de mais nada, nego que se trate de uma mudança. Mudan
ça quer dizer trocar de estrada, fazer o avesso daquilo que se fez 
primeiro, indicar diversos critérios de hermenêutica. Quero, antes 
de mais nada, dizer que as constantes lógicas do direito penal são 
plenamente respeitadas: ninguém pensa em tocar .ou revolver a 
correlação "fato-crime", "crime-retribuição", "r:etribuição-pena", 
para negar ou alterar seus termos. Só então ,estaríamos como diz 
NUVOLONE - por fora dos limites de um Direito Penal verdadeiro 
e próprio. Não estamos diante do binômio "p·ericulosidade-pena" ou 
"culpa-medida de segurança". Esse seria o retrocesso que sempre 
quisemos evitar decididamente. Os limites clássicos do Direito Penal 
permanecem invariáveis na sua ordem: de um lado o crime, de 
.outro a pena retributiva. Só que no âmbito de um D-ireito P.enal 
do comportamento interior, não o limite lógico, mas o tom, pode vir 
a mudar. 8e é verdade que, aqui, nos movemos sempre sobre o terreno 
do classicismo não é menos verdade que o classicismo de hoje não é 
o de ontem ~ que também no âmbito de uma mesma impostação 
lógica, conteúdo e significado de certos conceitos podem sofrer uma 
mutação. . _, . 

O Direito Penal sob .o influxo e a cultura de hOJe nao e o racIO
nalismo formal de CARRARA ou a ainda tímida dialética de PESSINA. 
As correntes do pensamento humano sofreram profundas transfor
mações e seria absurdo que o direito penal não sofresse as suas 
conseqüências. Tome-se o Código Penal italiano de 1931 e as nume
rosas correntes filosóficas que o influenciaram: racionalismo libe
ralizante, dialética hegeliana, filosofia do autoritarismo e por nÍ 
afora. Todo filão deixou o seu rastro. Só mudando a correlação lógi. 
ca "crime-pena" muda o Direito Penal, mas enquanto essa corre
lação permaneeer, uma mudança ou um enriquecimento dos critérios 
metodológicos de pesquisa e de interpretação serão plenamente lici. 
tos e ainda .oportunos. O desprezo professado por muitos para com 
a ciência jurídica. é a conseqüência do imobilismo da dogmática e 
da recusa de adequar-se aos tempos. Em minha opinião, o Direito 
Penal do comportamento interior ou dos estados de consciência é 
exatamente o fruto de uma nova maturação dos tempos que - sem 
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negar o que a tradição e o Estado de Direito lhe deram traz um 
-enriquecimento metodológico que analisa a pessoa humana sob uma 
luz diversa. Isso não se choca com qualquer regra tradicional, trans
mitida pelo liberalismo e o Estado de direito. Em verdade: a) não 
nega validade ao princípio da legalidade, já que preserva crime, pena, 
medida de segurança. Esta é a única base sobre a qual se pode 
construir um Direito Penal a serviço da liberdade e dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, ainda que hoje, nos tipos, encon
tremosencastoados momentos normativos, um tempo considerados 
il1admissíveis pela segurança jurídica; b) não nega a interpretação 
lógico-racional da norma penal, ainda se em situação de dificuldade 
sugerisse um método teleológico de procura, que poderá, para alguns, 
ser razão de um círculo vicioso. Mas a lógica' sempre conheceu esses 
circulos viciosos; c) não refuta o Tatbestand, mas ainda se alimenta 
de BELING. Depois de tanto irracionalismo, digamos com RITTLER: 
Zuriick zum Beling! E isso representa, sobre plano programático, 
uma exigência de segurança, com a tipicidade colocada na base de 
toda pesquisa; d) não refuta os limites psicológicos d.o dolo e da 
culpa como tipos de nexo de causalidade subjetiva, ainda se não 
resolve a culpabilidade só com a sua presenç~; ·e) não nega a retri
buição como fundamento da pena e portanto é hostil à pena indeter
minada e .olha com suspeita a medida de segurança. 

Se isso é verdade, a nós parece que ° Estado de Direito, com 
as suas fundamentais e essenciais exigências de segurança, está 
salvaguardado. A segurança jurídica não é colocada em discussão, 
ainda que uma certa margem venha reconhecida à discrição do 
juiz, característica esta de todo o Direito Penal moderno. 

4. Tudo o que foi dito permanece, mas é ainda verdade que 
alguma coisa muda na evolução das coisas e das idéias. Quarenta 
anos atrás - ao tempo da elaboração do Código Penal italiano -
o conceito de uma responsabilidade objetiva ·estava tranqüilamente 
aceito, c.omo se isso representasse quase um modo de ser normal 
do Direito Penal e não já uma aberração dos tempos passados. Era 
acolhida, como a única válida em tema de causalidade objetiva entre 
a ação e o resultado, a teoria condicionalística, fundada na qual a 
causalidade ligava-se só a um dado lógico-naturalístico, como se, 
nela, ao contrário, não se refletisse o homem com a sua carga espi
ritual e psicológica. Dolo e culpa eram construídos apenas sobre 
dados psicológicos, sem referência alguma ao empenho deconsciên
cia típico do homem quando age em modo conforme ou disforme 
à vontade do ordenamento jurídico. Portanto, todo um mundo f·echa
do entre os apertos de uma concepção de pura natureza mecani
cística, que não deixava passar a luz de uma concepção espiritual-per
sonalística do homem posto no céntro d·e todo valor social. 

Quando afirmamos, no passado, que a norma constitucional (art. 
25), afirmativa da personalidade da responsabilidade penal, é uma 
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norma revolucionária do sistema, fomos considerados negativamente, 
mas a verdade é que alguma coisa de novo entrou no ordenamento 
penal, e foi o conceito de "pessoa". Se ainda recorda:nos .to?a a ~volu
ção da escola clássica, não encontramos uma expressao SImIlar, a qual 
o Direito Penal esteja vinculado. Fala-se de. homem (qu~ndo, ~ele se 
fala) de indivíduo, de sujeito ativo do crIme, de destmatano das 
norm'as jurídicas, mas se a expressão "pessoa" vem usada, é. usada 
em sentido naturalístico ou não adequada ao f~to. .C~m efe!,to, se 
um significado tem a "pessoa ", é aquele de se~ antI-slstema, .val.e 
dizer uma idéia de valor que encontr'a em SI mesma o seu slgm
ficad~, sem necessidad·e de ser relacionada a outra ou a ?u~ras ~ue 
constituíssem, em v~rdade, o .sis~ema dentr,o do 9u~1 pode ,~.lr I.n~erId~, 
ainda que desvanecIda. O DIreIto Penal e o dIreIto da mdIvIduah
dade", que vê nas relações do di!eito uma superestrutura formal, 
uma qualquer coisa que pode seWIr para desd?brar algun~ aspectos 
do Direito Penal, mas nunca para compreen~~-lo; tanto. e. ;rerdade 
que, malgrado a distância abissal entre classIcIs~O e posItIyIsmo, o 
problema das relações não muda. Estende a vocaçao normal, mterpre
tativo-sistemática do Direito Penal, mas esquece que este e,. pa!::do
xalmente, o direito da solidão. Direito da s?lidão que 9-uer, sl~mfIcar 
um reingresso em nós mesmos para pesqUIsar as r~zoes ultImas ?a 
ação, que não são psicológicas em sentido naturalístIco, mas I.TI0r::,Is. 
Se ainda é verdade que o homem atua sob o, impulso de mO~lVaço~s 
conscientes, tais motivações foram estudadas. a luz de uma pSIcologla 
naturalístico-d.escritiva, mas não foram refendas aos es~ados de co~s
ciência que toda pessoa tem, a respeito de tud? aqUIlo que ,a CIr
cunda. O homem emerge, não quando atua sob o mfluxo de ~stImul<:s 
psicológicos ainda que bem definidos, mas q~a~do em~or~ .nao ne~h
g.enciando ess·es estímulos - toma uma posIçao de sIgmfICado a~Ir
mativo ou negativo a respeito dos aspectos do .mundo ,em, q~e VIve. 
E não são as coisas ou os estímulos em sentIdo naturahstlCo. que 
despertam as soluções, mas as exigências que neles brotam:AQu.aIs os 
motivos, não contam mais; contam as avaliações dacons~Ien.cIa que 
urg.em no homem, vale dizer, o valor que o homem. atrIbUI a um 
determinado fim e o empenho que sente para respeItar ou negar 
esse valor. Por este perfil, o direito se subli:na na é~ica. Mas p~d~-s; 
conceber um Direito Penal sem uma relaçao estreIta com a etIca. 
Não é que o Direito Penal tutele só as exigências éticas de caráter 
social' o mínimo ético de MANZINI. Isto é c.erto, e é a prova de 
que ~esmo um técnico-positivista como MANZINI, que refutava todo 
influxo filosófico no Direito Penal, o recebia através do objeto da 
tutela penal. Mas o que, com efeito, conta, é o modo através do qual 
o Direito Penal chama o homem a responder. O comportamento da 
consciência a respeito dos valores é, em verdade, o critério de ;t'u~do 
que interessa aos fins de uma responsabilidade penal personahstIca
mente entendida. Pessoa é síntese de natureza, história e valor. O 
homem não é pura natureza, mas é história 'enquanto atua e se move 
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pelos valores, nos quadros e em vista dos mesmos. A sua responsa
bilidade subjetiva está exatamente nisso e só por isso o Direito Penal 
adquire um seu (ou o s-eu) significado ético, que o. caracteriza e 
diferencia o ho.mem como. o. ser que não. po.de subjacer passivamente 
a esquemas puramente legais. É, ,em to.do. o. caso, a consciência do. 
homem na sua singularidade o critério. decisivo. de esco.lha. Todo. o. 
pro.blema dos co.nflito.s entre deveres co.ntrastantes em Direito. Penal 
permanece um enigma inso.lúvel se não. vem referido. a um estado. 
de co.nsciência, so.bre cuja base se o.pera a esco.lha. Com tudo. isso., não. 
estamo.s no. campo. de fórmulas privadas de significado.s, nem no. 
de abstrações, porque do.lo., culpa, boa-fé, co.nsciência da ilicitude do. 
fato., reincidência e po.r aí afo.ra, são. no.ções que só po.dem ser co.m
preendidas no. apro.fundamento. o.U na incidência que o.S valo.res po.ssam 
ter na co.nsciência humana. Quanto. tempo., em verdade, se perdeu, 
po.r tentar desdobrarem-se tais co.nceitos so.bre o. plano. de uma psico.
lo.gia fo.rmal-naturalística, quando. tudo. isso. serve para assinalar 
o.S limites externo.s da pesquisa, não. para exprimir um co.nteúdo.. Sem, 
em verdade, andar à procura de um mínimo. denominado.r co.mum 
entre o do.lo. e a culpa no. plano. puramente psico.lógico., basta subli
nhar que do.lo. e culpa são. co.nceito.S que nascem po.r um emp-enho. de 
consciência, que está na raiz da ação. do. sujeito.. O mesmo. co.nceito 
de bo.a-fé (tanto. pregado. e jamais aplicado.) é um mistério. ao.s estra
nho.s a uma referência a um estado. de co.nsciência que exclui to.do. 
o. ,empenho. no. mal da pesso.a que atua. E só o. ho.mem-pesso.a po.de 
s.er o.bjeto. de referência de um estado. de co.nsciência, po.rque a pesso.a 
"sem co.nsciência" é o.paca, no. sentido. em que se identifica co.m a 
objetividade que a circunda, sem entend-er, sem inserir-se no. mundo 
do.s valo.res mo.rais, que só po.dem tornar co.mpreensível a vida o.U 
a história e também o. ambiente no. qual alguém vive e atua. 

5. Po.r quanto. disse, parece resultar claro. que o. Direito. Penal 
do co.mpo.rtamento. interior é o. Direito. Penal relacio.nado. à pesso.a 
ética e singularmente entendida. Depo.is da o.rgia do. co.letivo., exal
tado. e organizado. po.r um so.ciolo.gismo. brutal que referia a pesso.a 
humana ao. co.letivo., isso. deve ho.je exprimir-se em to.da a sua pleni
tude. Isso. não. significa negar a so.ciedade, po.r fazer triunfar a anar
quia individualista. O Direito. Penal do. co.mpo.rtamento interio.r sabe 
?em que.o. .direito. é. proportio hominis ad hominem e que a relação 
mter-subJetIva - amda se elemento. fo.rmal - é sempre necessária 
à no.ção. do. direito.; mas há sociedades e so.ciedades. Há a so.ciedade 
livre o.u permissiva e a sociedade -o.pressiva. Há um Direito. Penal 
o.pressivo., que subo.rdina tudo. à razão. do. Estado., em limites de 
a~perez~ e dureza; há um direito. liberal o.U permissivo., que subo.r
dma a mtervenção. do. Estado., no. campo. da punibilidade, a pr·ecisas 
exigências éticas, po.líticas, sociais. Quero. dizer que to.da referência 
a exigência.s co.ntingentes é excluída. Não se nega o. direito. de punir, 
e a co.mumdade (co.munhão. d'e ho.mens livres) tem tal direito. se o. 

exercita na tutela mais abso.luta da perso.nalidade -humana. Isto. quer 
dizer respeito. à auto.no.mia, à dignidade, à liberdade do. homem sob 
o. particular reflexo dos seus estados de consciência, que se refle
tem no fato. delituoso. Não temo.s de inco.rver nas críticas daqueles 
que afirmam que, co.m isso., se identifica o. juízo. jurídico. com o. juízo. 
mo.ral. Para nós o. Direito. Penal é sempre mo.ral cristalizada em 
regras precisas, não. caindo no. arbítrio, não. findando. em carência 
total de garantia. A garantia fo.rmal deve permanecer e, co.m ela, 
todas as que o. Estado. de direito. _oferece ao. cidadão, mas há uma 
garantia de caráter substancial que deve estar presente e sobre a 
qual vai graduada e fundada a culpa moral do. homem. Se é verdade 
que, há trinta ano.s, no. no.sso. Direito Penal (1945) havíamos falado 
de um primado. da antijuridicidade no. quadro. do.s elementos do. 
crime, o fizemos em razão de que, então.,certas d'eterminantes ten
dências aberrantes conduziram ao. Direito. Penal da vontade, co.m o 
correspo.ndente aberrante juízo. de culpabilidade, mas hoje a situação. 
mudou, no sentido. de que o. ambiente cultural sofreu uma profunda 
transformação, sob o influxo da filo.so.fia perso.nalística. Nós não. 
negamos o bem jurídico, não. negamos uma interpretação. teleo.lógica 
da norma desligada da ratio, mas se de uma primazia s.e deve falar, 
essa dirá respeito. à culpabilidade nos limites do. co.mportamento inte
rio.r do. agente. Ê exigência da nova Constituição italiana, que enco.n
tra a sua mais alta expressão no. reco.nhecimento. de que a "respon
sabilidade p-enal é pesso.al". Como disse outras vezes, não. po.de tal 
no.rma ser simplistamente entendida co.mo exclusão. cabal de toda 
respo.nsabilidade penal po.r ato. alheio.. A no.rma quer dizer também 
isso., po.rém se trata de uma afirmação. pleonástica. Em qualquer caso., 
a responsabilidade po.r fato. de o.utrem desaparece pelo. esquema 
lógico. co.nstante que caracteriza o. Direito. Penal. Não. há necessidade 
de afirmá-lo. so.bre o. plano. co.nstitucio.nal, se não. co.mo. reação. a tris
tes episódio.s de tempo.s passado.s. Mas a mesma respo.nsabilidade 
obj-etiva po.r fato "próprio." está fo.ra do. Direito. Penal, po.rque está 
fora da perso.nalidade do. ho.mem. O ho.mem respo.nde no.s limites do. 
querido. o.u, quando. menos, do. previsível, que supõe uma sucessão. 
normal entre um tipo. de ação. e um tipo. de resultado. Ainda a exce
ção. é estranha ao. Direito. Penal. A áspera campanha que sustentamo.s 
em vão. na co.missão. de justiça do. Senado., para a ado.ção. explícita da 
causalidade adequada pelo. Gódigo. Penal, co.ntra a teo.ria da conditio 
sine qua non, em tema de relação. causal, respo.nde também a uma 
exigência de perso.nalização. da mesma respo.nsabilidade, em tema de 
causalidade. O resultado. excepcio.nal suplanta a pesso.a, mesmo. po.r
que não. é, por ela, previsível. Só um Direito. Penal fechado. pode 
aceitar a teoria co.ndicionalística. 

Não se humaniza o Direito. Penal tão-so.mente mitigando as 
penas. Ainda um direito. penal humanizado. em tal s'entido. pode ser 
fechado e opaco, quando. .em tema de crime aco.lhe o.U torna próprias 
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idéias e co.ncepções nas quais to.do. so.pro. de humanidade desapareça. 
80e é verdade - co.mo. afirma JESCHECK - que a humanização. deve 
ser co.nsiderada uma das linhas co.nstantes. e fundamentais de um 
Direito. Penal mo.derno., to.da a matéria penal deve ser permeada e 
não. só a co.nseqüência jurídica do. crime, isto. é, a pena. Não. se 
po.dem co.ligar o.S seus do.is limites, do.s quais um permanece fechado. 
e o. o.utro. aberto.: isso. significará partir o. co.nceito. unitário. do. 
Direito. Penal e fazer o.bra de prevaricação. científica. Ainda as cate
go.rias "fo.rmais" do. direito. devem ser humanizadas. Quando. a 
Co.rte Co.nstitucio.nal italiana nega a po.ssibilidade de respo.nder po.r 
fato. de o.utrem, mas não. rejeita explicitamente a respo.nsabilidade 
objetiva, e, mais, sublinha que o processo. de humanização é irrever
sível,cai em uma série de confusões, que não. levam adiante o Direito. 
P.enal, mas antes o. fazem recuar. To.do. mo.mento. o.u fragmento. do. 
sistema deve dele separar-se iluminado.. E que razão. tem, ago.ra, o. 
t'stupo.r de quem pensa que um ulterio.r exame e apro.fundamento 
so.bre o.S mo.mento.S subjetivo.s do. crime (ressalvado.s, em to.do. caso.. 
to.do.s o.S aspecto.s o.U mo.mento.s o.bjetivo.s) po.ssa representar um 
retro.cesso. perigo.so. para uma do.gmática penal assente so.bre a segu
rança jurídica? Trata-se so.mente de um apro.fundamento. subjetivo. na 
substância do.s estado.s d·e co.nsciência do. sujeito. agente, que no.rmas 
penais específicas o.U g.erais impõem ao. pesquisado.r. Uma co.isa, em 
verdade, é a causalidade e a interpretação. do. fato., o.utra aquela da 
mo.tivação., e o.utra ainda aquela do. co.mpo.rtamento. interio.r o.U de 
co.nsciência, a respeito. do. valo.r que o. fato. exprime. Assim nós nos 
apro.ximamo.s e, em certo.s caso.s, identificamo.s a capacidade de delin
qüir (art. 133, do. CP) co.m o.S estado.s de co.nsciência do. réu. Isso 
significa ro.mper o.U fender a cro.sta da segurança jurídica o.u ·enri
q~ecer, . pelo. co.ntrár~o., ~. pesquisa co.m mo.mento.s o.U situ~ções que 
dao. malo.r relevo. o.U sIgmflcado. ao elemento. subjetivo. do. crime melho.r 
ainda, à culpabilidade? 80e esta não. é um dado. puramente psico.lógiCo. 
(ergo. naturalístico.), mas uma essência no.rmativa que exprime o. não. 
dever ser da vo.ntade a respeito. de um fato delituo.so., não. é talvez 
válido. critério. hermenêutico. também o. estado. de co.nsciência 
do. sujeito. agente a respeito. do. fato. no. seu desvalo.r, quando. o. está 
co.nsumando.? Assim o.S mo.tivo.s são. uma co.isa '(psico.lógica) mas o. 
seu caráter abjeto. e fútil (po.r exemplo. o. art. 62, do. GP) é uma no.ta 
o.u uma colo.ração. que assumem a respeito. de uma o.rientação. da 
co.nsciência do. réu. Se o. Código. o.S co.nsider'a, po.rque a do.utrina não. 
lhes po.de trazer co.nseqüências de caráter hermenêutico. o.U sistemá
tico.? O Direito. Penal tradicio.nal da "vo.luntariedad·e do. fato." sai 
enriquecido e humanizado. pelo. co.mpo.rtamento. da consciência, enquan
to no. fato. vo.luntário. se reflete o. to.m da perso.nalidade do. réu, o. seu 
ca.ráter e as suas o.rientações. 

. Há uma filo.so.fia que fala da "mo.rte do. ho.mem", co.mo. uma teo.lo.
gIa que fala hoje da "morte de Deus". A filo.so.fia da mo.rte do. ho.mem 
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nasceu primeiro. co.m o.S sistemas po.sitivistas~. po.r· um lado., que redu
z.em o. ho.mem a um "fragmento. cego. da natureza", e co.m aqueles do. 
idealismo. abso.luto., que o. disso.lvem na dialeticidade do. Espírito.. O 
ho.mem como. pesso.a singular, que vive e faz a história, não. existe 
mais. Ê um simples mito., uma simples criação. da mente, que pre
tend.e ver o. abso.luto. no. fim de to.da transcendência metafísica o.u 
religio.sa. Ho.je também alguns teólo.go.s estão. dispo.sto.s a co.nvalidar 
a profanização. da teo.lo.gia e de tudo.. que lh.e ~s~á co.lig~do., co.mo. 
o. direito. fundando.-se em que to.do. sIstema Jundlco. se lIga a um 
preceito.. 'E ago.ra se fala de ~m "requiem para o.S direito.,s .do. 
ho.mem" (DE MENASCE, in Stud~um, 1973, n. 4) po.rque .o dIreito. 
po.de subsistir so.mente o.nde o. ~o.nceito. de ho.mem ~, aind~, ;e~o.nhe
cido. como. um co.nceito. vivo. e VItal, co.mo. uma realIdade blo.lo.glco.-ra
do.nal que vive na história eticamente entendida e interpretada. O 
Direito. Penal deve co.ntribuir para um tal co.nceito. do. homem, po.r
que so.mente o.nde existe o. ho.mem, existe um Direito. Penal .que o. 
garanta no.s seus direito.s, ?~s.cido.s da sua ~atur;za mo.ral, eVItando. 
as co.ncepções tanto. do. po.sltIvlsmo co.mo. do. IdealIsmo. abso.luto.. Para 
entender o. ho.mem e para co.nsiderá-lo. co.mo. o. fulcro. do. Direito. Penal, 
não. basta em verdade co.nstruir o.S co.nceito.s que lhe são. relativos, 
co.m base em dado.s naturalístico.s. É necessário. to.marem co.nsidera. 
ção. ainda o.S dado.s de co.nsciência, po.rque é a co.nsciência que faz 
o. ho.mem, isto é, a po.ssibilidade de sentir e ~e exprimir .u~ ~uízo 
de valo.r so.bre mo.tivo.s e razões da ação. e, depo.ls, so.bre o. sIgmflcado. 
mo.ral desta, a respeito. do.s valo.res tutelado.s. Sem a ~o.nsciência do. 
significado. mo.ral da açã.o, sem a pro.va de um de~e~I?mado. co.mpo.r
tamento. de co.nsciência € o. relativo. grau de .. senslbIlIdade frente ao 
bem e ao. mal, não se gera o. ho.mem que serve ao.s fins do. Direito. 
Penal. O ho.mem salta vivo. diante de nós, não. apenas po.rque ~ntende 
ou quer alguma co.isa, mas porque se empenha em alguma co.lsa po.r 
uma razão. que entende co.mo. lícita o.U co.mo. ilícita. _Os , estados . de 
co.nsciência são. eticamente relevantes se o. ho.mem nao. e entendIdo. 
apenas co.mo uma entidad·e naturalístico.-zoo.lógica; .e? Di:eit~, Penal 
_ ligado. co.mo. é à ética - não. po.de deles prescm~Ir, nao. Ja pa.ra 
substituí-Io.s (e este é o. po.nto.) ao fato. o.U à vo.luntarI~~ade, mas, SI~ 
para medir o. grau da culpabilidade .ou da repro.vabIlldade, prop~lO 
a to.do. seu comportamento.. O direito penal do. compo.rtamento. mterIor 
(Gesin.nun.gsstrafrecht) não. está apenas ancorado - como na ~le
manha _ a algumas expressões típicas de a'lguns tipos,. mas exprIme 
uma idéia mais ampla e mais pro.funda, enquanto., partmdo da ~a~u
reza ética do. homem, pretende sensibilizar to.do.s os seto.res do. DIreito 
Penal a uma dada concepção do. ho.mem, única r·ealidade ética da 
História. Trata-se de uma mudança significativa de po.sição., não. de 
um retro.cesso., que pretende co.mpreender o direito. servindo.-.se. de 
uma co.ncepção. aberta e dinâmica do. Ho.mem. E o. Estad~ de DIreito.. 
ligado. ao.s direito.s do. ho.mem, sai fo.rtificado. e não. humIlhado.. 

17 



CRIMINOSOS HABITUAIS E POR TENDÊNCIA 

ALCIDES MUNHOZ NETO 

. 1 .. 0 Código Pe~al ?e 1969 trata, -em seu art. 64, dos criminosos 
habItUaIS e por tendencIa, para o efeito de agravação da pena por 
t~mpo ~ela~ivam:nt~ i?determinado. Conquanto, de há muito, a :.naté
rIa haja .sIdo dIscIplmada. n~ legislação de outros países,l repr€
sent~ ?ovIdade :m nosso dIreIto. Efetivamente, foi .omisso a respeito 
o. COd.IgO ImperIa~ de 1830. Também o Código Republicano de 1890 
SIlencIOu sobre taIS espédes de criminalidade crônica muito embora' 
li.a doutrina, TOMÁS ALVES já houvesse reclamado, pa~a os pluri-rein~ 
cldentes, a. aplicação de pena indefinida, até darem mostras de mudan
ça ?e s:nbmentos ou ~n~linações. 2 O Código de 1940, por igual, pre
f.erIU nao tr'atar espeCIfIcamente de classes especiais de delinqüentes, 
s?b ? e:presso fundamento de que, quanto aos criminosos por ten
denCIa, nem mesmo se pode asseverar que existam isto é não se 
pode. af~;mar que haja t;Im~ inclinaç~o e~pecial ou 'fatalística para 
~ cr~me . Quanto ~oscrImmosos habItUaIS, consignou-s'e não haver 

razao :para ~estaca-Ios da família dos reincidentes, uma vez que a 
,estes seja aplIcado um tratamento especialmente rigoroso". 3 

S~, ;n0 campo. leg.islativo não há antecedente brasileiro acerca 
dos crm~mosos habI,tu.aIs ou por tendência, outro é o panorama quanto 
ao~ proJetos ~eCodIgo. ~enal. Com efeito, o Projeto SÁ PEREIRA, 
o~Ign~al.e rev:s!o, .classIfIcOU os criminosos reincidentes ,em profis
swna:s, .mcorrIgl~eIS e por índol~. 4 Como o profissional é subespécie 
do c~II~moso habItual

A 
e ~onfundmdo-se .o delinqüente por índole com 

o ~rII~moso por tendencIa,5 cabe atribuir ao Projeto SÁ PEREIRA a 
prlI~eIra t.entativa d: disciplinar a matéria em nosso país. Para os 
aludldos bp,os de remcidentes, previa-s-e, ali, a aplicação da pena 

d .1. CP I.tália, arts. 102, 103, 108; Suíça, art. 42; Alemanha, § 20, a, intro
uZIdo por leI de 24.11.1933,; Iugoslávia, art. 40, a; Grécia, art. 90. 

,e 30;' Anotações Teóricas e Práticas ao Código Criminal, 1870, tít. I, págs. 304 

3. Exposição de Motivos do Código Penal d 1940 24 e ,n.. 
4. Projeto SÁ PEREIRA, arts. 40, 41 e 42. 
5. Infra n. 5. 
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correspondente ao último dos delitos,' acresCida de medida de segu
rança por até 3 anos, sistema, evidentemente criticável, por não 
atender que é da essência das medidas de segurança detentivas a 
indeterminação de seu tempo máximo. 6 Com maior p'erfeição técnica, 
o Projeto ALCÂNTARA MACHADO catalogou os criminosos em ocasio
nais, habituais, por tendência e reincidentes em crimes dolosos. Para 
os últimos, estabeleceu uma presunção de p'ericulosidade com a con
seqüente aplicação de uma medida de segurança complementar à pena, 
segundo o sistema do duplo-binário, de franca aceitação na época. 7 

Duas décadas depois do repúdio pelo Código Penal de 1940 da 
divisão de delinqüentes sugerida pelo Projeto ALCÂNTARA MACHADO, 
voltou-soe a considerar útil a expressa regulamentação do tratamento 
aos criminosos habituais e por tendência. O anteproj eto de Código 
Penal de 1962', do saudoso Min. NELSON HUNGRIA, ao lado do rein
cidente (art. 53), definiu os criminosos habituais e por tendência 
(art. 60 e §§), para estes estabelecendo uma agravação da pena 
até o dobro, com obrigação de cumprir'-lhe 3/4 para .obter livra
mento condicional (art. 71, c) e aumento dos prazos para a prescri
ção e para a reabilitação (arts. 111 e 116). O aumento da pena, em 
v-ez da aplicação de uma medida de segurança complementar, expli
ca-se, no Anteprojeto HUNGRIA, ante a função finalística atribuída 
àquela, a ser executada como as medidas de segurança, isto é, "de 
modo que exerça sobre o condenado uma individualizada ação educa
cional, no sentido de sua gr-adativa recuperação social" (art. 35). 

O Código Penal de 1969, mantendo do Projeto HUNGRIA as defi., 
niçõ,es de criminoso habitual e por tendência (art. 64), bem como o 
sentido educativo da pena (art. 37), exasperou a agravação reser
vada a estes delinqüentes: em lugar de um aumento até o dobro, 
preferiu uma pena relativamente indeterminada, cujo mínimo é a 
duração da sanção aplicada ao crime cometido, desde que superior 
a três anos, sendo o máximo constituído pelo excesso doe até 10 anos, 
após o cumprimento da pena fixada na sentença, ou seja, após esgo
tado o cumprimento da sanção mínima (art. 64). A obtenção do 
livramento condicional ficou subordinada ao cumprimento da inte
gralidade da pena mínima, isto é, da imposta à infração (art. 76) 
e manteve-soe o aumento nos prazos da prescrição e da reabilitação 
(arts. 112 e 117, § 4.0).8 

6. Neste sentido foram os reparos ao Projeto SÁ PEREIRA, de DEMÓSTENES 
MADUREIRA DE PINHO, "Medidas de Segurança no Projeto do Código Criminal", 
in Arquivo Judiciá1'io, vol. 28, 1933, Supl., págs. 279 a 284 e da 1.a Conferência 
Brasileira de Criminologia, realizada no Rio de Janeiro em 1936 (cf. RDP, 
1936, V. XV. fasc. I a III. 

7. Projeto ALCÂNTARA MACHADO, art. 77. 
8. Consigna a Exposição de Motivos do Código Penal de 1969, que, com 

a pena relativamente indeterminada para os criminosos habituais e por ten
dência, transfere-se a individualização para momento posterior à sentença, con-
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Com as alterações introduzidas no Código de 1969 pela Lei n. 
6.016, de 31.12.1973, novas modificações sofreu a disciplina dos cri
minosos habituais e por tendência. Com efeito, seguindo o critério 
da lei anterior para a reincidência ·específica(art. 47, n. I, do CP 
de 1940), estatuiu-se que a duração mínima da pena relativamente 
indeterminada não poderá ser inferior à metade da soma do mínimo 
com o máximo cominados (art. 64), excluindo-se, porém, a necessi
dade de ser tal mínimo superior a três anos. Panilelamente, acres
centou-se a obrigatoriedade do juiz, na sentença, classificar como 
de acentuada periculosidade o criminoso habitual ou por tendência 
(art. 52', § 1.0, n. I, b e c), para o efeito de cumprimento da pena 
em estabelecimento penal fechado (art. 38, § 1.0, b), ressalvada a 
hipótes'e de revisão da declaração de periculosidade (art. 52, § 2.0 ), 

com possibilidade de transferência para estabelecimento penal aberto 
(art .. 38, § 4.Q

). As definições de criminosos habituais € por tendên
cia também foram ampliadas: deixou-se de exigir, quanto à habi
tualidad·e,que os sucessivos crimes fossem puníveis com pena priva
tiva de liberdade (art. 64, § 2.0 ) e aboliu-se a limitação do reco-
11hecimento da tendência criminosa aos autores do homicídio ou lesão 
corporal grave, de sorte a permitir que, como tais, possam ser tidos 
auto:res de outras categorias de delitos, notadamente sexuais e patri
moniais (art. 64, § 3.0 ). Outrossim, incluiu-se, entre os elementos 
de constatação da tendência criminosa, a periculosidade do autor. 

2. Parece ser pacífico que a introdução em Códigos Penais de 
dispositivos específicos para os criminosos habituais ou por tendên
cia decorre da necessidade de combate mais eficaz a estas espécies 
de criminalidade crônica e enduvecida. As normas tradicionais acer
ca da reincidência revelaram-se inadequadas para tal luta, por isso 
que a agravação da pena decorrente da reincidência estava, via de 
regra, limitada ao máximo da sanção cominada. 9 Assim, embora 
aplicadas em seus maiores limites, as penas mostraram-se ineficazes 
para conter os reincidentes, sobretudo quando autores de delitos mais 
leves, como o furto. Já se disse que, para os ladrões, as sanções 
relativamente p·equenas que lhes são imp.ostas por delitos sucessivos 

siderando a impossibilidade de determinar, rigorosamente, a medida da cul
pabilidade do agente e o momento em que estarão atingidas as exigências da 
retribuição e da reparação, inclusive da reparação social do delinqüente, que 
se deve realizar sempre por via judicial (n. 26). 

9. Esta teria sido a causa do fracasso das legislações do século XIX. A 
própria agravação pela reincidência foi objeto de vivas controvérsias entre os 
clássicos. Contra a agravação argüia-se que, atingindo fato anterior pelo qual 
o réu já fora condenado, constituiria bis in idem, sendo, a final, a culpa do 
próprio Estado que não o soube corrigir. CARRARA, no entanto, justificava a 
agravação pela insensibilidade do reincidente ante a punição anterior (in Pro
grama del Cursa de Derecho Criminal, trad. de Sebastian Soler, Buenos Aires, 
1944, § 740). 

20 

constituem-se em merús descansos, ou em simples riscos prof~s~ionais 
ou, até mesmo, em contribuições assec?ratórias p~ra a 'prah~a de 
novas infrações, após a temporada de carcere. 10 Da.l a ~~l~maçao d·e 
BELEZA DOS SANTOS, no XII Congresso ~enal.e.}?eI:l.1tenclarlO, de que 
a habitualidade decorre exatamente d~ ~nsuf1Clenc.Ia ~a pena, sendo 
mesmo possível estabelec~r. uma es~ecle:. de ,eqmvalencIa ~entre as 
noções de habitualidade crImmal e ~e ~nutIhdade da p~na. ~1, ~ mesma 
conclusão chegou, em 1948, a GomIssao P~nal e PemtencIarIa, acen
tuando, conforme cita a Exposição de MotIVOS '(no ~6).' se.rem "raros 
os países que se limitam a procurar combater a crImmalIdade endu
recida, pelas disposições sobre a reincidência". 12 

N o Brasil na vigência do Código Penal de 1940, dois fatores 
contribuíram para acentuar a ineficácia de nossa legislação quanto 
aos delinqüentes crônicos: o desaparelhamento d~ n?ssos Estados para 
a aplicação das providências destinadas aos relI;cIdenbes e. a desen
voltura com que a nossa Justiça reconhece delItos suceSSIVOS como 
crime continuado. Com efeito, de nada adiantou haver a lei esta
belecido para os reincidentes em crim~s dolosos .uma presun9ão de 
periculosidade (art. 78, n. IV), a. flm d~ aphcar-l~e~, alen; da 
pena, a medida de segurança de rz.:temaçao en; colom~ ~grIcola, 
em instituto de trabalho, de reeducaçao ou d·e ensmo profIsslO~al, se 
i.~stes estabelecimentos inexistem na quase totalidade das umdades 

10. LUIS JIMENEZ DE ASÚA, La Ley y El Delito, Buenos Aires, 1954, pág. 
581. Observa o mesmo autor que a crítica que a Escola Positiva dirigiu ao sis
tema clássico correspondia ao sentimento comum, ante o absurdo de se colocar 
em liberdade quem, por tendência ou hábito, prosseguiria praticando . dóelit~s. 
Ao positivismo deve-se, efetivamente, intensa elaboração acerca da classIfIcaçao 
dos delinqüentes. Mas os tipos delinqüenciais dos positivistas, com.o observa 
BETTfOL, estavam em função de providências p~eventivas,. que a socIedade. po
deria usar para uma mais eficaz defesa e estes tlpos tomariam o lugar dos tIpOS 
de ação, próprios das concepções ético-retributivas da pena. N? Direito Pen~l 
da culpa a qualidade do réu não se apresenta como SImples smtoma de perI
cu.losidad~ mas como um quid pelo qual o autor é chamado a responder, vale 
dizer, um~ grandeza que é imputada retributivamente ao suj~ito. A pena é um 
juízo de valor da comuni4.ade sobre o agente de um fato e nao sobre ~m au~or. 
potencial ("Azione e Colpevolezza nelle Teorie dei Tipi di Autore", m Scr1tt~ 
Giuridici, 1966, voI. II, pág. 548). 

11. Cí. JACQUES BERNARD HER.ZQG, "Le Delinquant d'Habitude en Droit 
Comparé", in Delitto e Personalità, 1955, pág. 388 e HE,LENO C~~IO FRAGOS()~ 
"A Reforma da Legislação Penal ", in Rev. Bras. de Cr1m. e Dtretto Penal, n. 
~~~ . 

12. Em outros conclaves internacionais também s.e reconheceu a neceSSIda
de de especial tratamento aos criminosos habituais. No Congresso Penal e Pe
nitenciário de Haia 1950 concluiu-se que deveriam ser submetidos a uma 
observação atenta s~b o p~nto-de-vista social, psicológico e psiquiátrico (~evue 
de Science Crimi~elle et de Droit Pen.al Comparé, 1950, pág. 978)'rO .. r~po 
Consultivo Europeu em matéria de Prevenção e Tratamento de De ~lf~n :s, 
,em 1956 ressaltou' a importância da psiquiatria no. tratamento dos d a (lIuta1S, 

, . f" t 'nadequa a n er-para os quais a pena tradicional pode resultar me lClen e ou 1 
national Review of Criminal Policy, julho de 1956). 
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federativas, obrigando a substituição da medida detentiva por liber
dade vigiada, substituição esta que, embora prevista como expe
diente provisório pela Lei de Introdução ao Código Penal, 13 se 
perpetuou no tempo, com graves prejuízos para a defesa comunitá
r,ia. Realmente, pela inexistência de patronatos e pela precariedade 
de nossas organizações policiais, a liberdade vigiada tornou-se pro
vidência absolutamente inócua. Quanto ao crime continuado, tra
ta-se de instituto que também tem comprometido a realização da 
justiça, mercê da facilidade com que se admite a continuação crimi
nosa, em favor, muitas vezes, dos que reiteram o crime por pura 
inclinação para o d·elito. Para os que, em matéria de crime con
tinuado, adotam o critério objetivo, basta, via de regra, que os 
vários delitos sejam da mesma espécie e temporalmente conexos, para 
que se admita a homogeneidade de execução e a conseqüente apli
cação da pena de um só dos delitos reiterados, com insignificante 
majoração. Perante os subjetivistas, a dificuldade de prova da uni
dade de resolução ou d·e desígnio leva, comum ente, a que tal fator 
psíquico seja deduzido da afirmação do autor, de que teria pra
ticado os vários crimes segundo um prévio programa ou plano ou 
sob o domínio de uma vontade única, para a satisfação de um inte
resse desde o início visado. Com isso, a figura do crime continuado 
chega até a atuar como fator de habitualidade, pois, ciente de que 
apó,s a prática ?a segunda das infrações da mesma espécie, mínima 
sera a agravaçao da pena pelos delitos subseqüentes, o criminoso 
encontra incentivo para prosseguir em suas atividades ilícitas. Aliás, 
a constatação destes inconvenientes levou o III Congresso Nacional 
de Direito Penal, realizado em São Paulo, em 1968, a aprovar tra
balho de nossa autoria, propondo uma revisão da disciplina do 
crime continuado. 14 

Do ponto-de-vista da defesa social, justifica-se, portanto, que, 
em nosso direito, as disposições penais sobre a r,eincidência sejam 
complementadas por normas especificamente dirigidas aos crimi
nosos habituais ou por tendência. 

~. Mas, se há acordo quanto à conveniência e utilidade de 
especIal tratamento repressivo à criminalidad·e crónica muitas são as 
divergências acerca das posições que o direito positi~o pode adotar 
n.a. re~ulamentaç~o. le~i:slativa da :r;naté::ia. Não .obstante diga a jus
tIfIcatIva do MIlllsterlo da JustIça as alterações propostas pela 
Mensagem n. 260/73, que .0 art. 64 do novo Código "foi aplaudido 
com entusiasm.o pela generalidade dos estudiosos" 15 não foram pou-

13. Lei n. 3.914, de 9.12.1941, art. 22. 
14. ALCIDES MUNHOZ NET'I1O, "Aspectos do Crime Continuado" in Rev. 

da Fac. de Dir.ei!o da Un~v. F~d. do Paraná, vol. 12, pág. 137 e se~intes. 
15. ~xposlçao de MotIvos a Mensagem 260/73, anexa ao Projeto de Lei n. 

1.457/73, Item n. 9. 
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cos os reparos, dirigidos, quer ao Anteprojeto HUNGRIA, quer ao text.o 
do Código de 1969, em sua primitiva e atual redações. 

Dentre os críticos, alguns chegam até a duvidar do acert.o da 
classificação dos criminosos em habituais ou por tendência. É a posi
ção de MANOEL PEDRO ~I~ENTEL que a

A 
co;nsidera p~rigosa. i?-ovação 

frente à realidade brasIleIra, pela ausenCla de meIOS habIlItadores 
da infância desprotegida, pelo abandono moral de muitos j.ovens, 
pelo analfabetismo, fatores que co;nduzem o. ho;mem a um estado 
de vida típico que não lhe pode ser Imputado mteIramente, mas tam
bém à própria sociedade. 16 Impugnam outros os critérios para iden
tificação dos criminosos por tendência, sob o pressuposto de que a 
fórmula d.o Código não se coaduna com o significado biológico, psico
lógico, filosófico ou léxico da palavra tendência. 17 Há ainda os qu.e 
defendem como o saudoso TUEODOLINDO CASTIGLIONE, que os habI
tuais sej;m submetidos à medida de segurança substitutiva da pena, 
sob o fundamento de que a mai.or parte dos habituais é constituída 
por psicopatas,18 não faltando também quem ache, como JOSÉ CÂN
DIDO DE CARVALHO FILHO, que o Códig.o devia ter permanecido fiel 
ao sistema do duplo-binário, errando ao tentar substituir a medida 
de segurança detentiva ao imputável perigoso pelo castigo por tempo 
indeterminado. 19 S.ob uma perspectiva mais doutrinária, entende-se 
que há dificuldades imensas em justificar a agravação da pena, pre
vista pelo novo art. 64, com .o Direito Penal da culpa, fundado na 
idéia de que a pena é retribuição ao comportamento censurável do 
autor. :É .o ponto-de-vista de HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, que depois 
de ter impugnado a fórmula d.o Antepr.ojeto por achar em princípio 
repugnante punir mais severamente o criminoso habitual, em vir
tude de uma condição de sua pessoa que independe de culpa, 20 volta 
a insistir, com base em JESCHECK, que por mais que se pretenda 
justificar o regime da pena relativamente indeterminada para os 
habituais imputáveis, é evidente que a pena, em tais casos, se afasta 
da culpabilidade, passando a exercer também funções de segurança. 21 

16. MANOEI. PEDOO PIMEN'TEL, "A Reforma P·enal", in Estudos e Pare
ceres de Direit(). Penal, pág. 79. 

17. VICENTE FERNANDES CASCIONE, "Criminosos Habituais e por Tendên
cia", in O Estado de S. Paulo, ed. 17 e 31 de março e 7.4.1974. 

18. THEOLINDO CASTIGLlONEl "Criminosos Habituais e por Tendência pe
rante o Anteprojeto de Código Penal de Nélson H~ngria", il,l Rev. Bras. de 
Crim. e Dir. Penal, n. 2, pág. 133 e segs. 

19. É esta a conclusão da tese com que JosÉ CÂNDIDO DE CARVALHO FILHO 
concorreu ao Concurso de Titular de Direito Penal, na Universidade F'ederal da 
Bahia (Tipo& Legais Criminológicos do Código de 1969, Salvador, 1973). 

20. HELENO CLÁumo FRAGOSO, "A Reforma da Legislação Penal", in Rev. 
Bras. de Crim. e Direito Penal, n. 3, pág. 26. 

21. HELENO GLÁUDIO FRAGOSO, "Pena e Culpa", in Ciência Penal, voI. I, 
pág. 5. 
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São perfeitamente compreensíveis as perplexidades ~ divergên
cias suscitadas pelo art. 64 do novo Código. O tema de criminosos 
habituais ou por tendência é essencialmente controvertido. De um 
lado, não há coincidência perfeita entre os tipos de autor previstos 
pela lei e os tipos classificados pela Criminologia. 22 De outro, a forma 
de tratar a criminalidade crônica depende do próprio fundamento 
que se atrib'la à pena. Para quem a repute mera medida de defesa 
social, destituída de qualquer sentido expiatório, a sanção indeter
minada encontra fundamento no simples estado perigoso do delin
qüente. Quando, ao contrário, parte-se da premissa que a pena é 
retributiva da antijuridicidade e, sobretudo, da culpabilidade, im
põe-se indagar se a habitualidade e a tendência são qualidades que 
não podem ser imputáveis à culpa do autor por decorrerem de fatores 
estranhos à sua vontade, ou se, ao inverso, há uma culpa, com o sen
tido de censura pessoal, em ser alguém criminoso habitual ou por 
tendência. D~ r~sposta a tal indagação decorre, logicamente, a forma 
de tratar taIS tIpOS de delinqüentes. Afastada a idéia de cu'lpa, isto 
é, de censura pela habitualidade ou pela tendência, torna-se insus
tentável agravar a pena por qualidades estranhas à vontade e à 
liberdade do autor, só se lhe podendo impor medida de seguranca 
pelo estado perigoso. Aceita a culpa pela habitualidade ou tendên
cia, surge a dificuldade em determinar em que consista tal culpa. 
A ~gravar o problema existe ainda o sentido pragmático da legis
laçao, que, ~o~ esquemas lógicos, tem, muitas vezes, de preferir 
esquemas prabcos, optando por soluções que parecem em contraste 
com os fundamentos em que se alicerça o sistema mesmo da lei. 23 

Ao estudioso, ,entretanto, cumpre procurar bases doutrinárias 
que harmonizem as aparentes contradições, seja fixando os conceitos 
qu.e das f?rmulas legislativas podem ser deduzidos, seja coligando 
taIS conceItos à estrutura básica e ao sistema da lei, segundo as 
melhores contribuições que a ciência penal lhe proporcione. 

4. No art. 64, os conceitos de criminosos habituais e por ten
dência são de natureza mais jurídica do que criminológica. Isto ,evi
dentemente não quer significar que o Direito Penal se haja divor
cia~o da Criminologia, ao classificar tais tipos de autor. Significa, 
ao mverso, que o direito positivo estratificou em definição legislativa 
as ~a.racterÍsti~as .. que as ciências criminológicas atribuem àquelas 
espeCIes de delmquentes. E o fez para que o reconhecimento da habi
tualidade ou da tendência, com graves reflexos na medida da res
posta penal, não varie ao sabor das concepções pessoais do que seja 

22. Sã? in~meras as classificações criminológicas de delinqüentes, basea
das nos maIS dIspares critérios. A respeito ver JosÉ CÂNDIDO DE CARVALHO 
FILHO,. ob. cit., págs. 22; e segs. e ALBERTO S. MILAN El Tipo de Auto.r en la 
Inve8t~gación Criminológica, Buenos Aires, 1955. ' 

23. HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, ob. cito (n. 21), vol. I, pág. 1. 

criminoso habitual ou criminoso por ,te~d~nci~ .. O sentido das defini
cões é portanto de limitação do arbltrlO JudICIal, em favor da segu
rança' do direit~, decorrente do princípio da reserva legal. 24 • • 

O Código, desta forma, prevê tipos l~gais de autores, ,especIfI
cando os requisitos, condições e circunstân~Ia~ para que a!guem po~sa 

, ontemplado como especial sujeito de Dlr81~O Penal. ~ao se CogIta, 
se~ c de tipos puramente criminológicos, 25 pOIS estes nao perten~em 
~OlsD'· .t Penal mas à Criminologia, que procura estabelecer dlfe-
ao IreI o, ,. b· I' . t 1'. 
renciações entre autores segundo criterlOs . I? og!COS, ~ara~ ero OgICOS 
ou sociológicos. 26 É claro que ne~ a classlflCaçao legls.labva, nem a 

• • 010' ica são isentas de crítIcas. Todas as tentatIvas em esta-
cnmm g t·t·· s ue belecer, de modo preciso, caracteres cons I.uclOnaIS ou socIal q 
distingam o delinqüente dos, home!ls . n?rmaIs redunda.raI? em ~om
nrovado fracasso. O homem e ser mdlvIdua~ que, pelo mfmIto num~
TO das possibilidades inatas, he~dadas de ~~l ~ntepa~sa.dos ou adqu.
ridas de mundos circundantes dIferentes, e UlllCO e dlstmto, ou, como 
quer MEZGER "algo singular que não se repete nunca da mesma 
maneira".27 Não obstante, considera-se útil e válido qualquer esforço 
para captar o que haja de "finito na i:r;fi?idade d~s autores", mesm.o 
para o fim de apontar certas caracterlsbcas freque?tes e.m deterrru
nadas espécies de criminosos; É isto que faz a CrImmolog~a para dar 
oase às suas investigações e é também o que faz o DIreIto, para 
individualizar. dentre os destinatários da norma penal, os que mere-
tem tratamento mais rigoroso. 

5. Segundo o art. 64, § 2.0 , b, criminoso h~bitual é quem, em 
período não superior a cinco anos, comete suceSSIVamente qu.a~ro ou 
mais crimes da mesma natureza e demon.'5tra., pelas suas c~ond1,çoes de 
vida e pelas circunstâncias dos fatos aprec1,ados .em_ con]unt,o, acen
tuada inclinação para o cr.ime. 28 Como a enuncI~çao do. numero e 
espécie de delitos e do espaço em que tenham SIdo prat1ca~os. tem 
função meramente limitati~a, 29 o traço pr~pondera~te .do <:rm:;moso 
habitual é a acentuada inclmação para o crIme. Tal m,cl:naçao e ~re
sumida em quem reincide pela segunda vez na pratIca de crIme 

24. JosÉ FREDERIOO MARQUES, ob. cito vol. III, pág. 3. 
25. ALBERT'O S. MILAN, ob. cit., pág. 9. 
26 .WELZEL distingue três classes de tipos criminológico~ de, autor: por 

disposi,ção caracterológico e sociológico, in Derecho Penal Aleman, pago 180. 
27. 'MEZGER, apud ALBERTO S. MILAN, ob. cit., pá!? 4:'. , . 
28 Para apreciar a inclinação criminosa nos habItuaIS reconhecIveIs pelo 

. .. p. t d C'd' d Processo juiz pode servir-se de auxílIo de perItos. O roJe o e o Igo e 
Pen~l de JosÉ FREDERICO MARQUES regula a r.ealização deste e,xame e:n seus 
arts. 391 e 395 (correspondentes aos arts. 392 a 396 do ProJeto reVIsto -
DOU de 10.5.1974). . . . . f - ua 

29. Observa ASÚA que os reqUIsItos da pluralIdade de lU raço~s, ef!l d s d 
natureza dolosa, têm dupla função: são uma garan~ia cO?'tra a arbItrane a e 
judicial e são indícios de um estado perigoso, ob. CIt., pago 583. 
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doloso da mesma natureza, em período não superior a cinco anos 
(art. 64, § 2.0 , a). 

Embora a lei não o diga expressamente, a acentuada inclinação 
para o crime há de decorrer do costume adquirido pela repetição do 
ato delituoso, pois esta é a conseqüência necessária da denominação 
de habitual. Efetivamente, como pondera ANTOLISEI, a habitualidade 
origina-se da lei biológica, segundo a qual o ato repetido requer 
menos esforço, tornando-se a reiteração mais fácil e rápida. 30 Como 
já se salientou (supra n. 1), entre os criminosos habituais incluem
-se os profissionais que ao costume unem o fim de lucro, fazendo 
das práticas delituosas modo de vida ou ofício, a exemplo do que 
ocorre com os ladrões, proxenetas, chantagistas, exploradores de 
j.ogose contrabandistas. 

Afora a hipótese da presunção legal do art. 64, § 2.0, a, a 
habitualidade não se confunde com a reincidência. Na exata obser
vação de JIMENEZ DE ASÚA, a habitualidade é, a um só tempo, mais 
e menos que a reincidência: mais, porque, na habitualidade, a rei
teração deve constituir costume do autor; menos que a reincidência, 
porque a habitualidade independe de condenações definitivas intercorrentes. 31 

Já ·0 criminoso por tendência, nos termos do § 3.0, do art. 64, 
é quem, pela periculosidade, motivos determinantes e meios e modos 
de execução do crime, revela extraordinária torpeza, perversão ou 
malvadez. 32 Desde que a torpeza, perversão ou malvadez são refle
xos da má índole do autor, resulta que o traço, característico do 
criminoso por tendênc~a é a propensão para o crime por fatores de 
caráter pessoal. 33 Observe-se qUe não se trata de uma versão do 
criminoso nato como querem os neo-positivistas.34 O criminoso por 
tendência definido pelo Código, não é, como o delinqüente nato, o 
constitucionalmente destinado ao crime, nem o incorrigível. Ê apenas 

30. ÁNToLISEI, Manuale di Diritto Penale, 1947, pág. 345. 
31. ASÚA, ob. cit., pág. 582. 

32. A definição de criminoso por tendência não é muito feliz, porque não 
alude à propensão para o delito que caracteriza aquela espécie de delinqüente. 
Como está redigido, o dispositivo pode levar a confundir-se criminoso por ten
dência, Com o autor de homicídio qualificado por paga Ou cupidez (torpeza) 
ou pelo emprego de veneno, asfixia ou outro meio cruel (malvadez.). 

33. Acentue-se que o delinqüente por tendência é o criminoso sem pie
dade ou humanidade. Sua inclinação para delitos de sangue é reflexo da índole perversa que Os caracteriza. 

34. Os neo-positivistas confundem criminoso por tendência com delinquen
te nato, como ocorre com OTTOLENGHI (cfr. ANTONIO QUINTANO RIPOLLÉS, Curso 
ele Derecho Penal, Madrid, 1963, pág. 462). Recorde-se que, segundo FERRT, o 
delinquente nato caracterizar-se_ia pela vontade anormal, impulsividade e debi
lidade congênita dos freios inibitórios. Tais delinqüentes passariam precipita
damente da idéia ao ato por motivos desproporcionados e por falta de sentido 
moral (Principios de Derecho Cri1ninal, trad. de J. A. Rodrigues Mufioz, pág. 251), 
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. .,' esenta probabilidade de reincidência, 
o que é perig.oso, Isto e, apr I pode ser contida ou corrigida. 35 
e age por índole perversa, .a qua is de criminosos habituais e cri-

Há, assim, e;:tr~ os tIpos o~~~se traços diversificadores. A.sse
minosos por tendencIa trad~~o~am acentuada inclinação yara o crIme. 
melham-se em que ambos habitual a propensao para repe
Distinguem-se porque, enquanto fe~nas ou ambientais, no criminoso 
tir delitos decorre de. ca~sas ex t'car ou repetir o crime tem or tendência, a inclmaçao para pra I 
~rigem em fatores endógenos. 36 . . 

I destas duas formas de mclma-
6. Quanto. ao tratamen~~iP~n~Ptou pela agravação da pena .em 

ção para o deht~, o no~o ~ d rerminada inspirando-se no ProJeto quantidade relatlVamen e me, 

de EDUARDO CORREIA. 37 I . la ão do modelo italiano, que, 
Afastou-se, assim,. a l!-0~s~ ~r::: õ~ aos criminosos habituais e 

fiel ao s!ste.ma do duPlo-~n::~iç;o, Pcomplementada por medida de 
por tendencIa penba,. se~ foi seguida a orientação do Código suíço, 
segurança. 38 Ta~ .em n~o riminoso por tendência custódia de 
que permite ao JUIZ. aJ?l:car~ aOe~a 39 característica do sistema _ VIca
segurança em, subsb~UIçao a PIe i~lador pátrio o critério alemao d.a 
riante. Nem ImpreSSIOnou ~o d g 1933 de agravar a pena dos habI
lei nazista, de 24 de nove~ Iro e medida de segurança detentiva. 40 
tuais e ainda complemen a- a com azões existiam, para que o novo 

Em nosso modo d? ver, boas r. do por EDUARDO CORREIA a f · o SIstema precomza . " I' Código pre erIss~ . 41 A solução do duplo-bmarI?, a em 
qualquer outro fIgurmo e.ur?peu. rAnicos da inexata premIssa de de partir, quanto aos crImmosos c o , 

mencionar os criminosos por tendên-
35. BELEZA DOS SA~TOS nota q~e, tt~ criminal constituído por d~dos mor-

cia a lei não teve em VIsta u~ cer o . ~. Partiu de um fato averIguado: a 
foJ(igicos e características pSÍqu.lCas eS~:~~IS~or motivos que, por um lado, re
Iôxistência de pessoas que pratJc~m c o alheio ou até prazer de o provocar e. 
v·elam falta de pi.edade pelo .sofr~men:incidência em certos crimes graves (apud por outro, denunCiam um pengo e r 
FREDERICO MARQUES, lU, p. ~9)., 9 . 

36 F ANTOLISEI, ob. cIt., pago 34 .. _ das penas relativamente mde-
37 : S~gundo B. MORAIS FIL.HO, na c:~açaoelo jurista português EDt!AR~ 

terminadas, observou-se a. do~t!ma . ex~o ~a p ena para momento postenor_ 
CORREIA, transferindo-se A

a .mdIv1d~hzaç~0'd'go Ppenal", in Rev. de Informaçao sentença ("Visão Pat.I0ramlCa do ovo o I 

LegiS'lativa, n. 27, pago 23). T '0 também foi preferido pelo § 85, d? 
38. Código ROcco, .art. 109 -C o Ú~l~r~RAGOSO, Rev. Bras. Cri1n. Dir. Pena, Projeto alemão de 1960, m HELENO LA 

cit., n. 3, pág. 25. 
39 Código suíço, art. 42. _ 

40' § 20, a, do Código Alemao de 1871. P' t FERRI que estabelecia 
. . t inclua-se o rOJe o, . do 41. Entre estes outro~ SIS. emas t m o absolutamente indetermma para os habituais segregaçao rigorosa por e p 

(art. 29). 
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~ue a habitualidadee a tendência são condições pessoais que sempre 
mdependem da .:ulI?a, tem a comprometê-la os maus frutos produzi
dos pelas expenenClas de acrescentar a medida de segurança à pena. 
Em v:rdade, desd·e que as medidas de segurança, sobretudo quando 
detentIvas, ~revestem-se de ca~át~r aflitivo, assemelhando-se, por 
outro lado, as penas, em seu ob.1etIvo de recup'eração social do delin
qüepte! a sua ,aplicação,. por tempo indeterminado como é de sua 
essen~la,. lev~ a perpe~mdade da sanção, com burla das proibiçõ'es 
constItu~l~n~us a respelto. 42 Ademais, a solução revela-se extrema
mente dlflCl1 .nos paí,se! menos ricos que às voltas dos problemas de 
seu desenvo~vImento, na~ podem canalizar recursos para a construção 
de estabelecI~entos d·estmados ao cumprimento de medidas de segu
rança det~n~lv~s, a exemplo ?o. que ::ucede no ~rasil, que, nos trinta 
anos de vlge~cl.a do at.ual. COdIgO, nao consegmu fazer funcionar as 
casas de custódIa e os mstItutos de trabalho, r,e'educação e ensino. 
. De semelhantes defeitos padece o critério vicariante. Se em tal 

sIstema, a pena for equiparada à medida de s'egurança a i~posição 
desta fatalmente conduzirá à perpetuidade daquela. Se,' ao contrário, 
a pena e a medida de segurança forem encaradas de forma div,ersa 
pr.essupon?? a primeira a responsabilidade do autor e a segunda su~ 
I~Im~ut~bIhdade, ~ão f3e compreend,; c?mo possam furtar-se da pena 
o"'. crlmmosos habItuaIs e por tendenCla quando imputáveis e culpá
veIS. 

Menos aceitável, ainda, é a solução de adicional' a medida de 
segurança à pena já agravada. Ou existe culpa pela habitualidade ou 
tendência e a .retri~uição a esta culpa se exaure na agravação da 
~ena,. ou, a p~rlCulosldade decorrente daquelas condições pessoais não 
e atnbmvel a culpa do. aut~r, desaparecendo,então, qualquer funda
~e:r:to para que :: habIt~ahdade e a tendência agravem a pena. O 
L~~lsmo da. s_oluçao ale:na de 1933.foi, de resto, ressaltada pela pró
~da ~xpOSlça? de f\'IotIvos do projeto al·emão de 1960, por não dis
tmgmr a I;>er:culosIdade da agravação da pena, sendo incompatível 
com um DIreIto Penal da culpa. Se ao agente não' pode ser repro
vado o fa~o de s.er d·elinqüente perigoso, proíbe o Direito Penal da 
culpa pum-lo maIS severamente. 43 

.o. sistema do Pr?Jeto de EDUARD~ CORREIA e do Código Penal 
brasIleIro de. 1969, nao apresenta os mconvenientes acima aponta
~.os. Lon~e dlStO~ ost~n~a vantagens sobre o critér'io de medida deten
tIva por Lempo mdefImdamente prorrogável. Realmente, a agravação 
-----

d
42

1'953A condenação ao sistema do duplo-binário foi manifestada no Congresso e • ,da A.I.D.P. 

4~'1 E. MEZGER, aludindo ao projeto alemão de 1930 cUJ'o § 78 prevI'a uma essenCla aO'ravação d h .. , 
autor a I b ,'f" e p,ena p~ra. os abItUaIS, fundando-a na periculosidade do 
acha 'in J a~,,"'\ ICOU de fIgura hIbn.da _e pouco clara (Tratado, II, 424); MAURACH 
possa s:r mI~~Ivel que um autor~ sImplesmente pelo prognóstico de periculosidade 

maIS gravemente castIgado (Trata.do, II, § 64, a, pá'g. 532). ' 

28 

da pena, até um limite maXImo, previámente determinado, além de 
não levar à perpetuidade da privação de liberdade de um indivíduo 
imputável, com ilusão de garantia constitucional, obriga a adminis
tração penitenciária, como salienta o penalista português, a um tra
balho ativo para a recuperação do delinqüente, sob pena de tornar-se 
co-responsável pelos seus futuros crimes, ao invés de ~ssumir uma 
atitude de passiva indiferença, como ocorre com as medIdas de segu
rança, em relação às quais parece que, às VE:zes, prepondera o pen
samento de que se o delinqüente não se corrig,e tanto pior para ele, 
que continuará no estabelecimento. 44 

7. Mas, a agravação da pena, mormente por tempo relativa
mente indeterminado, impõe que se identifique no delinqÜ'ente crônico 
uma culpabilidade em ser criminoso habitual ou por tendência. Ê 
preciso que por 'estas qualidades ou condições pessoais .0 agente mereça 
maior censura que a incidente sobre um infrator de ocasião. Do 
contrário haverá uma intolerável quebra de sistema. Com efeito, s·e 
o princípio básico do Direito Penal da culpa, ao qual, segundo a 
Exposição de Motivos, o Código aderiu plenamente, 45 é o de que 
a culpa do condenado é o fundamento da medida da pena que lhe é 
imposta, só a maior culpabilidade do criminoso habitual ou por ten
dência pode justificar-lhe a exasperação da resposta penal. 46 

Ê necesário, portanto, encontrar o fundamento que permita cen
surar o autor nem só pelo que fez, mas, ainda, pelo que é, ou seja, 
quer pelo crime cometido, quer pela sua periculosidade, decorrente 
do estado de criminoso habitual ou por tendência. 47 

Embora muitos impugnem o cabimento de atribuir-s'e a alguém 
culpa, ou maior culpa, por ostentar qualidades pessoais que con
duzam a atos delituosos, 48 é, via de regra, possível imputar ao crimi
noso habitual ou por tendência a omissão "em orientar a formação 
ou preparação de sua personalidade, de modo a torná-la apta a res
peitar os valores jurídico-criminais" e, por tal omissão, atribuir-lhe 

44. EDUARDO CORREIA, Direito Criminal, 1.0 voI., pág. 328, nota 2. 
45. Ver Exposição de Motivos do Código de 1969, ns. 3 e 11 . 
46. Ver Projeto Alemão, E. 1962, § 60. 
47. Não são satisfatórios os outros fundamentos excogitados pela doutrina 

para fundamentar a agravação. NAGLER aludia a uma maior culpabilid,ade pe!o 
ato, face à nova rebeldia do autor perante a lei. Mas, o argumento so v~l~r~a 
se o novo crime do habitual fosse cometido após ter sentido o agente a efIcacIa 
da lei pela condenação e cumprimento da pena. Ora a habitualidade dispensa 
condenação anterior. Para H. MAYER, os vários crimes do delinqüente habit.ual 
formariam delito sui generis, porque cometidos com vontade da constante reIte
ração criminosa, vontade esta que acarretaria menor culpabilidade. Ocorre q,ue 
a lei não ,exige tal vontade, nem é possível presumí-Ia (apud MAURACH, ob. cIt., 
voI. II, § 64, r. B., pág. 554). 1 

48. Ver HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, "Pena e Culpa", in Ciência Penal, vo. 
I, págs. 5 e 6. 
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maior censurabilidade pessoal. Surge, assim, ao lado da culpabilidade 
pelo fato, uma culpabilidade referível ao autor. O conc'eito é de origem 
moralista, pois, conforme observa BETTIOL, já ARISTÓTELES procla
mavaque, assim como a virtude, também o vício se adquire com o 
exercício dos atos a este relativos, idéia des·envolvida por TOMÁS DE 
AQUINO para quem, ao lado da culpa relativa ao pecado, ,existe tam
bém uma culpa que incide sobre o pecador como habitual, porque, 
deixando-se dominar pelo pecado, fez que toda sua vida se orientasse 
no sentido da aquisição de uma marca pecaminosa. 49 Esta origem 
moral da culpa referida ao autor também foi ressaltada, entre nós, 
por JOÃo BERNARDINO GONZAGA, que alude à aproximação entre o 
conceito de tal culpa e o modo pelo qual os moralistas equacionam 
o seu sistema sancionador, estabelecendo que "o sujeito deve res
ponder não só por cada pecado que cometeu, mas também pelo sulco 
que deixou formar-se em sua alma. Haverá, assim, uma culpabilidade 
porque ele se deixou dominar pelo mal, porque permitiu que sua 
personalidade se impregnasse de teor pecaminoso, o que é moral
mente censurável e digno de reprimenda. 50 

Em verdade, estes princípios morais foram transpostos para o 
Direito Penal por TESAR e KOLLMAN 51 e aceitos por MEZGER, BOCKEL
MAN.N, WELZEL e outros, através das teorias de culpa pelo modo de 
vida, da culpa na decisão de vida e da culpa pelo caráter. 52 Destas 
construções utilizou-se, também, EDUARDO DA SILVA CORREIA para 

49. G. BETTIOL. "Azione e Colpevolezza nelIe Teoria dei Tipi di Autore", in 
SC1'itti Giuridici, 1966, voI. II, pág. 562. 

50. J. BERNARDINO GONZAGA, "Concurso de Crimes. O Griminoso por Ten
dência e o Habitual", in Anais do Ciclo de Co.nferências sobre Q Novo Código Penal, 
São Paulo, 1972, pág. 50. 

51. Com estas construções o direito não invade a interioridade da pessoa hu
mana nem se confunde com a moral. Segundo E. CORREIA, tal não sucede porque, 
num primeiro momento, exige-se a culpa pelo fato. O Direito Penal é sempre um 
Direito Penal do fato, que parte dos interesses ou bens jurídicos que protege. 
Mas, isto não impede que depois venha a atingir a verdadeira substância ético
-jurídica do crime, que é a personalidade de seu autor, ao menos no que ela se 
relaciona com o respectivo fato (oh. cit., voI. I, § 21, pág. 327). 

52. Assinala MAURACH que foi MEZGER que, sem abandonar a culpabilidade 
pelo ato isolado, recorreu à culpabilidade pelo modo de vida para harmonizar 
com o Direito Penal da culpa, o tratamento dos hahituais e dos que, por .cegueira 
jurídica, agem sem a consciência da antijuridicidade. O autor será responsável 
quando sua habitualidade ou cegueira seja devida a sua delituosa conduta vital. 
Objetou-se que tal solução abrangeria também os casos de queda da personalidade 
contra a qual nada podia fazer o autor. Para sanar o inconveniente, BOCKELMANN 
limitou o alcance da teoria de MEZGER, proclamando que a culpabilidade do 
autor não reside tanto em sua defeituosa conduta de vida, como em uma reso
lução vital. Todo o sujeito tem o dever de formar uma firme personalidade 
não deixando perecer as forças morais. A culpabilidade reside, pois, em eleger 
uma falsa via e deixar vencer o seu pior eu. Indo mais adiante, WELZEL, que 
persev,era na culpabilidade pelo ato isolado, distingue uma culpabilidade pelo 
modo de vida e uma culpabilidade de caráter que corresponde à culpabilidade 
pela decisão no sentido de BOCKELMANN. LANGE tamhém distingue entre a cul-
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- d ena aos criminosos' habituais e por 
justificar a exasdPeraçaot'vael PJ'urI'sta português na medida em que 
t d~ ia Segun o o no a '. 'd' . en .en~. . . 1 afirma certos va10res ou bens JUrI ICOS, crIa 
o dIreIto crII~~~~inatários o dever de formar ou, pelo menos, I?re
para ,os seus l'd d d modo a que na sua atuação na VIda, sua persona 1 a e ,e , . V' parar a fl't om aqueles valores ou mteresses. 10-- onham em con I o c I - f se nao p t't' o delinqüente em culpa pe a nao or-
lando este d~ver, cons I .:u-s~onveniente de sua personalidade. Esta 
mação ou ~ao yreparaç~?d de não pode justificar o prolongamento 
culpa referIda a persona I a d a uma pena relativamente indeter
indefinido da pena, m3;.s cOf .~z t· a pena há de ter um limite 
minada. Sendo c~mo e re rI Ut Ivaê punido pelo fato que praticou, 
máximo de duraçao. Como o a~ o~ a correspondente a que lhe seria 
? pena mínima que deve. c~mprIrhaebitual ou por tendência, em vista 
. t não fosse crlmmoso d d Impos a se. . P I omissão no passado do ever e 
das circunstânCIas dl.od cd rIm de. meodao a respeitar o direito criminal, a 

a Persona 1 a e e " . mo preparar t 'b . - a tal culpa ate o prazo maXI 
pena é aum:ntada em re r! u;Ç~~cil calcular desde logo, o quantum 
fixado em leI. Mas, como nao e d nte à omis~ão do já citado dever, 
do aumento da p~na ~orrespon e ara a face da execução. 53 

deixa-se a determmaçao de~te quani~o~ÇãO de Motivos '(no 26), 
Desde que, com~ ~OnSlgna. ~ias ~e EDUARDO CORREIA, a agra

inspirou-se o novo COdlg? ~as Id por tendência ou habituais decorre 
vação da penapar~ os c~Immo~os à cula do autor. 54 Ao lado do 
de uma p'~riculos!dade ~mputavel'ustifi:a a imposição de medida de 
estado perIgoso nao. c~lI?avel, que J(art 92) há, assim, no nossO novo 
segurançae:n: ~ubstltUlçao à pen~ri os~ cuipável, pelo qual o autor 
diploma pumtIvo, um estado p g t 'b t' a 
responde através da agravação da pena re rI u IV . 

avante lastreia-se na p'ericulosidade culpável 
8. Mas, se a ag:. habitual segue-se que, não terá lugar 

do criminoso por tenden~la tU - ao delito for insuperável, demons
nas hipótese~ e~ que a mc l~açao .t de todos os esforços que fez ou 
trando o dehnquen.te, que.f ~ es~:~ ~ crime por tendência ou hábitos 
procurou fazer, fOI ~rras a o P, estar-se-á em face de uma ano
irresistíveis. Em ~alsd caso~, po~e:~minar a própria inimputabilidade 
malia de personahda e, ap a a.e _ d Passa-se então do 
do autor, com a c~~sdeqdüente Isenç:~mp~ ~~~~nfermidade menta1.55 

campo da censurabIlI a e para o 

. d m uma orientação de vida culpavelmente 
pabilidade pelo modo de. yIda, basea a ~o de vida por não haver dominado, com 
incorreta e uma culpabIhd~de pelo m~ d qual não é culpável (MAURACH, 
suas potencialidades pessoaI~, uma na ureza a 
ob. cito voI. II, § 35, III, pag

b
· 82!t' vol I § 21 pág. 325. 

53 . EDUARDO CORREIA, o . CI: ., , . 

5
5
45' GO' ~~T~~i â~' ~óJf;~ ~~t!iiano est~tui ... expressamente a inaplicr:~n: 
.. d~' delmqUIr nos casos em que a 

dad~ das di~posições. s?breda te;er:f~:d: mental (~b. e loco cits.). 
naçao ao delIto se orIgme e en 
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Advirta-se, entretanto, que estas situações não se apresentam com 
a freqüência que lhe atribuem alguns criminólogos. 56 Há evidente 
exagero em afirmar que todos ou quase tod".os os criminosos por ten
dência ou habituais são psicopatas. O caráter individual pode ser 
modificado e as inclinações superadas. 0' caráter, diz GEMELLI, não 
é qualquer coisa de fixo, de inalterável, de hereditário, de indissoluvel
mente ligado à constituição pessoal mas se apresenta plástico e trans
formável 57 e a força de certos impulsos ou sentimentos pode ser 
anulada, compensada ou equilibrada por outras tendências ou dispo
sições. Consoante EDUARDO CORREIA, "se não é possível destruir 
determinadas inclinações ou complexos, é, pelo menos, possível elevar 
o nível da personalidade de mod.o a permitir uma corrente normal 
de vida". 58 

9. Da necessidade de que a agravação da pena prevista pelo 
art. 64. tenha a informá-la a periculosidade atrib.uível à culpa do 
autor, cabe -extrair outra conseqüência: a habitualidade presumida 
pela bi-reincidência, ou mesmo por pluri-reincidência, 59 pode con
duzir a uma espécie de responsabilidade objetiva, quanto à agravação 
indeterminada da pena. Efetivamente, havendo reincidência, pela 
segunda vez, na prática de crime doloso da mesma natureza, em 
período de temp.o nã.o superior a cinco anos, não é necessário veri
ficar se, pelas suas condições de vida e pelas circunstâncias do fato, 
o autor demonstra acentuada inclinação para o crime; tal inclina
ção é presumida pela lei, juris et de jure. A agravaçã.o, portanto, 
decorre do dado objetivo da existência de três ou mais condenações 
de crime doloso da mesma natureza, sem que se indague s·e os suces
sivos delitos derivam de uma habitua.'lidade culpável. 

Nem se suponha que a simples prática de crimes da mesma natu
reza, com intercorrentes condenações definitivas, indique, com segu
rança, a condiçã.o de delinqüente habitual. A reiteraçã.o no crime, 
diz JOSÉ FREDERICO MARQUES, pode revelar não um criminoso habi
tuaI, e sim, como fala BELEZA DOS SANTOS, um delinqüente pluri
ocasional. A insistência na prática de crimes p.ode não significar 
um hábito de delinqüir, mas unicamente o efeito de uma crise, de 
uma sugestão temporária .ou de outra situação 'especial, ocorrida 
na vida do criminos.o, donde resultou a prática de varias infrações. 

56. MEZGER diz que a tendência criminosa interna de certos criminosos 
aproxima-se da zona mórbida, sem que limites possam ser traçados com pre
cisão (Tratado, vol. II, pág. 424). 

57. A. GEMELLI, Meto.di, Compite, Licente, pág. 79. 
58. EDUARDO CORREIA, ob. cit., voI. I, § 21, pág. 329. 
59. As presunções de culpabilidade ou de periculosidade devem ser evi

tadas pelo legislador. Por ser o mais' realístico dos ramos do ordenamento ju
rídico, o Direito Penal é o que menos se compadece com as ficções. As pre
sunções só devem ser mantidas enquanto, cientificamente, não se possa chegar 
a soluções mais satisfatórias, com base na realidade. 
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Em certos casos, se for ultrapassada a crise, o .delin.qüente d:ixará 
t . E as,dm poderá ser um plunocaswnal e nao um 

de ~om~ er yl:S~S'60 A habitualidade, pois, não pode ser deduzida 
~:!~~ada P;l~:i-reincidência, devendo decor::.er .. de uma v~oração ltcon-
."" t d fato e da personalidade. do delmquente, don e resu e a 
Jun a o d l' .. ' 61 

firmação de um hábito de e mqUlr. 
a O se a presunção de habitualidade do art. 64, § 2.

0
, a, nem 

ra, d ' ealidade das coisas, segue-se que a agrava-
s~mpre corresP~~a e .o a Iuri.ocasional reincidente excederá sua. ~ulpa 
ça? da pe?a p f t ) p constituindo-se em forma de responsabIlIdade 
(cI.rc~mscrIta ao Ea o '. ~ de Motivos diz que se visou proscrever 
obJetIva, que a xpoSlçao 

(n. 3). . ' t . ompreensível num sis-

tem:~~~u~fzn~~o:::~ ~~~t~~~~~:e~~:riiJl~i~~~~ Pde:a~r~je~~lP:~ 
o Seno ACCIO!"~ FILHO, re a , resentou emenda, por nós suge .. 
r~forma do .qOdlgO pe~a\.~e s~~~;di~~r ~. reconhecimento da habitua-

ri.Ig:den~ s~~~~~fc!~d;,e i~ conclf'deato, fdoa
l
. ~~~~;pu~~:d1nc!~a~~~st~~~iV~ 

• 62 A emen a aprova , t d crIme. '657/73) A Câmara dos Depu a os, 
ACCIOLY FILHO. ~Parecer t:belecendo ~ primitiva redação do dispo
-entretanto, a reJeItou, :es . f lizmente persiste a responsabilidade 
~~}:~v~n:P:;fr~~~~d~s~o~n~n r~lativam~nte indeterminada aos habi-

tuais presumidos. 

--60-.-' JosÉ FREDERICO MARQUES
J 

Curso, III, pág. 58. No mesmo sentido, 
EDUARDO CORREIA, ob. cit., vol. II, pags. 157 e 270. , 

61. EDUARDO CORREIA, ob. cit., vol. II, § 14. pago 275. § 2 o _ "Consi-
62. A emenda sugerida tinha. o. seguinte e~e~~daA~;~ ~~ prática de crime 

dera-se criminoso habitual quem ren~cIde ael~e~ g o não superior a cinco anos, 
doloso da mesma natureza, ·em perI?do e d ~na ou quem embora sem con
descontado o que se refere ao cumprImento a:p i período quatro ou mais 
denação anterior comete sucessivamente, em llgua dos caso~ demonstre, pelas 

t d sd que em qua quer ' . crimes da mesma na ureza, e e. ; A • d fatos apreciados em conJun-
suas condições de vida .e pelas cIr~urrs,~anclas os 
to, acentuada inclinação para o CrIme . 



A PERSONALIDADE E A CULPABILIDADE 
NA MEDIDA DA PENA* 

ENRIQUE BACIGALUPO 

I 

Em termos gera' d . f t IS, po e-se dIzer qu 'd" 
a o - como base e limite da m d' d ~ a 1 ela da culpabilidade pelo 

estranha aos sistemas penais h~SpI, aan a pe:r;ta - tem permanecido 
J' o-amerIcanos 

a nos velhos códigos penai ( . 
1~34, art. 89,; Chile 1874 art :2 como por exemplo: da Bolívia 
s~d~rada como agI'a~ante da . ,n. 15), a Areipcidência foi con~ 
C?dlgOS mais modernos (como pena e esta tendencla se manteve em 
bIa, 1936; Brasil 1940 e 1969 .PUor exe~plo: Argentina, 1921· Colôm 

,.' , ruguaI, 1933) ,-
Nos COdlgOS e projetos mais d _ . 

e~tes preceitos, que há um quart m~ er~os~l nao apenas são mantidos 
slderava destinados a desaparec o e secu o JIMÉNEZ DE ASÚA con 
profissionais e propensos ao d ~~' ~.orque, frente aos tipos habituais
efeito algum" 1 (ver Pr . t e 1 o a. agravante do castigo não te ' 
C'd' oJe o argentmo de 1960 m 

? IgO Penal brasHeiro de 1969 t . .' art. 89 e segs.: 
TIpO para a América Latina art a~9 52, Projeto de Código Penai 
tende a predominar fórmula ~ue vi I e segs.), senão que, ademais 
.'wnaliidade do autor '(assim ncu a a gr~vidade da pena à per: 
art. 73; Código espanhol ~rfo~l e~em'plo, Projeto argentino de 1960 
de 1969, art. 52). ", InCISO 4.°, Código Penal do Brasil 

. . Sem dúvida, fórmulas como estas - . 
bllIdade pelo fato como limite da en nao admIteI? a chamada culpa
tem porque partem de um p ~ e, em realIdade, não na admi-

t 't' a concepçao da pe -es ,1"/, amente a culpabilidade Q . na que nao se refere 
f~rmula, do ponto-de-vista do ~~~~it~e a refer~r precisamente a esta 
vavel qu.e muitas conclusões deste trab~f;ntmo, embora seja pro
outros SIstemas hispano ame . O possam se estender a - rlCanos. 

* Tradução de YOLANDA CATÃ{') 
1. Codi.qos Penales Ib : 

ero-amerwanos Caracas 1946 I ' , " ,pag. 362. 

II 

Efetivamente, a fórmula que vincula a medida da pena à per
sonalidade do autor (que poderia chamar-se fórmula da personali
da.de) , é produto de mais de meio século de ininterrupto, predomí
nio das tendências preventivo-especiais na ciência penal hispano-ame
ricana. a 

Este predomínio é resultante de duas vertentes que apesar da 
contraposição ,em que se colocaram, não questionaram este aspecto 
da teoria da pena. Na Argentina, principalmente, a tendência pre
ventivo-'especial é conseqüência, primeiramente, da influência da 
escola positiva italiana e, depois, das particu1ares elaborações com 
que se receberam as construções da dogmática alemã. 

A chamada, entre nós, escola penal técnico-jurídica (SOLER, 
NUNEZ FONTÁN BALESTRA e FRIAS CABALLERO) se opôs à chamada 
escola positiva (mais propriamente uma tendência periculosista e 
defensista) no que se refere à possibilidade de aplicar medidas 
assegurativas pré-delituais, fundadas no estado perigoso do autor. 3 

Todavia, a periculosidade do autor como fundamento e medida da 
pena não foi questionada, mas, no entanto, a pena tem se mantido 
relacionada, em seu quantum, com a perieulosidade do autor. 4 

A relação p'ena-periculosidade entronizada na fórmula da per
sonalidade é, a partir destes pressupostos, mais que uma consciente 
reflexão sobre os fins político-criminais da pena, uma conseqüên
cia de erros metodológicos no âmbito da dogmática e uma correlativa 
atitude d'e abandono da reflexão '(em profundidade que apenas se 
inicia) sobre o fundamento e fim da pena. 

A introdução das idéias da dogmática alemã referentes à teoria 
do delito, esteve, contudo, recoberta por forte corrente formalista, 
tributária, em parte, da teoria pura do Direito e, em parte, da 
corrente da escola técnico-jurídica italiana representada, principal
mente, por ARTURO Rocco. 5 Dentro do estreito marco formalista e 
da convicção de que todo conhecimento dogmático é produto da lei 
penal, faltou espaço para uma reflexão valorativa referente ao fim 

2. Ver ANTóN ONECA, Homenaje a Jiménez de Asúa, II, 1970, pág. 337 e 
segs.: MANUEL D1!l RIVACOBA Y RIVAOOBA, Dorado Monteiro, 1962, pág. 61. 

3. Sobre os projetos legislativos argentinos neste sentido, ver MARIANO 
RUIZ FUNES, Tres experiencias democráticas de legislación penal, Maari, 1931; 
SEBASTIAN SOLER, Teoría del estado peligroso, Buenos Aires, 1929. 

4. Ci. SOLER, Derecho Penal Argentino, 4.a ed., 1970, § 71, n. V; NuNES, 
Derecho Penal Argentino, II, 1960, pág. 452 e Manual; 1972, pág. 330; FONTÁN 
BALESTRA, 'l'ratado, III, 1966, § 604. 

5. O repúdio de toda consideração de fim na construção dos conceitos dog
máticos é expressamente repelido por KELSEN, Hauptprobleme i/;er Staatsrechts
lehre, 1911, pág. 57 e segs., especialmente págs. 72/84. O formalismo é muito 
claro em ARTURO Rocco, "II problema e il meto do della scienza deI diritto penale", 
1910, em Opere giuridiche, volo III, Roma, 1933, pág. 263 e segs. Nesse traba-



da pena. Portanto, uma relação entre o conceito de pena e os ele
mentos do conceito de pressuposto da pena, uma relação que per
mitisse 'explicar os pr-essupostos em função da conseqüência prevista 
para eles, constitui a grande carência da dogmática argentina atual. 
Ê inútil buscar em nossos autores uma explicação da razão pela qual 
o delito é "ação típica, antijurídica e culpável". O formalismo con
duziu a independência total entre o pressuposto da pena e a p'êna 
mesma,6 em primeiro lugar. Além disso, conduziu a conceitos dogmá
ticos da teoria do delito que, por sua vez, foram ineficazes para 
produzir uma relação entre delito e pena. 

No âmbito específico da culpabilidade, a disputa em torno ao 
conceito psicológico ou normativo da culpabilidade, é precisamente 
um exemplo disto. Em nenhum momento se aduziu contra a teoria 
psicológica da culpabilidade - que defendiam SOLER, 7 FONTÁN 
BALESTRA,8 e, até o aparecimento de seu Manual, NUNEZ,9 que ela 
não permitia estabelecer uma quantificação adequada da culpabili
dade. Pois a quantificação da culpabilidade tem razão de ser somente 
na medida da pena, mas é desnecessária se o delito é somente o motivo 
(sintomático) para que se faça um juíz.o sobre a personalidade do 
autor, à qual, em definitivo, se referirá a medida da pena. Ao con
tl'ário, FONTÁN BALESTRA tem sustentado a não quantificação da 
culpabilidade, compreendida como relação psicológica não quantifi
cáve1.lO 

lho, torna-se muito difícil entender a relação que ROcco concebe ,entre exegese e 
dogmática. A dogmática parece servir somente - enquanto ciência da expli
cação sistemática dos princípios jurídicos - para cobrir as insuficiências da 
exegese. A llteralidade adquire, assim, prevalência sobre outros métodos inter
pretativos (ver loco cit., págs. 800 e 801). KELSEN e Rocoo tiveram influência 
decisiva no pensamento de SEBASTIAN SOLER. Ver, também, MAGGIORE, Arturo 
Rocco e o método técni(!o jU'rídico, Buenos Aires, 1961. 

6. A necessidade desta relação é destacada entre outros autores por MAX 
GRÜNHUT em "Methodische Grundlage der heutigen Strafr,echtswissenschaft". 
em Festg. für Frank, I, 1980, pág. 1 e segs.; RlOXIN, Kríminalpolítik und 
Strafrechtssystem, Berlim, 1970, pág. 15; FELIX KAUFMANN, Die philosophischen 
Grundproble11M der lehre von der Strafrechtsschuld, 1929, pág. 61 e segs. (com 
referência especial à culpabilidade), ,e GALLAS, Beitrãge zum Verbrechenslehre, 
1968, pág. 1 e segs. De toda maneira o fim da pena pode determinar o con
teúdo da culpabilidade e, talvez, do injusto, mas não a ação ,enquanto tal. Se 
a pena se dirige ou não a uma ação, é, certamente, outro problema e a resposta 
depende de uma decisão valorativa. 

7. "Culpabilidad real y culpabilidad presunta", Rev. dJel Cal. de Abog. 
de La Plata, 1964, pág. 800 e Der. Peno Arg. § 84. (Trabalho publicado também 
na Revista Bras. Crim. Dir. Penal, n. 4, jan.-mar., 1964, pág. 5. N. T.). 

8. Tratado § 87, 7. 
9. Der. Peno Arg. II, pág. 21. 
10. Tratado, § 61, I, 8, Cf. também JAMES GOLDSCHMIDT, Festgabe !ür 

Frank, I, 1930, pág. 455. A impossibilidade de estabelecer relações quantitati
vas dentro do marco da teoria psicológica não me parece de todo modo abso
luta. O novo Código Penal do Brasil art. 52, intenta fazê-lo. Também EXNER. 
Das Wesender Fahrlãssigkeit, 1910, pág. 215, realça que o dolo - como relação 
psicológica - não admite graduação alguma. 
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"d sistema como o que estamos 
A função ~a culpab,~:aa ese~~fr para a excLusão ida p'ur~ res

apresentandO, fwa reduz~ d C toda a clareza se atrIbUI este 
ponsabil;idad~ 1!e~o res~d~a ~ilid~:eno Projeto argentino de 1960. 11 

limite ao prmClpI? da cu pa lesão antijurídica não foi produto da 
Comp~ovado, entao, <fue ~ etivamente imputável ao autor, encerra-se 
casualIdade, mas q?e e s~bJ realiza ão é simplesmente o pressupost~ 
O capítulo do delIto cUJa ç l'd de do autor que determmara 

., bre a persona I a d l·t -que ab~e um JUIZO so f om um conceito de e I o nao 
'd d . a De outra orma, c . - t r'a a medI a a pen . . d da lesão prodUZIda, nao res a I 

quantificável senão pela graVIda e eferir a medida da pena senão 
nenhum outro termo a que se ~~s~e~rminá-Ia -exClusivamente pela 
a personalidade do _ autO['a~ito como desejável. 
gravidade do fato nao fo 1 mente por que motivo nunca 

Esta construção dem0J?-stra caa:~ licar o fundamento da agra
se tentou um esforço. eSPa~cIa~ parna h~bitualidade. Um princípio de 
vação da pena na remCI enCla : res onsabilidade objetiva, não 
culpabilidade reduzido à exclusao da prime também uma tendência 
fica prejudica~o por ,!",m~ penfm~u:n:s~o e que, em todo o caso, '!1'ão 
do autor ao c:nm~, _alem o cr se foi adquirida por uma lwre 
estamos em c?~d~çoes ~e ~2om~::'Va:al for' o grau de determinação. do 
decisão do sUJ~~to ou naot S.J iossível estabelecer a relação PSl~O
suJeito ao deh~o, enquan o seja lt do que produziu, poder-se-á afIr
lógica que o vlI~c.ule com o resu a 
mar sua culpabIlIdade. t d reincidência e habitualidade se 

Esta singeleza ~o tratamen 3, d~O Penal argentino de 1968, em 
reflete na reform~ Imposta ao tO como uma questão de escalas 
cuja fundamentaçao se tra~a o ~~:os nas escalas ordinárias! cons
penais sem reparar que taIS a.um d 'oblema mas não explIcam o 
tituem' apenas o aspect~ e~3terlOr. v~lt~r a se i~troduzir o formalismo 
fundamento da agravaçao. qUI 

t · 1960'" Por isso temos pre-
d P oJ',eto argen mo . .. - d toda 11 Ver nota ao art. 18 o r, t a expressa ehmmaçao e 

ferido . a forma adotada pel~ ~exto: I:rPO~: claro limite ao encadeamento de 
forma de responsabilidade obJetIva pon o . t 

.. ~. d -o" - d 1960 ProJeto AI er-
cons~§~enC~~ E~p~ii~ão de Motivos d~ Prfj~~? (%e:~~R, ~StW '57, 675 e ~~gs.) 
nativo. A "culpabilidade pelll; :on~uta 'da ,; (BOCKELMANN, Studien zum Ta!e:-s
e a "culpabilidade pela deClsao a )VI aomente tem sido defendida na ~~erIca 

II 1940 p' g 26 e segs. s ," ENGISCH dlstmgue 
tm,frecht, , C' a À "culpabilidade de carater - que d um ponto 
Latina por DA <ÜSTA. e iormente mencionadas e que se p:en. e. a der Stra
com razão das form~s. ant r D' Lehre von der Willensfrmhett tn d .t'da 
de artida inwetermtmsta, v~r te 'wart 1963 _ é em I!a::te a mI I . 

f reÂtsphilosophischen Doktnn der Geuhenm ~rticulação metodologlca. RepudIa 
84 III embora sem nen u a V 'g 242 e segS. 

por SOLER, § , t . JIMÊNEZ DE ASÚA, Tratado, t. , pa . "Significato 
expressamente estas eorlas 1 b'l'd d de caráter. SILVIO RANIERI, ,. . r e pela cu pa I I a e 68 ' 128 
Na Ital~a, lU? m:~s em Scritti e discursi varii, I, J9 p' I!at (A~UIRRE OBARRIO, 
dell\~~ P~~r e!z E~plicação da Comissãoo R~fa!o~~ d~ c~~1~: Penal argentino, A 
FONTÁN BALESTRA e SOLER) aos arts. 5 , 
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aO' pontO' de prO'pO'r um sistema ue ' 
da persO'nalidade perigO'sa, extra2Ia :e fu~d~ n.uma 

presunçãO' legal 
cO'ndenações anteriO'res. 14 a eXlstenCIa de uma O'U várias 

.N um sistema assim caracterizadO' d"-
medIdas de segurança deixa de ter se~t" ~ IstInçaO' entre penas e 
a~tO'res para ~antê-la, sãO' inexplicávei I 1~ e O'S esfO'rçO's ?e alguns 
navel desta afIrmaçãO' é O' PrO'jetO' s. t' Um exemplar mquestiO'-
reclusãO' cO'mO' pena (art 33) . argen m? de 1960 que prevê a 
89), distinguindO' uma e' O'utra ~O':'~~ medIda de segurança (art. 
nadO' de duraçãO' da primeira e ind~ e ql}antO' aO' tempO' determi
p.O': sua vez, a decisãO' sO'bre a inim te.r~madO' par~ a segunda. 16 

bIlidade) teria sO'mente fins ad i p.u;abI!Idade (capacIdade de culpa
a classe de estabelecimentO' em m :~8 ~at'W~8 tende~tes a determinar 
t-empO' determinadO' O'U indeterml . devera. se alO'Jar o autO'r e aO' 
este é cabível nO' casO' dO' inimput~~el~ de mternamentO', se é que 

A prO'va decisiva da desvincula - d s.e verifica nO' fatO' de que emb çaO' a. pena e a teO'ria dO' delitO' 
h.dade (periculO'sidade) dO" autO'/

ra 
{efermdO'-s? a pena à persO'na

SIstemáticO' em nenhum dO's ,1 ,ets a persO'nalIdade nãO' tem lugar , . e emen O'S dO' delitO', 17 

CO'mO' se percebe, a fórmula da .. p~~du~O' reflexivO' de uma pO'siçãO' relat1~~sO'nalI?ade é, antes que o 
<!uencIa de uma criticável elabO'ra ã aO' . fIm da pena, a cO'nse
cteraçãO' de sua funciO'nalidade cO'r:: O' da.tteO'rIa dO' delito sem cO'nsi-respeI O' a tO'dO' O' prO'blema penal. 

III 

O PrO'jetO' de CódigO' Penal Ti ' . 
tem seguidO' rigO'rO'samente em seu t~~t:ar~, a AmerIca Latina não 
que se pO'de ver nO' PrO'jetO' argent' d a O'rmula da personalidade 
d~ Brasil de 1969 (art. 52) e noI~O"d·e 1960 '(art. 73), nO' CódigO' 
almea 4.a). TO'davia O' art 73 - O'd:fgo Penal espanhO'I (art. 65 , . naO' I ere, substancialmente, dela~ 

Co:nissão nada disse sohre o A meIra reincidência coisa que rrquet da supressão da não agravação da . 
jeto de Código Pe~al Tipo. ' amen avelmente, também fez o art. 69 do ::~= 

14. O Projeto de Código Penal 'Ti o ( das m.esn:a,s críticas apesar do art 72 P.p ,art. t 69 e segs.) parece ser passível 
~ara mdivIdualizar a pena entre ~ máxi:

s 
es e sO?I~nte se refere às regras 

ci':~5 ~~~ kp~,i:'! ~~ ':,1",,;,; !,~':,".:\':'l,' ':!~~ n;~:;.,J~:ü.!~",'~~:" m:: 
, . AssIm, SOLER § 70 II C m e ImtIvo faz remissão 

fa~e 5t~~'b~~r~ a ~istinção ~ntr~ p~~~~n~er::Jfda~ã~e f~Z distinção, NÚN~, n, 
recho Penal, 197~, p~t~~ !~:::'O SANl'OS em Estudios e~r~~::in:~~g~a I;:~~= 

16. Ver E . - d 17 Ex. :posIçao e Motivos ns. 57 rológic~ den~:~cIdonalmentt; .JIMÉNEZ DE ASÚ: ::. guarida 
l'Ículosidad d a culpabIlIdade (Tratado t. V, pág. ao elemento caracte-

e o autor (pág. 253). ' 249) e, naquele, à pe-
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Certamente que "as cO'ndições pessO'ais dO' sujeitO' -ativO''' (art. 73, 
incisO' 5.0) nãO' podem ser entendidas de O'utrO' mO'dO'. O mesmO' O'cO'rre 
cO'm a cO'nduta pO'steriO'r ao fatO' (art. 73, incisO' 6.

0
) e a anteriO'r 

(art. 69 e segs.) : levam à mesma cO'nclusãO'. Os três primeirO's inci
sos dO' art. 73 se superpõem, pO'stO' que o 2.

0 
é integralmente um 

aspectO' objetivO' dO' fatO' punível, comO' O' 3.0
, O' qual, nO' tO'cante ao 

modo, pO'de às vezes referir-se aO's aspectO's subjetivO's, também 

incluídO's no 2.0
• 

IV 

Até O' mO'mentO', a fórmula da persO'nalidade tem merecidO' muito 
pO'ucO's esfO'rçO's' interpretativO's de que se possam deduzir as cO'?
seqüências práticas a que deveria conduzir. 18 Não O'bstante O' mIS
tériO' que a rO'deia neste aspectO', parece g.ozar de uma fO'rça de 
atração que exige seja ela analisada cO'm tO'do O' cuidadO'. 

1. A fórmula da personalidade é, -em realidade, uma fórmula 
em que se prO'cura acO'lher a persO'nalidade perigosa do autO'r cO'mO' 
base para a medida da pena. NãO' há dúvida que cO'm ela preten
de-se expressar que, na medida em que a persO'nalidade dO' autO'r 
permita cO'ncluir que é pO'ssível esperar dele futurO's fatO's puní
veis, deve-se cO'nsiderá-Ia para a medida da pena. A persO'nalidade 
nãO' tem pO'r que envO'lver um juízO' mO'ral sO'bre o autor que vá 
além dO' que interessa aO' DireitO' Penal, cO'mO' instrumentO' de O'rdem 
sO'cial. 19 Em qualquer casO', parece claro que a fórmula nãO' pre
tende submeter exclusivamente à p'erigosidade dO' autO'r a medida 
da pena, pO'is istO' permitiria que fO'sse mais punível um autO'r que 
demO'nstra tendência a furtos relativamente pequenO's 20 qu-e um 
homicida O'casiO'nal que seguramente nãO' reincidirá. pO'r issO', a fór
mula se cO'mpleta cO'nsiderando aO' mesmO' tempO' a "gravidade rela,.. 
tiva do tatocornetido" (art. 73 dO' PrO'j'etO' argentino de 1960) O'u a 
"impO'rtância da lesãO' O'U dO' perigO''' (art. 73, incisO' 2.

0 
dO' PrO'jetO' 

de Código Penal TipO'). pO'r O'utrO' ladO', a fórmula nãO' impediria, 
em princípiO', que um autO'r culpO'so fO'sse mais punível que outrO' 
dO'lO'sO' enquantO' as escO'las penais da lei O' permitam, pO'is a ten
dência da persO'nalidade aO' d'elitO' nãO' é diretamente prO'pO'rciO'nal 

ao dO'lO' ou à culpa. 21 

18. Ver JUAN DEL ROSAL, La per80nalidad deZ delincuente en la tecmca 

pena~, 1949. 19. Contudo, nem sempre se exclui este sentido moral na consideração da 
personalidade. Ver NÉLSON HUNGRIA, Novas Questões Jurídico.Penais, pág. 155. 
O art. 71 do Projeto de Código Penal Tipo que fala de "personalidade moral", 
da mesma forma que o art. 26 do Código Penal argentino. 

----

20. Por exemplo, no art. 52: parágrafo do Código Penal argentino. 
21. Cf. MEZGER, Die Straftat aIs Ganzes, em ZStW 57, pág. 675 e segs. 

(687). 
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2. A fórmula da personalidade poderia, sem dúvida, ser enten" 
dida de acordo com a chamada "teoria da adequação", segundo a 
qual a pena para o ato concreto deve determinar"se s·egundo a ade
quação do fato à personalidade do autor, e segundo a adequação 
social da personalidade do autor, tanto maior seria a pena. 22 Mas, 
certamente esta forma d-e tratar o problema daria lugar a duas 
alternativas igualmente criticáveis. Ou se aceita a "culpabilidade 
pela conduta da vida" e se retrotrai a culpabilidade ao momento em 
que se adquire a personalidade mediante um deslocamento similar à 
adio liberae in causa, que é impossível determinar no curso da vida 
do autor e que em r.ealidade se substituirá por mera ficção; 23 ou 
bem se denomina auZpável também a personalidade congênita do 
autor (não adquirida), o que parece ser absolutamente alheio ao 
significado com que usamos o vocábulo "culpabilidade". 

3. Também d-eve ficar excluída como interpretação da fórmula 
da personalidade, a que afirmasse que o delito dá lugar a um balanço 
geral da vida do autor. É evidente que esta extensão da consideração 
da personalidade não tem sido postulada em caso algum. Mas, de 
qualquer modo, a fórm~tla não o impediria e nisto reside seu prin
cipal perigo. 24 

O Projeto de Código Penal Tipo no inciso 5.0 do art. 73 esta" 
beleceria uma limitação nesse sentido, pois permite levar em conta 
as condições pessoais do sujeito ativo somente "na medida em que 
tenham influído na realização do delito". Todavia, esta limitação é 
só aparente pois em realidade reconduz ao problema da "culpabi
lidade pela conduta da vida". Por que motivo deve responder o autor 
pela influência de sua personalidade no fato? Se esta responsabili" 
dade pela personalidade não se funda num ato de livre decisão em 
algum momento de sua vida, somente restará a possibilidade de 
afirmar sua responsabilidade pelo próprio caráter. 25 Mas, toda 
concepção desta última espécie, carece de uma justificação última 
do dever de suportar a pena em razão da personalidade ou do 
caráter que s-e tem. A responsabilidade puramente social tal como 
a postulou FERRI é uma construção desse tipo. 

4. A extensão que se tem dado ·então à fórmula da personali" 
dade, a converte num instrumento que excede o âmbito de um Direito 

22. Ver, a propósito, MANUEL DE RIVACOBA Y RIVACOBA, "EI princípio de 
culpabilidad en Ia graduación de la pena en el Código Penal Argentino" em 
Jornadas lntcrnacionales de Dcrecho Penal (ponencias), Be}grano, 1971, pág. 
60 e segs. DARÍO SANTAMARÍA, Il fondamento ctico dclla responsabilità penale. 
1963, pág. 8. 

23. Ci. STRATENWERTH, Tatschuld und Strafzunmcssung, 1972, pág. 7. 
24. Também STRATENWERTH, loco cit., se manifesta contra esta amplitude. 
25. Já Mo E. MAYER em Schuldhafte Handlung und ihre Arten im Str'a

fl'eeht, 1901, pág; 185 e segs.; JAMES GOLDSCHMIDT, loco cit., pág. 464; ENGISCH, 
loe. cit., págs. 54/55; HEINITZ ZStW 63, 57 e segs. 

"U direito em que sÓ se exclui a responsa
Penal da culpabIl\~a~e. (c~amada responsabilidade objetiva) mas no 
bilidade pelo resu a o e é e não somente pelo que se 
qual é preciso r.esI;'0nder p~l~ quel ~biíidade. 26 A fórmula da culpa
fez não é um DIreIto ~ena a cu ~rtas a um balanço total da vida 
bilidade, abre, e~ reahdadir~~ ~ua personalidade, sem aclarar que 
do autor e ao va or q~e mr - o considerados. Na maioria dos casos 
]imites tem, nem ql!aIs. ~e a, enão um juízo moral sobre o autor 
essa abertura; não slgmfl~a~~ s eral atuarão oculta e talvez incons" 
no qual os fms fie pre~ a og caso de forma a utilizar o homem 
cientemente, ~ore:r.?' ~m i~i~idação 'da generalidade. 
concreto em unçao a 'f t em CY'>Pral o princípio da culpa-

. - de mam es o que, IS~' • 

.. AqUI se poe C fundado os precedentes legislativos e. proJet~s 
blhdade em que se. ~m t . satisfazer-se com uma vmculaçao 
é de alcance insuflclen'e; pOIS ~~ do típico permite _ e de fato o 

sicológica do autor com o resu a " 
Pt' que o autor seja apenado pelo que e. 
au orlza - . _ _ se possa resolver com 

Em co~~r:to esta obJ-eçao ~:~o~:l~~~~eq~~e entra em considera
base no cnteno pelo qUa} ~ p eto Os problemas que apresenta 
ção é a expressada pelo a o c?ncr ã~ reventiva como a que se 
a personalidade -em uma consl~~~aáe" Pnão dependem do· meio de 
reflete na "fórmula da persona 1 c~ m~s são intrínsecos a ela. Por 
conhecimento pelo qual. seda alcan ~ráter dificilmente poderão ser 
outro lado, a personahda -~ ?u o c , 
conhecidos através de um unICO fato. 

v 
determina a rejeição da fórmula fun-

De qualquer modo, o que d 'd'ia de prevenção esp'e-
damentalmente é a depen~ência d: Pdenaem

a 
:n:itos códigos vigentes. 

elal no sentido em que e encon ra amodernos códigos latino-ameri-
. t -o que se obs·erva nos 'd" d Esta orlen aça , . t' d 1921) é produto de I elaS e 

canos '(esp~ci~lmente no arfe~ mo soe não p~recem admissíveis hoje 
política crlmmal que, em o o ca 

em dia. .. I d pena elaborada por 
A tríplice finalidade preventIv~~es~:cl~elh~rar; intimidação do 

FRANZ V. LISZT (melhorar o cap . . - do não melho-
'd d de melhora' mocUIzaçao d que não tem necesSl a e .' h' devem ser coloca os 

rável) em 1882 27 tem pontos de apOIO que oJe 

em dúvida. 

P bl atik einer Sonderst1'afe 
--26 Cf ERNST-WALTER HANACK, Z'ur b r:di~;do por JÜRGEN BAUMANN, 
für R~i~kfazitüter, Programm für einR~~~~s ~:!f~wek und strafrechtsreform, no 
1968, pág. 10'0' e sego (10'5); C~us , 
mesmo lugar, pág. 75 e segs .. ~ 16). Aufsiitze, I, 190'5, pág. 166. 

27. Strafrechtliche Vortrage und 
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Basicamente, a categoria dos irrecuperáveis é em realidade uma 
categoria por demais relativa: "em princípio não existe uma dis· 
tinção entre criminosos e não criminosos",28 e disto se deduz que os 
irrecuperáveis não configuram uma categoria irredutível. Ao reverso, 
a qualidade de "irrecuperável" não depende ,exclusivamente de cir· 
cunstâncias pessoais, senão, ademais, dos meios de que se disponha 
para alcançar a melhora : irrecuperável é todo aquele que não se 
pode ajudar com as práticas de execução penal existentes em um 
determinado momento. 29 Assim sendo, a mudança nas condições da 
execuçãO pode, todavia, melhorar a quem não possui, segundo outros 
,sistemas, tal possibilidade. A pena de reclusão por tempo indeter
minado para os habituais prevista no art. 52 do CP argentino vigente 
e no art. 89 do Projeto de 1960, não possui na atualidade susten
tação racional. 

O Código brasileiro de 1969 introduziu ·em tal sentido uma 
limitação em dez anos à pena indeterminada prevista para os delin
qüentes habituais ou por tendência (art. 64) no que coincide com o 
art. 72 do Projeto de Código Penal Tipo, que estabelece para os 
habituais e profissionais uma agravação da pena na metade do 
mínimo e o máximo resp'ectivos, com a possibilidade de substituir 
esta agrlitvação por uma medida de internamento ou de vigilância. 
Nisso devE?-se reconhecer como positivo que abandonam a idéia de 
inocuização. Mas, de qualquer forma, importa transferir ao trata
mento dos habituais o tipo de pena que VON LrSZT pr~lVia para os 
"necessitados de melhora", isto é, "uma séria e contínua rec1u. 
são". 30 

A idéia de que isto produzirá uma melhoria, que permitirá 
"salvar" .0 delinqüente, não conta hoje ·em dia com uma compro· 
vação empírica. Pelo contrário, propor prolongados internamentos 
em estabelecimentos carcerários deficientes e geralmente orientados 
por técnicos incapazes de recuperar ou ressocializar o sujeito pas
sivo da .execução, como é o caso de muitos dos nossos países, parece 
antes de tudo uma desumanidade. A demonstração de que as penas 
curtas privativas de liberdade carecem de aptidão aprimoradora e 
devem ser abandonadas, não permite concluir que as de longa
duração, apenas por esse fato, a tenham. 31 li: evidente, então, que 
a ressocialização - como disse WELZEL "não é suficiente para aclarar 
o sentido da pena como um mal merecido pela violação culpável 

28. STRATENWERTH, loco cit., pág. 20. 
29. Ib. idem, pág. 21. 
30. Strafrechtliche Vortriige und Aufsatze, I, 1905, pág. 171. 
31. Cf. ROXIN, Franz von Liszt und die kriminalpolitische Konzeption des 

AlternativenfJwurf, em ZStW 81, 611 (632 e segs.); STRATENWERTH, lo'C. cit., 
pág. 20. 
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do mal torna' o condenado pior do 
do direito, quando a ex·ecução 

" ~ ·-0 que era . d· ue os motIvoS de prevença 
De tudo isto . não se de~~ ~~n~~d~r~ção na medida da pena, _e 

especial devam fIcar fora ceder a razões impostas pela pre,:enç~o 
muito menos que devam. que limite deve ser reconhecIdo as 
geral. 33 Trata-se de de~e~mmarmedída da pena. E, neste aspecto, a 
razões preventivo espeCIais ta d se que soubéssemos exatamente 
"personalidade" ~o autor :~~o~alfdade) não proporciona um limite 
o que queremos dIZer ~o~ p 1 bTd de 
compatível com o prmclplO da cu pa 11 a . 

32 Das Deutsch Strafrecht, 11.a ed., 1969, /ág
. f!!:a do Código argen-

33' Assim tem ocorrido na tão desafo.rttun~ \;:0 excluiu a possibilidade 
. . d art 46 do ProJe o e '. A razão de ser 

~i~o~o~~e~~~~o q~oen~~<fo~~l o n~ dreclt' usão n~~r s~~:i~r e~pt~:: ~:o;~ivação a; t~~çe:~ 
d - condlClOllal na a em a 1 em conta que a e 

ddadconAen~~~~ma é muito mais criticável se se e-y:rpe1a lei penitenciária (De-
a e. r A' •• das em sua execuça , 

e a reclusão tem SIdo equIpaI a 1 RoXIN ZStW 81, pago 618. 
creto-lei n. 412/50). Ver em gera, ' 



COMENTÁRIOS E COMUNICAÇõES 

A LIBERDADE PROVISÓRIA NO 
PROCESSO PENAL 

1. Com o advento da Lei n. 5.941, 
de 29.11.1973, a liberdade provisória, 
no processo penal, sofreu profunda alte
ração. 

Um ligeiro histórico da evolução do 
p'roblema em nosso direito dá a medida 
da transformação ocorrida e do pro
gresso realizado em face da legislação 
anterior. De uma colocação bastante tí
mida e conservadora, o legislador bra
sileiro passou para uma posição acen
tuadamente avançada e renovadora. 

2. O antigo direito português con
tinha várias modalidades de liberdade 
provisória antes da condenação do l'éu. 
Havia o seguro, a homenagem (mena
gem), a palavra de fiéis carcereiros 
e a fiança. Esses institutos estavam 
regulados nas Ordenações. 

Seguro (carta de segurança) era a 
promesSa judicial pela qual o acusado, 
mediante certas condições, se eximia 
da prisão até a terminação da causa. 

Homenagem (menagem) era o pri
vilégio concedido aos fidalgos, desem
bargadores, cavalheiros das Ordens Mi
litares, doutores e alguns escrivães, de 
permanecer na própria casa ou castelo, 
enquanto respondiam a processo. A 
menagem perdurou, atraVlés dos tempos, 
na legislação militar, e ainda hoje é 

EVANDRO LINS E SILVA 

regulada no Código de Processo Penal 
Militar (arts. 263 a 269). 

Os fiéis carcereiros eram fiadores 
idôneos, a cuja palavra o Rei concedia 
a graça de atender para o réu ficar 
solto durante o processo. 

A fiança, que ainda conserva, atual
mente, as mesmas características, con
siste na faculdade do réu prestar uma 
caução para se livrar solto até a ter
minação do feito. 

3 . O Código do Processo Criminal 
de 1832 aboliu qualquer meio, que não 
fosse a fiança, para que os acusados 
pudessem obter a liberdade provisória 
(art, 113). 

E assim continuou, com a procla
mação da República, deslocando-se o 
instituto para o Código Penal de 1890 
(arts. 405 e 406 das "Disposições Ge
rais" do Tít. IV). Explica-se· o deslo
camento: a fiança, como regra de ema
nação constitucional, como garantia in
dividual, só podia ser regulada pela 
União, que tinha competência privati
va para estabelecer os casos de seu ca
bimento e aplicação. Não era possível 
deixar a matéria à legislação proces
sual, que passara, com a Federação, à 
competência de cada Estado. 
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4. Essa situação só se modificou 
com a edição do Código de Processo 
Penal de 1941, de âmbito nacional, cuja 
Exposição de Motivos esclarece: "Abo
lida a pluralidade do direito formal, 
já não subsiste razão para que a li
berdade provisória mediante fiança, que 
é matéria tipicamente processual, con
tinue a ser regulada pela lei penal subs
tantiva" (n. IX). 

Os casos de liberdade provisória vol
taram a ser regulados na legislação 
adjetiva. O Tít. IX, Cap. VI, do L. I, 
do CPP, regulou a «liberdade provisó
ria, com ou sem fiança". 

Aí estão contemplados dois casos em 
que o réu se livra solto, independente
mente de fiança (art. 321, ns. I e II). 
São hipóteses de infrações levíssimas, 
punidas com pena de multa ou com 
pena de prisão cujo máximo não eXce
da a três meses. 

O legislador de 1941 não mudou a 
orientação até então seguida sobre li
berdade provisória, adotando critérios 
tradicionalistas e enumerando os ca
sos de inafiançabilidade, entre os quais 
o principal é a proibição de concessão 
de fiança aos crimes punidos com pena 
de reclusão, com a tímida ressalva de 
sua admissão para o «réu maior de 
setenta anos o·u menor de vinte e um, 
no caso de não ser superior a dois anos 
o máximo da pena cominada!' (art. 
323, n. I). 

Apesar do expositor dos motivos di
zer que «o projeto cuidou de imprimir 
à fiança um cunho menos rígido", o 
certo é que o Código de 1941 foi ainda 
bastante conservador no que diz res
peito à liberdade provisória. 

5. A Lei n. 5.941, de 29.11.1973, 
é que operou uma verdadeira revolu
ção sobre a matéria modificando subs
tancialmente a sistemática anterior. 

O instituto da fiança, depois dessa 
lei, subsiste, de modo especial, para 
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os não primários, excluídos os reinei,.. 
dentes específicos (art. 323, n. III, do 
GPP), e para os primários quando não 
lhes seja reconhecido um passado re
comendável. 

Ao modificar os arts. 408, 594 e 596 
do CPP, a Lei n. 5.941/73 adotou uma 
posição inteiramente nova. 

Agora, a regra geral é o réu pri
mário e de bons antecedentes defen
der-se em liberdade, independentemente 
de fiança, pouco importando que o cri
me seja punido com pena de detenção 
ou de reclusão. 

6. Muitas e ponderáveis razões hão 
de ter inspirado tão profunda refor
ma da legislação processual. A primei
ra delas foi, de certo, o abrandamento 
do rigor desnecessário com que era tra
tado o delinqüente primário, que espe
rava longo tempo no cárcere até ser 
julgado, em conseqüência mesmo do 
congestionamento da máquina judiciá
ria. 

A segunda razão, e não menor, é a 
de que ninguém deve ser preso antes 
de convencido plenamente de sua cul
pa. E esse convencimento só se dá 
quando a condenação é definitiva. As 
freqüentes absolvições de acusados pre
sos em flagrante delito e as constantes 
reformas de decisões condenatórias de 
primeira instância aconselhavam maior 
cautela na privação da liberdade de 
réus primários e de bons antecedentes. 

Quem compensaria o acusado, ne,,
sas condições, dos padecimentos e dos 
prejuízos causados por uma prisão que, 
a final, se considerou ilegal, injusta e, 
algumas vezes, iníqua? 

Em livro recente, RENÉ FLORIOT 
assinala que, na França, vinte e cinco 
por cento das decisões de primeira ins
tância são reformadas em grau de re
curso (Les erreurs judieiaires, 1968, 
pág. 7). Essa apreciável percentagem 
é fator que leva, também, a justificar 

aplaudir o novo critério legislativo. e . 
A liberdade é a regra, quando se CUl-

da de primário; a prisão só se deve efe
tivar quando a condenação é irrecor

rível. 

7. Outro motivo, de ordem prag
mática deve também ter influenciado 
o legisÍador. Como é sabido, as prisões 
estão superlotadas e não comportam, 
sequer, os reincidentes e os criminosos 
de alta periculosidade. Não há vanta
gem social alguma em encher as ca
deias de réus primários e de bons ante
cedentes para soltá-los depois de ab
solvidos. Melhor será só mandá-los 
para lá para o cumprimento da pena 
definitivamente imposta. 

8. Por outro lado, razão mais pro
funda não pode deixar de ter influído 
na renovação operada pelo legislador 
de 1973. A prisão, como método penal, 
é relativamente recente. No começo ela 
era cruel, desumana, impiedosa; eram 
os ergástulos, as enxovias, as masmor
ras, de triste memória. Requintava-se 
no escarmenlto ao criminoso, com a 
humilhação dos ferros e das galés. 

O primeiro protesto contra a dureza 
das penas e das cadeias de antanho 
veio inspirado no humanitarismo do 
movimento dos Enciclopedistas, em 
V;OLTAIRE, em Rüt1sSEAU, em .MONTES
QUIEU. Foi o grito que ainda hoje res
soa saído das páginas imortais desse 
pedueno grande livro, Dos' Delitos e das 
Penas, do nunca assaz louvado CESARE 
BECCARIA. Já então se preconizava a 
limitação do arbítrio judiciário na pri
são provisória dos acusados. 

Em excelente prefácio à tradução do 
famoso opúsculo do Marquês de Bec
caria, EVARISTO DE MüRAES, a maior 
formação de advogado criminal do Bra
sil não escondia o seu entusiasmo e a 
su~ admiração: "Chegam a maravilhar, 
tendo em mente a época em que fo-

ram enunciadas, as observações do dis
cípulo de ROUSSEAU e MONTESQUIEU, 
acerca dos requisitos da prisão antes de 
apurada a culpabilidade do indivíduo" 
(Atena Editora, 5.a ed. s/data, pág. 
17). 

O livro de BECCARIA é de 1764, tem 
mais de dois séculos. 

Depois dele, as prisões sofreram re
formas. Sistemas penitenciários foram 
objeto de extensas lucubrações. 

Ao caráter retributivo da pena se 
ajuntou o seu aspecto de emenda e de 
recuperação. A prisão era o meio de 
recolocar o desviado do bom caminho, 
o infrator da norma penal, na estrada 
do respeito aos princípios da convivên
cia social. A segregação não era cas
tigo, mas medida de defesa social. A 
prisão serviria para reeducar o delin
qüente, fazendo-o voltar ao seio da so
ciedade, limpo de culpa e pena, adap
tado, dócil, submisso às regras de con
duta impostas pelas leis e pelos cos
tumes. 

9. Gaminhou-se. Um jurista de gê
nio, VON IHERING, observando a traje
tória das sanções criminais, através 
do tempo, na sua marcha incessante, 
exprimiu numa frase a realidade que 
todos sentem e entendem: "a história 
da pena é a história de sua constante 
abolição." 

Dentro de uma progressiva mitiga
ção, tentou-se fazer da prisão uma es
pécie de reformatório, onde o conde
nado seria educado e polido para o 
retorno à vida social. Não haveria pena 
castigo mas pena reeducadora, com a 
participação de médicos, psicólogos, 
professores, sacerdotes, artistas e o 
mais que pudesse transformar a per
sonalidade do condenado, de modo a 
devolvê-lo ao meio em que vivia com 
a segurança de manter uma conduta 
dentro dos padrões convencionais que 
havia rompido com o crime. 



A experiência mostrou que a pnsao, 
ao contrário do que se sonhou e dese
jou, não regenera: avilta, despersona
liza, degrada, vicia, perverte, corrom
pe, brutaliza. 

Já estamos num estágio em que os 
especialistas aconselham até a supres
são das prisões, utilizando-se outros 
substitutivos penais. Em opúsculo can
dente, o Mestre ROBERTO LYRA, êmulo 
de Beccaria, grita hoje um grito cien
tífico 'e não apenas humanitário: " A 
pedagogia, a medicina, a psicologia, a 
economia, a política, senão a própria 
moral, já não admitem discussão sobre 
a monstruosidade antinatural, antiindi
vidual, anti-social, de prender, isolar, 
segregar. É pior do que eliminar e 
transportar" (Penitência de um peni
tenciarista, 1957). 

10. O legislador de 1973 abeberou
-se em fontes modernas e acompanhou 
a evolução em torno da pena. Atual
mente, os congressos científicos estão 
preocupados com a não prisão, com as 
chamadas prisões' abertas, com a des
criminalização etc. 

O Primeiro Congresso Internacional 
de Prisões, realizado em Londres, em 
1872, ocupou-se da possibilidade de 
substituição das penas curtas privati
vas de liberdade. E o prof. JÜRGEN 
BAUMANN, da Universidade de Tübin
gen, adere à luta contra tais penas, da 
qual foi paladino o grande FRANZ VON 
LISZT, há mais de 90 anos, em seu Pro
grama de Marburgo. BAUMANN, em an
tigo escrito para o livro Problemas 
Actuales de las Ciencias Penales y la 
Filosofí.a, publicado em homenagem a 
JIMÉNEZ DE ASÚA, preconiza a substi
tuição da multa e das penas de curta 
duração por um trabalho de utilidade 
comum (Existe actualmente la posibi
lidad de eliminar la pena privativa de 
libertad de hasta seis meses?, Ed. 
Pannedille, Buenos Aires, 1970). 

Foi a essas inclinações que se 
mostrou sensível a Lei n. 5.941, de 
22.11.1973, que representa um notável 
avanço na temática da prisão provisó
ria em nosso direito processual, em fa
vor da liberdade dos réus primários e 
de bons antecedentes. 

11. Houve uma mudança radical de 
que nem todos ainda se deram conta, 
A rotina continua a adotar os critérios 
antigos, inteiramente superados. 

A primeira grande transformação 
feita pela lei nova está na permissão 
do réu p1'onunciado, em crime da com
petência do Tribunal do Júri, perma
necer em liberdade até o julgamento. 
Por mandamento constitucional, o júri 
destina-se a julgar' os crimes dolosos 
contra a vida (art. 153, § 18), entre 
eles o homicídio, em que o bem jurídi
co protegido é a vida humana, o bem 
maior, o bem primeiro, do qual decor
rem todos os outros ou sem o qual ne
nhum outro existe. 

O legislador de 1973 encarou o pro
blema por um enfoque próprio, sem se 
deixar impressionar com a gravidade 
do delito e dando preponderância à 
personalidade do acusado. A lei seguiu, 
aí, o ensinamento da escola positiva, 
que representou, desde há mais de meio 
século, uma conquista sobre a concep
ção da escola clássica: nos processos 
penais julga-se o homem, não o crime, 
deve-se olhar uma vida inteira, não 
apenas um episódio dela. Essa verdade 
tornou-se um truísmo, um lugar-co
num nos tribunais. 

Só agora, por>ém, animou-se o legis
lador a estatuir como norma a liber
dade dos primários, de bons anteceden
tes, independentemente da maior ou 
menor gravidade da infração. 

O grande juiz e jurista que foi ANTÔ
NIO EUGÊNIO MAGARINOS TORRES já 
escrevia, em 1934, no prefácio ao livro 
Crítica Penal, de JORGE SEVERIANO RI-

BEIRO: "Ciência não será, tampouco, 
esse entretenimento literário de espíri
tos pretensiosos, que vivem a embair 
a ingenuidade dos moços nas escolas 
com a prédica de sanções rigorosas e 
sistemáticas, fingindo ignorar a malda
de monstruosa, que caracteriza, na sua 
objetividade, o Direito Penal. 

Prisão é somente "uma necessidade", 
que nenhuma ciência poderá justificar. 
Deve, pois, ser módica e só aplicável 
pelos efeitos, sempre "transitórios", que 
possa ter sobre a sociedade ... em falta 
de remédio mais inteligente" (pág. V). 

A Lei n. 5.941/73 alterou substancial
mente o antigo conceito de que a pri
meira conseqüência da pronúncia, nos 
crimes inafiançáveis, deve ser a prisão 
do acusado. 

Hoje, não é mais assim. Nem mesmo 
a condenação, nos casos mais graves da 
delinqüência, importa na prisão ime
diata do réu. 

O § 2.0 , do art. 408, do CPP, com a 
redação da nova lei, ressalva, quanto 
à sentença de pronúncia: "Se o réu 
for primário e de bons antecedentes, 
poderá o juiz deixar de decretar-lhe a 
prisão ou revogá-la, caso já se encon
tre preso." 

Em nosso entender, o preceito aí ins
crito, embora, por sua redação, conte
nha uma faculdade conferida ao juiz, 
há de ser interpretado e aplicado como 
regra cogente, tendo em vista o seu 
inegável entrelaçamento com o art. 594, 
em sua nova redação: "O réu não 
poderá apelar sem recolher-se à pri
são, ou prestar fiança, salvo se for 
primário e de bons antecedentes, assim 
reconhecido na sentença condenatória, 
ou condenado por crime de que se li
vre solto." 

Se o réu condenado - seja pelo juiz 
singular, seja pelo júri - se assegura 
o direito de apelar em liberdade, desde 
que se trate de primário e de bons an-

tecedentes, o mesmo direito se deve ga
rantir ao réu apenas pronunciado, em 
igualdade de condições. 

12.. A nova lei reflete uma tendên
cia universal, que está retratada nos 
estudos dos criminólogos e penalistas 
contemporâneos. Ainda agora, no mês 
de setembro deste ano, o Congresso de 
Direito Penal de Budapeste, registrou 
esse sentimento generalizado. As pe
nas privativas de liberdade irão sendo 
reduzidas e limitadas aos casos de de
linqüentes de extrema periculosidade. 
Os substitutivos penais estão à vista 
de todos: - penas preferencialmente 
patrimoniais, prisões abertas, ampliação 
do sursis, regimes de prova etc. O prin
cipal, no crime, é o ressarcimento do 
dano por ele ocasionado. Essa é a san
ção primordial, esse deve ser o escopo 
mais imp(\rtante a perseguir e conse
guir. 

1.3. Diante da Lei n. 5.941 alguns 
aspectos devem ser suscitados. O pri
mário, de bons antecedentes, autuado 
em flagrante, por crime inafiançável, 
pode ser posto em liberdade ?Quando ? 
Antes ou depois da sentença de prim.ei
ra instância? 

Como vimos, o réu pronunciado ou 
mesmo co.ndenado poderá recorrer ou 
apelar sem ser recolhido à prisão. Nes
sas duas hipóteses, de pronúncia ou 
condenação, há reconhecimento judicial 
de culpabilidade, e o réu fica solto. 

Não nos parece lógico que o acusa
do primária e de bons antecedentes, 
permaneça preso, em virtude de autua
ção em flagrante, quando o condenado, 
por sentença judicial, só é recolhido à 
prisão depois do trânsito em julgado 
da condenação. Menos lógico ainda, é 
admitir que o Déu pronunciado por ho
micídio ou condenado pelo júri, fique 
em liberdade, enquanto um acusado 
autuado em flagrante por lesão grave, 
ou por um "conto do vigário", ou por 
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ter um hotel para encontro de casais, 
seja conservado em prisão até o julga
mento final. 

Se o juiz, ao condenar, pode deixar 
de expedir o mandado de prlsao, pen
samos que pode e deve soltar o acusa
do preso em flagrante, desde que haja 
prova de que se trata de criminoso pri
mário e de bons antecedentes. 

A lei seria contraditória se permi
tisse a liberdade já havendo sentença 
condenatória e não a permitisse haven
do apenas a prisão, sem reconhecimen
to judicial da culpabilidade. 

O intuito do legislador foi evitar ao 
réu primário o contato com a prisão 
antes da condenação definitiva. Deixar 
o réu primário e de bons antecedentes 
preso até o julgamento contraria o ob
jetivo do legislador. 

14. A interpretação da nova lei não 
pode deixar de ser ampliativa, em fa
vor da liberdade. Assim já entendeu 
o Supremo Tribunal Federal, em dois 
casos, quando admitiu a aplicação ana
lógica dos benefícios da Lei n. 5.941 
a recursos em andamento, mas inter
postos antes da referida lei, por acu
sados primários e de bons anteceden
tes : "Ora, seé finalidade da lei evi
tar a réu em tais condições a submis
são ao cárcere, enquanto não definiti
vamente condenado, a mesma razão se 
estende aos réus que, preenchendo as 
mesmas condições, porque condenados 
antes da vigência da lei, aguardem o 
julgamento dos respectivos recursos. 
Assim, ainda que proferida antes da lei, 
sE.' a sentença condenatória afirmar ser 
o réu primário e de bons antecedentes, 
essa afirmação é válida para que pos
sa pleitear o ulterior benefício previs-
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to na Lei n. 5.941, de 1973 (STF -
Ac. unân. da La T., pub1. em 5.6.74 
- RHC n. 52.242 - GB - ReI. Min. 
RoDRIGUES DE ALCKMIN - Raymundo 
Gomes das Chagas vs. TJ-GB; ido -
Ac. unân. da La T., publ. em 5.6.74 -
HC n. 52.225 - MG - ReI. Min. ALIO
MAR BALEEIRO - Pacte. Aristides Gon
çalves da Silva e outro - Adv. Carlos 
Gomes Pinto Coelho)" (BoleiJim J'Ur 
r'Ísp. Adcoas, n. 40, pág. 634, n. 30.121). 

Se o réu já condenado tem o direito 
de se beneficiar da liberdade assegura
da pela nova lei, parece evidente que 
o ainda não condenado, com maior ra
zão, deve ser favorecido pela lei que 
só admite a prisão do primário após a 
condenação definitiva. 

A prisão provisória, seja em flagran
te, seja a prisão preventiva e, já ago
ra, a prisão resultante de condenação 
de primeira instância, não se aplica 
mais ao criminoso primário e de bons 
antecedentes, por força da Lei n. 5.941, 
de 22.11.1973. 

15. Se houver flagrante, a prisão de
verá ser relaxada, uma vez apurado 
que o preso é primário e de bons ante
cedentes. Se houver prisão preventiva 
já decretada, deve a mesma ser revo
gada para os presos que provem não 
ter sofrido condenação anterior e terem 
boa vida pregressa. Em caso de pro
núncia ou condenação, não será expe
dido mandado de prisão, se o réu esti
ver solto, ou o acusado será posto em 
liberdade, se estiver preso, uma vez 
que se trate de primário, COm bons 
antecedentes. 

Essa a filosofia da nova lei, inspi
rada nos mais modernos princípios de 
política criminal. 

CULPABILIDADE: DESINTEGRAÇÃO DIALÉTICA 
DE UM CONCEITO METAFíSICO 

1 . As origens. 

1.1. O crime como ente jurídico abs
traído das contradições do processo so
cial, propunha um conceito de culpa
bilidade reduzido a um vínculo natura
lístico: relação psicológica entre o 
agente e o resultado. Essa noção era 
condicionada pela compreensão do ho-' 
mem como entidade acabada e em si,l 
independentemente do seu contexto con
creto de existência: o pressuposto me
tafísico da autonomia da vontade é su
ficiente para fundamentar a liberdade: 
.. o sujeito pensante é o ser livre; a li
berdade é um atributo da sua vontade. 
É o querer que é livre, de modo que a 
liberdade é a sua substância e essên
cia" (HEGEL, Filosofia do Direito, § 
1.0, ad., cf. H. MARCUSEl, Razão e Re
volução, pág. 173, ed. Saga, 1969). A 
imanência da liberdade ajustava a na
tureza humana à atribuída origem Di
vina e aos conseqüentes imperativos da 
religião, legitimando a pena como ex
piação justa e, até, dignificanfu do ser 

1. HEGEL, Filosofia do Direito, § 23, 
pág. 31: a vontade' é livre se é "intei
ramente por si, por não se referir a 
nada mais que a si mesma, renegando 
toda dependência a qualquer outra coi
sa" (cf. H. MARCUSE, Razão e Revolu
ção., ed. Saga, 1969, pág. 177). 

JUAREZ CIRINO DOS SANTOS 

racional: a idéia básica de liberdade o 
submetia ao imperatiVO categórico da 
pena como retribuição moral (KANT), 
jurídica (HEGEL) ou religiosa (STAHL) 
do crime praticado;2 

1. 2. Esses apriorismos absolutos 
eram materializados na noção de im
putabilidade,3 como pressuposto exis
tencial da pena imediatamente funda
mentada no vínculo psíquico entre o 
agente e a produção causal do resul
tado antijurídico: (1) imputabilidade 
e (2) relação psicológica, resumiam a 
culpabilidade justificativa da pena (a 
liberdade abstratamente afirmada ab
solutizava o imperativo da pena, como 
contraposição necessária à lesão de 
uma ordem jurídica transcendente da 
história, de origem divina e conteúdo 

imutável). 
O mecanicismo do pensamento cien

tífico do século XIX, ao erigir a cau-

2. A. BRUNO, Direito Penal, I, pág. 
94/5, ed. 1959; HANS WEL'ZEL, ft! 
Deutsche Strafrecht, § 32, n. II,~, . 
ed trad de Juan Bustos Raml;:ez e 
S~~gio Y·áfiez Pére'z, da Edit. Jurlcl. de 

Chile, 1970. . ' 3. "O 
3 HEGEL oh.' cIt., pago 17 .. 

rein·o do dir~ito é o reino da lIberda
de. ( ... ) Através d~ sua vontad~ pode 
o indivíduo determmar sua açao de 
acordo com sua livr.e razão." 
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salidade em coluna vertebral do Direito 
Penal, afetou a estrutura conceituaI 
do chamado ente jurídico, pelo seccio
namento simétrico dos componentes dia
léticos do fato punível: (1) realidade 
material da causalidade (antijuridicida
de) e (2) conteúdo subi-etivo da vonta
de determinante da causalidade exte
rior (culpabilidade), se opunham, in
comunicáveis, no conceito.4 

1.3. Essa noção de culpabilidade 
consolidou historicamente uma defi
ciência permanente do sistema, tradu
zido no error juris nocet: o prevaleci
mento de razões denominadas hoje de 
política criminal sobre o princípio da 
culpabilidade, repeliu de seu conteúdo 
a consciência da antiiuridicidade. Dessa 
deficiência resultou a distinção paliati
va entre (1) erro penal (desconhecimen
to de preceitos penais) irrelevante e 
(2) erro extrapenal (desconhecimento 
de normas jurídicas civis ou adminis
trativas integrantes do preceito penal) 
relevante (exclui o dolo, equiparando
-se ao erro de tipo).5 A distinção é ar
bitrária: o preceito não ,é afetado pela 
origem da norma que o integra. E a 
deficiência continua: a punição de ação 
praticada com desconhecimento inevi
tável da antijuridicidade contraria o 
princípio da culpabilidade.6 

1. 4. A culpa inconsciente não é com
preendida pela culpabilidade: não há 
relação psicológica entre o agente e 
o não-previsto resultado concomitante 
de lesão ao bem jurídico. A idéia de 

4. ROXIN, "Sobre a autoria e parti
cipação no Direito Penal ", in Proble
mas Actuales de las Ciencias' Penales 
y la Filosofía del Derecho, pág. 59, n. 
III, 1970; WELZEL, ob. cit., § 8, n. III, 
2; BAUMANN, Grundbegriffe und Sys
tem des Str.afrechts, trad. C. A. Finzi, 
pág. 206, 1973. 

5. 6. WELZEL, ob. cit., §§ 22, n. 
II, 1. 
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excluir os fatos culposos do Direito 
Penal (Kohlrausch, Reform I, 194) não 
tem êxito pela desproteção conseqüente 
de bens jurídicos essenciais contra le
sões da negligência.7 

2. Conceito normativo. 

2.1. Situações extraordinárias de 
motivação excluem a possibilidade de 
cumprimento do conteúdo da norma: 
essa compreensão limita imediatamen
te o conceito de culpabilidade, ao re
velar a insuficiência conceituaI da re
lação psicológica entre o agente e o 
resultado. FRANK (Aufbau des Schuld
begriffs, 1907) compreendeu a limita
ção e subordinou a culpabilidade, que 
define como reprovabilidade, ao con
ceito da normalidade das circuns,tâncias 
concomitantes do fato punível, evoluído 
para o de possibilidade de no.rmal mo
tivação da vontade, fixado na fórmula 
do Tatherrschaft. O conteúdo da for
mulação se opõe dialeticamente aos 
apriorismos metafísicos anteriores: a 
possibilidade de normal motivação é ex~ 
cluída, precisamente, pela anormalida
de das circunstâncias concomitantes 
do fato. A autonomia subjetiva do que-
1'er é limitada pelo reconhecimento do 
poder vinculante da realidade objetiva 
de atuação da vontade.8 

7. WELZEL, ob. cit., § 19, n. III. 
8. ENRIQUE 'CURY, "Culpabilidade e 

Criminologia ", in RDP, n. 5, pág. 20, 
n. III: "De qualquer forma, Frank 
destacou o papel das circunstâncias em 
que atua o sujeito e, com isso a trans
cendência do fator intelectivo. Assim, 
foi relacionado o agente com sua reali
dade vital. O' delinqüente já não é para 
o Direito Penal um mero motor do ato 
. que, conseqüentemente, se contempla a 
partir do ato. O delinqüente condiciona 
agora a qualificacão jurídica do ato ao 
nível da culpabilidade. E o condiciona 
,enquanto pessoa; sujeito real que é, 

2.2. A negação das abstrações toma
das a priori promove uma mudança 
qualitativa do conceito: ao conteúdo na
turalístico é acrescentado um conteú
do de valor extraído do contexto dialé
tico da ação, com a deslocação do eixo 
da culpabilidade em direção à situação 
concreta daquela.9 GOLDSCHMIDT (Der 
Notstand, ein Schuldprob~em, 1913), ao 
localizar a essência da reprovabilidade 
na vontade contrária ao dever, supõe 
o elemento normativo introduzido no 
conceito, e .FREUDENTHAL (Schuld und 
Vorwurf, 1922) o consolida na exigibi
lidade de comportamento confo'rme ao 
Direito. O' dever jurídico abstrato s'eria 
excluído pela impossibilidade de nor
mal motivação da vontade, fundamen
tando a inexigibilidade de comporta
'mento aiustado ao dever (formu
lação negativa),10 O' conteúdo de 
valor limita objetivamente a eficá
cia da norma: a reprovação do com
portamento contrário ao dever (antiju
rídico) pressupõe a normalidade de mo
tivação da vontade, que fundamenta a 
exigibilidade de compo.rtamento confor
me à norma (formulação positiva).11 

para usar a conhecida fórmula, ele e 
suas circunstâncias; sujeito real que 
vive num mundo qUe conhece, e que o 
afeta. ( ... ) Em outras palavras: o exa
me das circunstâncias concomitantes e 
de sua influência na formação da von
tade, pertence ao criminólogo e con
diciona o penalista. De imediato as duas 
ciências se encontram, já não apenas 
vizinhas e relacionadas, senão recipro
camente determinadas." (grifado no 
original); A. BRUNO, ob. cit., n. II, 27/ 
/8, nota 4, e 98, n. 2, notas 2 e 5; 
WELZEL, ob. cit., § 19, n. III; BAU
MANN, ob. cit., p. 206; ASÚA, Tratado 
de Derecho Penal, t. V, ns. 1507 e segs. 

9. WELZEL, ob. e loco cits.; A. BRU
NO, id., ib.; BAUMANN, id., ib. 

10. Id., ib. 
11. Id., ib. 

2.3. A alteraçãQ da estrutura concei
tuaI da culpabilidade, resultante da 
compreensão do fato no contexto cO'n
creto de suas circunstâncIas, represen
ta a acomodação forçada do jurídico a 
aquisições já incorporadas ao conheci
mento científico da época: a natureza 
dia1ética do processo de fO'rmação da 
vontade e as limitações impostas pelo 
contexto social concreto da a.ção,12 A 
estrutura conceituaI compreende: (1) 
imputabilidade (pressuposto existen
cial); (2) relação psicológica entre o 
agente e o resultado; e (3) elemento 
normativo, expresso conceitualmente na 
exigibilidade de comportamento confo.r
me à norma, que pressupõe objetiva
mente a possibilidade de normal moti
vação da vontade,13 

12. E. CURY, loe. cit.: "QuandO' 
Frank inaugura a teoria normativa da 
culpabilidade o panorama muda por 
completo. E essa mudança tende a ace~
tuar-se na proporção em que a doutrI
na passa a unificar-se em torno de uma 
concepção livre-arbitrista limitada -
ou se assim se quer determinista rela
tiva -- fundada em pressupostos pro
porcionados pelos progressos da psico
logia e da psiquiatria." 

13. A determinação precisa do âm
bito da normalidade de motivaçãO' é 
dificultada pela própria natureza das 
coisas: a complexidade dia1ética da uni
dade social objetivo-subjetiva da ação 
não pode ser reduzida a esquemas uni
versalmente válidos. A despeito disso, 
foi realizada uma delimitação de algu
mas situações concretizadoras do c~n
ceito em que se reconhece o poder vm
cula~te da força (física ou moral) ou 
da hierarquia, caracterizadas legislati
vamente nas hipóteses de coação irre
sistível e de obediência a ordem não ma
nifestamente ilegal. Essas situações, 
que concretizam objetivamente ~ con
ceito não esgotam a sua funçao na 
culp~bilidade: a idéia de exigibilidade 
constitui a essência da noção de cul
pabilidade (o limite da reprovabilida~e 
é determinado pelo humanamente eXI
gível). Como asexcludentes não se su-
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2.4. A defecção do princípio da cul
pabilidade, no tratamento do erro de 
proibição. origina a inclusão da cons
ciência da antijuridicidade no conteúdo 
do conceito do dolo. A relação psicoló
gica entre o agente e o resultado é cons
tituída, essencialmente, pela (1) cons
ciência das características do tipo e 
pela (2) consciência da antijuridicida
de.14 

A essencialidade da consciência da 
antijuridicidade para o conteúdo do 
dolo erradicaria a def,ecção do princí
pio da culpabilidade, representada pela 
irrelevância jurídica do erro de proi
bição. 

2.5. A simpatia da formulação não 
desfaz um equívoco fundamental do con
ceito: (1) a natureza objetiva dos ele
mentos do tipo permite apreensão ime
diata pela consciência: consciência at~Lal 
(dolo de tipo); (2) a antijuridicidade 
é um juízo de valor objetivo resultante 

bordinam ao princípio da l€galidade (e, 
por isso, a sua enumeração legal não é 
exaustiva), a eficácia do princípio Se 
amplia até situações excepcionais par
ticulares concretizadoras do seu conteú
do, especialmente as lesões culposas re
sultantes de cansaço ou exaustão físi
ca ou mental justificáveis, ou as dolo
sas produzidas em situação de perigo 
para a vida ou a integridade física (cf. 
WELZEL, ob., cit., § 23, n. II). Final
mente, a delimitação do âmbito das proi
bições e dos preceitos permissivos re
conhecidos expressamente é diretamente 
influenciada pela noção de exigibili
dade. 

14. WELZEL, ob. cit., § 22, n. II, 2; 
A. BRUNO, ob. cit., pág. 109, e segs. 
(notas 1 e segs.): este autor filia-se 
expressamente à teoria do dolo (poder 
exculpante do erro de proibição) , e, 
assim, fundamenta uma posição moder
na; E. BACIGALUPü, •• Sis,tema del error 
sobre la antijuridicidad en el Código 
Pena;l", in Nuevo Pensamiento Penal, 
Remsta de Derecho y Ciencias Penales. 
n. 1, pág. 48 e segs., ns. 2 e 3). 
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da contradição entre a ação típica (des
valor social) e a ordem jurídica (valor 
social) , cuja conscientização imediata 
(atual) é (a) normalmente rara e (b) 
praticamente excluída dos tipos instan
tâneos ou passionais: dessa natureza 
ontológica da antijuridicidade decorre 
a necessária inatualidade da consciên
cia; a inatualidade da consciência da 
antijuridicidade possibilita um conheci
mento apenas atualizável do injusto tí
pico, insuficiente para o dolo.15 o. des
membramento dos momentos de cons
ciência dos componentes do dolo vicia 
a praticabilidade da teoria. Esse des
compasso determinou algumas variações 
na teoria: 

2.5.1. o. erro de proibição é irrele
vante se referido a conduta inconciliá
vel com o são sentimento do povo (MEZ
GER, 1936). A inescusabilidade do erro 
de proibição inevitável em ações con
trárias ao indeterminável são< senti ... 
mento do povo (a) fere o princípio da 
culpabilidade (a falta de consciência 
da antijuridicidade excluiria o dolo) e 
(b) lesiona o princípio da legalidade: 
conduta não dolosa não pode ser puni
da co.mo dolosa.16 

2.5.2. o. desconhecimento culposo de 
proibição exclusivamente dolosa se ajus
taria a um tipo subsidiário de culpa ju
rídica (SCHRODER, crimen culpae). Essa 
formulação (a) abstrai da realidade 
concreta do fato e (b) a culpa (inob
servância do cuidado necessário no âm
bito de relação) é conceitualmente mais 
restrita que a falta de consciência da 
antijuridicidade possível.17 A proposi
ção posterior de agressão de um tipo 
de culpa jurídica a cada tipo doloso, 
para acomodar o erro de proibição €vi
tável, conserva o sentido de abstração 
da realidade concreta da ação.18 

15. 16. 17. 18. WELZEL, ob. cit., § 
22, n. II, 2 a-V. 

2.5.3. "Os mandados e proibições 
fundamentais evidentes da vida em co
mum"19 integram o inconsciente ético 
individual e se manHestam no cons
ciente com sentido de necessidade aní
mica em caso de vivência concreta cor
respondente (SCHMIDHAUSER, Mezger 
Festschrift, pág. 316 e segs.). Simples 
ficção nos delitos instantâneos: pode 
ser, mas não tem que ser.20 

2.6. A culpabilidade se fundamenta 
no princípio do conhecimento: o con
teúdo antijurídico da ação só pode ser 
reprovado se o agente conhecia a anti
juridicidade; a inconsciência da anti
juridicidade da ação exclui a culpabi
lidade por ausência do constituinte nor
mativo do dolo. Exceções são as hipó
teses de erro culposo em resultados tí
picos não exclusivamente dolosos: a re
provabilidade persiste para fundamen
tar a punibilidade por culpa. 

3. A sistemática moderna. 

3.1. A relação lógico-objetiva entre 
os elementos atribuídos ao conceito nor
mativo da culpabilidade foi esclareci
da por GRAF Zu DOHNA (Aufbau der 
Verbrechenslehre, 1935), ao conceituar 
a reprovabilidade como valoração e o 
dolo como objeto de valoração.21 

19. 20. WELZEL, ob. cit., § 22, n. II, 
2 a-y. 

21. WELIlEL, ob. cit., § 19, n. III; 
BAUMANN, ob. cit., pág. 208. A doutri. 
na brasileira se enraíza no estágio ante
rior do desenvolvimento dogmático do 
conceito. A síntese de A. BRUNO (ob. 
cit., n. II, pág. 32, n. 4) constitui este
reótipo para os expositores: "São três 
portanto, os elementos que entram na 
estrutura da culpabilidade: a) a impu
tabilidade, isto é, uma determinada si
tuação mental, que permite ao agente o 
exato (,(.'l1hecimento do fato e do seu 
sentido contrário ao dever e a deter
minação da vontade de acordo com eSSe 
entendimento, dando-lhe, assim, capa-

A compr,eensão do caráter final da 
estrutura da ação humana excluiu o 
dolo do âmbito da culpabilidade (a 
função ontológica do dolo aberrava da 
sua posição dogmática): a teoria fina
lista o reconheceu como constitutivo fi
nal essencial da ação e, necessariamen
te, do tipo subjetivo de injusto, fixan
do-o como objeto primário da repro
vação, abrangente da ação típica como 
configuração concr,eta do dolo. A cul
pabilidade é a valoração do poder con
creto de configuração da vontade se
gundo conteúdos de valor social obri
gatórios.22 

3.2. o. reconhecimento do dolo (cor<
teúdo da vontade) como constitutivo 
essencial final da ação ( distinguindo
-a da causalidade cega dos fenô
menos naturais), e a compreensão 
unitária da dinâmica objetivo-subjetiva 
da açã022.bis, em que o conteúdo da 
vontade (momento subjetivo) >é o fator 
de direção final necessário da causa
lidade (momento objetivo') destruiu os 
resíduos mecanicistas do conceito de 
crime: (1) o tipo (modelo de comporta
mento proibido e, assim, necessária des
crição da atividade final realizadora 
do seu conteúdo, a matéria da proibi
ção) configura dogmaticamente as ca
racterísticas essenciais da ação : (a) 

cidade para sofrer a imputação jurídi
ca do seu comportamento; b) o elemen
to psicológico normativo que relaciona 
o agente com o seu ato, psicológica e 
normativamente, manifestando-se sob a 
forma de dolo ou de culpa; c) final
mente, exigibilidade, nas circunstân
cias, de um comportamento conforffi;e 
ao dever i.e., que o fato ocorra em SI
tuação ~m que seja lícito exigir do 
sujeito comportamento diferente." 

22. WELZEL., ob. cit., § 19, n. UI. 
22-bis. WEJLZEL, ob. cit" § 8, n. I; 

JUAREZ TAVARES, "Espécies de Dolo e 
outros elementos subjetivos do tipo", in 
RDP, n.6, -pág. 21, n. 1. 
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tipo. subjetivo (conteúdo da vontade: 
dolo) e (b) tipo objetivo (processo 
causal constituído fundamentalmente 
da ação e, se houver, do resultado); 
(2) a antijuridicidade (indiciada no 
tipo) é caracterizada por uma r,elação 
de contradição entre a realização con

creta do tipo e o conjunto da ordem ju
rídica (normas proibitivas e preceitos 
permissivos); (3) a culpabilidade -
um conceito depurado de elementos es
tranhos - é reduzida à característica 
normativa da reprovabilidade: juízo de 
valor negativo imediato da vontade e 
mediato da ação.23 

23. WELZEL, § 19, n. II. O argu
mento de BAUMANN (invocando RJOSEN
FELD, ZStW, 32 469) de que "no con
ceito psicológico da culpabilidade a cul. 
pabilidade está na cabeça do autor, e 
no conceito simplesmente normativo tão 
só nas cabeças dos que julgam, os juí
zes" (ob. cit., pág. 209) não procede, 
porque a valoração da culpabilidade 
tem um objeto primário (tipo subjeti
vo), pelo qual se estende a toda a ação 
típica (tipo objetivo); a relação entre 
o poder concreto de configuração final 
valorativa da causalidade e o conteú
do de valor (dever) social obrigatório 
constitui o fundamento objetivo da re
provação, (desvalor social objetivo da 
ação). Baumann entende que o con
ceito "simplesmente normativo" (como 
denomina a teoria da culpabilidade) 
"confunde culpabilidade e juízo de cul
pabilidade. A culpabilidade é algo exis
tencial que está no autor, pelo menos 
uma propriedade da conduta do autor, 
ou seja, algo que também deve achar
-se na cabeça ou no coração do autor" 
(pág. 210). A imprecisão desse con
ceito contrasta com a clareza da rela
ção funcional valoração (culpabilida
de) e objeto de valoração (dolo), e o 
conteúdo da culpabilidade como repro
vabilidade fundamentada no poder con
creto de configuração final valorativa 
da causalidade, da teoria da culpabili
dade. Finalmente, a estrutura da cul
pabilidade, de BAUMANN ("relação do 
autor frente ao fato que cometeu (o 
que se reprova: dolo ou culpa); capa-
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3.3. O fundamento da reprovabilida
de é o poder concreto de comportamen
to conforme conteúdos de valor objeti
vos: o juízo de desvalor da reprovabi
lidade pressupõe o contexto dialético da 
ação, que fundamenta o poder pessoal 
(liberdade) de configuração da vonta
de segundo conteúdos de valor social 
obrigatórios (realização de valores so
ciais positivos: omissão do desvalor so
cial da causalidade, nos crimes de ação, 
e realização do valor social da causa
lidade adequada à proteção de bens ju
rídicos, nos crimes de omissão de ação). 
A existência desse fundamento (poder 
concreto) é determinada por uma re
lação objetiva entre o dever jurídico 
de obediência à norma (conteúdo de 
valo.r social obrigatório) e o âmbito de 
poder concreto do agente de conformar 
a conduta ao referido conteúdo de va
lor social obrigatório: não é reprovável 
a configuração antijurídica do tipo se 
impossibilitada concretamenfu a reali
zação do valor social obrigatório da 
norma. 

3.4. A defecção do princípio da cul
pabilidade, no tratamento do erro de 
proibição., foi resolvida pela teoria da 
culpabilidade: a consciência da antiju
ridicidade é elemento da culpabilidade, 
sem conexão ontológica com o dolo (re
o.uzido à função natural de dir,eção fi
nal do tipo). 

O dolo de tipo é o objeto de reprova
ção, e a consciência da antijuridicidade 
é o motivo da reprovação do dolo de tipo 
(contramotivo atual (consCiência) o'u 
atualizável (p0.8sibilidade de consciên
v'ia) do sentido ético-social da ação). 

cidade de culpabilidade (imputabilida
de) (possibllí<iade de valorar); a falLa 
de causas de exclusão da culpabílída<ie 
tpossibilidade do autor de atuar ue 
acordo com a sua valoração") o coloca 
entre os partidários da teoria do dolo 
(pág. 211). 

A consciência positiva (atual) da 
antijuridicidade fundamenta concreta
mente a reprovabilidade da realização 
do tipo; a consciência negativa da anti
juridicidade (erro de proibição) subor
dina-se à qualificação do erro: (1) evi
tável (atualizável mediante: (a) re
flexão e ( b ) informações), reprovação 
adequada ao grau de evitabilidade, fun
damentada no correspectivo entorpeci
mento da capacidade de agir conforme 
à norma; (2) inevitável, exclui a re
provabilidade. 

Esse tratamento do erro de proibição 
concilia o princípio da culplabilidade 
com as razões de política criminal indi
cadas: somente o erro de proibição ine
vitável exclui a reprovabilidade; o err~ 
de proibição evitável, é reprovável (e, 
assim, punível). Não procedem os te
mores de conversão do erro de proibi
ção em causa de absolvições injustifi
cadas.24 

3.5. A teoria da culpabilidade fun
damenta a responsabilidade social de 
comportamentos ajustados aos valores 
positivos da ordem jurídica, na capaci
dade de conhecimento ético-social: por 
isso, a responsabilidade se concretiza 
quando o agente (1) conhecer a anti
juridicidade, ou (2) podia conhecer a 
antijuridicidade; essa responsabilida
de se situa nos limites da capacidade 
pessoal de compreensão ético-socia1.25 

24. WELZEL, ob. cit., § 22, n. II, 3, 
(pág. 232); E. BACIGALUPO, loco cit., 
pág. 45 e segs.; nota: (a) o Gódigo 
Penal brasileiro atribui caráter ate
nuante da pena ao erro de proibição 
escusável (inevitável) (art. 48, n. III) ; 
essa norma infringe o princípio da cul
pabilidade e, por isso, é repudiada pela 
dogmática moderna; (b) o Código Pe
nal alemão vigente consagra o poder 
exculpante do erro de proibição, na 
forma do tratamento no texto (§ 17). 

25. WELZEL, ob. cit., § 22, n. II, 2 
(págs. 229/30). 

A teoria do dolo desconsidera dife
renças essenciais entre (1) ações do
losas cometl<ias com erro de proibição 
evitavel, e (2) realizações culposas do 
tipo (e, por ISSO, supõe a existência de 
CUlpa no erro evitável, com punição 
sob esse fun<iamento, se prevista a for
ma culposa, ou exculpaçáo, na hipótese 
contrária): na hipótese (1), o objeto 
da reprovabilidade é o conteúdo. da de
cisão; na hipótese (2), o conteúdo da 
decisão ,é irrelevante. Dessa forma, os 
tipos dolosos pressupõem a capacida
de comum de realização da valoração 
ético-social do seu conteúdo: a realiza
ção dolosa do tipo, sob o pressuposto de 
existência de causa de justificação, exi
ge o exame exaustivo do contexto obje
tivo da ação (ao cometer aborto ne
cessário, o médico deve estar conven
cido da necessidade, porque sabe que 
realiza um tipo de injusto (mata um 
feto humano): a evitabilidade ou inevi
tabilidade do erro de proibição deve ser 
determinada a partir desse critério) .26 

3.6. O conceito normativo, deduzido 
da compreensão das vinculações di aI é-

26. A distinção entre tipo - anti
juridicidade fundamenta a diferença 
entre (1) erro de tipo e (2) erro de 
proibição (e não a antiga distinção 
entre situação de fato - conceito ju
rídico). Há erro sobre relação jurídi
ca, que é erro de tipo: erro sobre cir
cunstância normativa do tipo (a alie
nidade da coisa, no furto); e há erro 
de fato, que é erro de proibição: erro 
sobre pressupostos objetivos de uma 
causa de justificação. A diferença entre 
ambas classes de erro não é termino
lógica mas conceituaI: erro de fato e 
de di~eito correspondem às oposições 
lineares do mecanicismo do século XIX; 
erro de tipo e de proibição supõem a 
noção moderna de tipo e de antijuridi
cidade: a matéria, da proibição) e a 
proibição mesma (descrição da conduta 
proibida e norma proibitiva da condu
ta) (cf. WELZEL, ob. cit., págs. 2291 
133; E. BACIGALUPO, loco e pág. cits. 
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ticas da vontade ao contexto social con
creto da ação (FRANK) de que pode 
resultar a exclusão do dever de moti
vação ajustada ao conteúdo de valor 
da norma (GOLDSCHMIDT) , caracteri
zando a inexigibilidade de comporta
mento conforme conteúdos de valor 
(FREUDENTHAL), funde-se na síntese. 
valorativa do poder concreto de confi
guração da vontade segundo conteúdos 
de valor social obrigatórios da nOl'ma 
(WELZEL). Assim, na colocação de v. 
WEBER (Grundriss, pág. 108), a anti
ga oposição objetivo-subjetiva foi subs
tituída pela no.ção moderna emergente 
da oposição dever ser-poder, cujos con
teúdos caracterizam, respectivamente, a 
antijuridicidade e a culpabilidade. 

3.7. O' poder concreto que funda
menta a reprovabilidade pressupõe a 
imputabilidade, nos seus momentos in
telectual e volitivo: como pressuposto, 
a imputabilidade não se confunde com 
o conceito da reprovabilidade (poder 
conctéto de conformação da conduta ao 
valor social obrigatório da norma). A 
imputabilidade afirma a existência abs
t1'ata (potencial) do po.der pessoal: po
der abstrato de configuração final da 
causalidade segundo conteúdos de valor 
social obrigatórios (capacidade de vin
culação aos conteúdos ético-sociais de 
dever-ser obrigatórios) .27 

O poder abstrato se concretiza no 
contexto social da ação típica: as co
nexões dialéticas da ação determinam a 
existência e o âmbito real do poder con
C1'eto (concretização do poder abstrato) 
de configuração da causalidade segun
do conteúdos de valor social obrigató
rios. 

A concretização do poder abstrato 
pode ser excluída mediante (a) erro 
ir.evitável de proibição (o erro evitá-

27. WELZEL, ob. cit., § 21, n. I, 2 e 
§ 19, n. IV. 
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veZ de proibição atenua o poder con
creto) 28 e (b) situações extraordinárias 
de motivação (situações de força sub
jugatórias da vontade) ;29 a hipótese 
(a) exclui concretamente o po.der, pela 
impossibilidade de compreensão real do 
injusto; a hipótese (b) anula a eficá
cia do poder concretizado na consciên
cia (atual ou atualizáve"t) da antijuri
dícidade. 

3.8. A reprovabilidade pressupõe a 
possibilidade real de compreensão do in
justo, que concretiza positivamente o 
poder abstrato de configuração final 
valorativa da caüsalidade, e afirma a 
liberdade pessoal concreta em relação 
ao fato antijurídico singular: é o ele
.mento especial da reprovabilidade,30 
determinado negativamente pela exclu
são das situações (1) de erro inevitá
vel de proibição e (2) deexcepcionaZi
dade de motivação. 

4. A crise da culpabilidade. 

4.1. O poder concreto da culpabili
dade exige: (1) pressuposto existencial 
positivo (poder abstrato da imputabi
lidade); (2) pressupostos normativos 
negativos (situações negativas de (a) 
erro de proibição e (b) motivação ob
jetiva excepcional característica de ine
xigibilidade): a ausência dos pressu
postos normativos negativos afirma 
concretamente o poder abstrato da 
imputabilidade (a imputabilidade (po
der abstrato) cont-ám, potencialmente, o 
fundamento da reprovabilidade ohjeti
vamente concretizável na ausência dos 
pressupostos normativos negativos). 

A imputabilidade, como poder abstra
to, introduz no conceito da culpabili-

28. 'WELZEL, ob. cit., § 22, n. II, 3 
(A-B). 

29. WELZEL, ob. cit., § 23. 
30. WELZEL, ob. cit., § 19, n. IV, 2. 

ciade a idéia de liberdade real (poder 
concreto) de decisões valora tivas: essa 
liberdade concretizada é o fundamento 
existencial objetivo da reprovabilidade. 

4.2. Aqui, a origem da crise: a 
l:iberdade real (poder concreto) é inde
mo.nstrável. O poder abstrato da impu
tabilidade é, realmente, uma abstração: 
um fundamento indemonstrável é, para 
a natureza do Direito Penal, um fun
damento inexistente (essa comprova
ção se opõe, dialeticamente, ao conteú
do metafísico da categoria abstrata da 
imputabilidade) .31 

31. RWHAlm SCHMID, Kritik der 
Strafrechtsreform, Frankfurt am Main, 
1968, pág. 10, após definir a Crimino
logia como "la ciencia de las causas de 
la criminalidad", acrescenta: "Una 
criminalidad que tiene causas y una 
constatación de la culpabilidad son in
compatibles, si es que el concepto de 
causa ha de tener un sentido. ( ... ) . 
Cualquiera que se ocupe con intensidad 
de hombres criminales - con mayor 
intensidad de la que le suele ser posi
ble a un juez penal - llega a un pun
to en el que se le impone, de repente, 
el conocimiento de un encadenamiento 
causal, o, si se quiere: de un encade
namiento fatal. EUo sucede precisamen
te en los hechos atroces, incompreensi
bles para el normal sentimiento 
humano." (ap. GIMBERNAT ORDEIG, 
"Tiene un Futuro la Dogmática Jurí
dicopenal?" in Problemas actuaZes de 
la& Ciencias Penales y la Filosofia del -
Derecho., 1970, pág. 496); no mesmo 
sentido, NEDELMANN, Die Reform des 
Rechtsgüterschutzes unter dem Dogma 
des Strafprinzips, 1968, ao colocar em 
dúvida a culpabilidade e a derivante 
justificação desta, fala "de la hase irra
cional deI derecho penal y de la ciencia 
deI derecho penal", sustentando ser ne
cessário "que la ciencia deI derecho pe
nal haga saltar su irracionalidad par
cial y se convierta en una ciencia de 
las circunstancias sociales, o - si no 
lo consigue - pierda su influencia en 
la regulación de la protección de bie
nes jurídicos a favor de ciencias más 
ajustadas a la realidad" (ap. GIMBER-

4.3. A indemollstrabilidade da liber
dade que fundamenta a pena expiató
ria da culpabilidade induz a idéia con
trária da perigosidade criminal: a ex
clusão dialética dos conceitos de cul
pabilidade e de perigosidade criminal 
favorece esse radicalismo imediato. A 
perigosidade criminal excluiria o ca
ráter punitivo. do Direito Penal (ex
presso na pena expiatória da culpabi
lidade) para fundamentar um comple
xo normativo instrumentado por medi-

NAT ORDEIG, ob. e loe. cits.); identica
mente, HOCHHEIMER, Zur Psyehologie 
der Strafenden Geselschaft, 1969, ao 
concluir que "una sociedad punitiva ha 
de ser considerada un anacronismo, 
pues con sus irracionalismos excluye e1 
progreso humanitario" (ap. GIMBERNT 
ORDEIG, ob. e loco cits.); GIMBERNAT 
ORDEIG, "Tiene un Futuro la Dogmáti
ca Jurídicopenal?", in Problemas Actua
les de las Ciencias Penales y la FiZo
sofía del Derecho., 1970, pág. 497, nota 
7: "En un cartel colocado en la planta 
haja deI Pabellón II de la Universi
dad de Freiburg i. Br. podía leerse, el 
27 de junio de 1969, la siguiente tesis: 
La culpabilidad sólo es aprehensible 
psicoanalítica, no metafísicamente; te
sis ulteriormente desarrollada en un 
escrito elaborado por el grupo ·estudian
til de base 'Derecho' de la Universidad 
de Freiburg i. Br., en el cual, sobre el 
fundamento de 'un psicoanálisis mar
xista', se exige la supresión de 'la pena 
y, con ello, de toda ejecución de la 
pena'. No texto, após mencionar que 
a "ciencia ha subrayado siempre que 
la culpabilidad es presupuesto indis
pensable de la pena, entendiéndose por 
culpabilidad el reproche que se le hace 
aI autor porque 'se ha decidido por el 
mal, a pesar de que disponía personal
mente de la capacidad de elegir el ca
mino deI derecho' (MAURACH, Deutsches 
Strafrecht, A. T., Ein Lehrbuch, 3.a 

ed., § 30, n. I, 2, pág. 299), conclui: 
"Por tanto, los actuales criticos deI de
recho penal están de acuerdo con la 
mayoria de los dogmáticos penales en 
la cuestión de que el derecho penal sólo 
encuentra justificación sobre la base 
de libre albedrío;" 
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aas exclusivamente preventivas de açóes 
anti-sociais: a Criminologia - atual
mente, de romântica inconseqüência -
abandonaria as veleidades biopsicotera
pêuticas individuais socialmente inefi
cazes, para a crítica social da crimina
lidade, própria à noção de crime como 
fenômeno da cultura, em que o desa
juste imediato à norma de comporta
mento ético-social materializado no cri. 
me é determinado mediatamente pelas 
condições sócio-econômicas existenciais 
do criminoso e, assim, indicar a natu
reza, extensão, objeto, duração etc., das 
medidas preventivas da criminalidade. 

Entretanto, a possibilidade de (a) 
"severos castigos por delitos pouco im
portantes executados por um autor com 
tendência a delinqüir", contraposta à 
possibilidade de (b) impunidade de 
.. crimes da maior gravidade, desde que 
os houvessem cometido delinqüentes 
com uma prognosis favorável" (GIM
BEJRNAT ORDEIG, ob. e 1013. cits., pág. 499), 
excluem a praticabilidade imediata de 
um direito assecuratório fundado na 
perigosidade criminal; por outro lado, 
as transformações necessárias da es
trutura sócio-econômica, exigidas a par
tir de diagnoses-críticas da criminogê
nese social retardam a sua aplicação 
para um futuro ainda indefinido; fi
nalmente, o potencial incontrolável de 
abusos políticos encerrados na dinâmi
ca preventiva da perigosidade criminal, 
desaconselha a sua adoção imediata. 

4.4. A afirmação de que "não existe 
Direito Penal ?nais liberal q'ue um con
seqüente Direito penal da culpabilida
de" (ARTHUR KAUFMANN, JZ, 1967, pág. 
559, Programnt für ein neues Strafge
setzbuch, 1965, pág. 71) 32 contém so-

32. No mesmo sentido, MAURACH, 
Deutsches Straf'necht, A. T., 1965, § 6, n. 
II, D. 3, pág. 60; WELZEL, Das Deutsches 
Stmfrecht, Eine Systematische Dars
tellung, 1967, 235/6, ap. G. ORDEIG, ob. 
e 1013. cits. 
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mente uma parte da verdade: a de que 
não é praticável um direito assecura
tório fundado na perigosidade crimi
nal, ainda; a limitação dessa verdade é 
dada pela i1npossibilidade de persistên
cia de um Direito Penal da culpabili
dade, porque indemonstrável a liberda
de real (poder concreto) que funda
menta a pena expiatória em que se 
baseia o sistema. Por um lado, é inegá
vel qUe a gravidade da pena não admi
te o fundamento metafísico indemons
trável da culpabilidade (para a certeza 
exigida p,ela pena, o indemonstrável é 
inexistente); por outro lado, o poten
cial de insegurança política de um sis
tema preventivo da perigosidade cri
minal, exclui a sua aplicação imediata. 

Se a crise da culpabilidade é a crise 
da fundamentação existencial da pena, 
a crise do Direito Penal é determina
da pelo impasse entre (1) a impossibi
lidade de manter uma pena aflitiva 
sem fundamento demonstrável, e (2) a 
impraticabilidade atual de um sistema 
preventivo fundado na perigosidade cri
minal, pelo sentido de desgarantia públi
ca conseqüente. 

5. A perspectiva possível. 

5.1. A ordem jurídica (estrutura 
normativa da ordem social) fundamen
ta a organização da comunidade SOCIO

-política nos valores da cultura consi
derados ,essenciais: o âmbito da eficá
cia do Direito Penal (instrumento de 
garantia da estrutura normativa da 
ordem social) é determinado pela ne
cessidade social de proteção de valores 
fundamentais da comunidade sócio-po
lítica: os bens jurídicos. 

O método normativo de realização da 
finalidade de proteção de bens jurídi
cos consiste na determinação de um 
ílmbito social de proibições, em tipos 
conceituais descritivos dos conteúdos de 
dever social obrigatórios, nos quais se 

concretiza a matéria da proibição: o 
núcleo básico da matéria da proibição 
é o bem jurídico (a necessidade de pro
teção desses valores essenciais da co
munidade sócio-política fundamenta e 
delimita o âmbito das proibições so
ciais.33 

O conjunto desses bens jurídicos 
(valores de proteção) constitui a ordem 
jurídica: a ordem jurídica é um valor 
so-cial positivo que deve ser protegido 
de ações que o neguem concretamente 
(desvalor social de ação). Aqui está o 
limite e o fim do Direito Penal: pro
teger os bens jurídicos contra lesões. A 
proteção de bens jurídicos requer a 
prevenção real de condutas invasoras 
dos limites do tipo (realização concreta 
do conteúdo da norma proibitiva): a 
eficácia preventiva das invasões anti
jurídicas do tipo ,é limitada (a) pela 
função sócio-educativa dos valores so
ciais enfatizados pela proteção do tipo 
(matéria do tipo), condicionadora de 
comportamentos ajustados aos conteúdos 
de valor social obrigatórios e (b) pelo 
caráter desestimulante da pena.33-bis 

33. BAUMANN, ob. cit., cap. 1, n. 
I, 2 (pág. 6 e segs.); WELZEL, ob. cit .. 
parte acertadament:e do .conceito de 
bem jurídico, para fixar-se, de forma 
abstrata, "nos valores elementares da 
consciência, de caráter ético social", aos 
auais associa "só por inclusão os bens 
.iurídicos particulares ", como missão do 
Direito Penal (§ 1.0, n. I, pág. 11 e 
segs.) . 

33-bis. ROXIN," As novas correntes 
de política criminal, na República Fe
deral da Alemanha ", in Nuevo Pensa
miento Penal, Revista de Derecho y 
Ciencias Penales, n. 3, pág. 389: "Una 
mera privación de libertad no sólo es 
inadequada en la lucha contra la de
lincuencia, sino que inclusive estimula 
la criminalidad. Esta paradoja, que pa
rece contradecir el sano sentido co
lllún, sin embargo es bastante fácil de 
aclarar: los llamados criminales no co
meten sus delitos porque las malas ac
ciones les producen una satisfacción, 

5.2. No' estágio atual da cultura, o 
instrumento dinâmico do encausamento 

de la que se los privaria aI ocasionar
le un ~al riguroso. Por el contrario, la 
mayona de las veces se trata de casos 
de carencias sociales, de hombres dé
biles e inestables que, como consecuen
cia .de las deficientes condiciones deI 
rnedlO y sus probrísimas aptitudes no 
han aprendido a afirmarse en la s~cie
d?-d. !3in duda, estos sujetos querían vi
VII' lIbres de la amenaza penal si pu
dieran lograrlo. Encerrar a esta gen
te en un' establecimiento penal, con un 
bonete, como correspondería a una ima
gen corriente, no daría por resultado 
su mejoramiento. Por el contrario estos 
autores dejariam el 'establecimiento con 
un!!: mayor inidoneidad vital que la que 
teman aI entrar en él. A nadie Se la 
puede ensenar a vivir en sociedad man
teniéndolo apartado y en condicio~es de 
vida completamente distintas, respecto 
de las que más tarde el preso liberado 
deberá dar pruebas de su adaptación. 
Si a estos sujetos se los empuja a un 
mundo que se les ha hecho ajeno sin 
ayuda y sin medios materiales ~ufi
cientes, no será una casualidad que re
caigan en el delito. Precisamente a raíz 
de esta comprobación es que hoy en la 
ciencia domina el escepticismo con res
pecto a la pena privativa de libertad 
tradicional. En este sentido, la pena 
privativa de libertad, en muchos casos, 
provoca nuevos danos: el apartamien
to de la familia y de la profesión, 
generalmente, disuelven la~ últimas 
condiciones que hubieran podido prote
gerlo socialmente ligado. Por otra par
te, la mácula que deja el 'haber estado 
preso', dificulta la reinserción, a la vez 
que dentro de la prisión la vida en co
mún con otros autores de hechos pu
nibles puede ocasionar que la influen
cia criminal a que se lo expone lo im
pulse definitivamente hacia un plano 
inclinado. Todo elIo demuestra que la 
creencia popular de que las penas altas 
y ejecuciones rigurosas tendrían éxito 
en la lucha contra la criminalidad, es 
errónea desde su fundamento. Su reali
zación lograría, precisamente, 10 que 
quiere evitar-se, es decir, un conside
rable aumento de la criminalidad. Ha
brá que partir desde este punto, cuando 
se cuestione qué es lo que debe hacerse." 

61 



final da conduta social é, ainda, a 
pena. Mas, é preciso distinguir: a apli
cação da pena não se confunde com a 
proteção de bens jurídicos: é a conse
qüência de ações lesivas do objeto de 
proteção (a realidade da lesão nega a 
efetividade da proteção). A comprova
ção de que a atividade repressiva não 
se compreende na finalidade do Direito 
Penal, reduz a pena a instrumento prá
tico de afirmação pública da relevân
cia social dos conteúdos de valor obri
gatórios (bens jurídicos). 

Essa formulação repudia o ranço re
tributivo que fundamenta a pena ex
piatória na culpabilidade pelo fato anti
jurídico singular (ao mau uso da li
berdade pressuposta no poder concreto 
de configuração da vontade segundo 
conteúdos de dever social obrigatórios, 
é contraposto o castigo da pena). 

A pena só é justificável como instru
mento de encausamento final do com
portamento social34 (sentido prático de 
alíirmação da eficácia dos conteúdos 
d'e valor social obrigatórios): a desa
creditada prevenção especial é, na me
lhor das hipóteses, fragmento social
mente insignificante (a compreensão 
do crime como fenômeno limitado pelo 
desajustamento individual exclui a con
sideração das causas sociais, permanen
tes da criminalidade: a eficácia duvi
dosa daquela (prevenção especial) é 
desprezível em face da caudal da cri
minogenia social de origem primaria
mente econômica) .35 Esse sentido prá-

34. GIMBERNAT ORDEIG, ob. e loco 
cits., pág. 511. 

35. GIMBERNAT ORDEIG, ob. e loco 
cits., pág. 505/8: "Es un hecho que ni~
guna sociedad humana puede sobreVI
vir (a causa de la falta de comporta
mientos asegurados genética-heredita
riamente) sin la represión de determi
nadas emociones impulsivas de sus in
dividuos. Tiene que tratar de crear algo 
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tico justifica a pena necessidadJe social 
de proteção de bens jurídicos: a con
seqüência imediata dessa conceituação 

parecido a los comportamientos gené
tica-hereditariamente asegurados de los 
animales" (A. y M. MITSCHERLICH, Die 
Unfiihigkeit zu trauern, 1967, págs. 
147/8). "La existencia deI derecho pe
nal obedece aI hecho, sobre el que ha 
llamado la atención el matrimonio Mits
cherlich, 'de que el hombre sólo median
te renuncias a los impulsos puede adap
tarse a cualquier sociedad imaginable. 
Sólo puede convertirse en un miembro 
suportable de la sociedad mediante l.a 
adquisición deI control de sus !lecesl
dades impulsivas, un control Slempre 
relativo que obliga aI aplazamiento y, 
bajo determinadas co~d~ciones, ?- la ~e
nuncia a una apetenCla (ob. Clt., pago 
326). Desde la perspectiva expuesta, la 
pena cumple otra función a la que tie
ne cuando se la basa en la autodeter
minación deI agente: la pena ya no está 
ahí para retribuir una culpa.bilidad ine
xistente o por lo menos, mdemostra
ble en el 'caso concreto. De la misma 
manera que el padre castiga aI nifi.o 
pequeno - evidentemente inculpable -
cuando se comporta mal, a fin de, me
diante la privación de carino, forzarle 
a reprimir aquellos impulsos cuya sa
tisfacción perjudican aI nino o a los 
demás, así también la sociedad, aunque 
no se pueda verificar si el comporta
miento proibido tiene su origen. en una 
libre decisión de voluntad, tiene que 
acudir a la pena: para reforzar aquel
las prohibiciones cuya observancia es 
absolutamente necesaria, para evitar. eD. 
la mayor medida posible, la ejecución 
de acciones que atacan las bases de 
la convivencia social, para conferir en 
fin a tales prohibiciones - con la ame
naza y con la ejecución de la pena 
cuando no sean respetadas - un espfJ
cial vigor que eleve en la instancia de 
la conciencia su efecto inhibidor. 3. En 
un derecho penal así concebido, la pena 
no es ya algo irracional, sino racional, 
es más razonable. Es un elemental re
curso aI que tiene que acudir eI Esta
do para hacer posible la convivencia 
entre los hombres. Existe un abismo 
entre pensar que la pena puede impo
nerse con 'buena conciencia' porque es 

é a dispensa da liberdade ínsita no po
der concreto que fundamenta a repro
vabilidade (a idéia de liberdade é des-

la justa retribución por el dano libre·, 
mente causado - en este caso está 
justificado el sufrimiento deI delincue~
te y si la ejecución de la pena expen
m~nta una dulcificación por motivos de 
prevención general o especial, ello suce
de en el fondo, con el convencimiento 
de' que con eUo Ia sociedad está renun
ciando a un 'derecho' que le correspon
de, única y exclusivamente porque el 
'merecido' suprimiento deI delincuente 
tal vez esté en contradicción con la 
también importante tarea deI Estado 
de impedir, 'en lo posible, la comisión 
de delitos - y concebir la pena 'como 
una amarga necesidad dentro de la co
munidad de seres imperfectos que los 
hombres son' - si así se piensa -
entonces 'las sanciones deben de ser 
conformadas de tal manera que, cuan
do sea necesario y posible, sean efica
ces para la reintegración deI condena
do en la libre comunidad jurídica o, 
por 10 menos, causen el menor dano 
posible' (Alternativ E'ntwurf eines 
Strafgcsctzbuches, A. T., 1969', 2.a ed., 
elaborado por BAUMANN y otros, pág. 
29). En esta actitud deI proyecto alter
nativo no se percibe ya nada de aquella 
'superioridad' de la sociedad sobre eI 
delincuente fundamentada en el 'repro
che de culpabilidad' porque no sabemos 
quê es 10 que ha llevado a una persona 
a delinquir y porque no sabemos hasta 
qué punto no hemos sido nosotros mis
mos, la sociedad, los que hemos con
dicionado un delito deI que aparente
mente sólo uno es responsable. No sa
bemos la parte que nos corresponde en 
esa apropriación indebida o en asa esta
fa en una sociedad basada en la mo
ral deI éxito y que diariamente hace ver 
'Y sentir aI que sólo dispone de unos 
ingre sos modestos - modestos tal vez 
porque esa misma sociedad reparte in
justamente los bienes - que es un 
fracasado. No sabemos tampoco hasta 
quê punto ha condicionado ese delito 
contra la honestidad una sociedad que 
reprime exageradamente el instinto se
xual y que, precisamente por eIlo, trata 
de crear un escape ~ que es aI mismo 
tiempo una provocación - mediante la 

necessana 'à aplieação de medidas fun
damentadas exclusivamente na necessi
dade social.36 

5.3. A compreensão da pena como 
instrumento de encausamento final do 
comportamento social tem as seguintes 
conseqüências práticas: (1) a sua apli
cação deve se restringir às lesões de 
valores fundamentais efetivos da co
munidade (exclusão de interesses res-

erotización, mediante el 'voyeurismo' 
de la contemplación de la pornografia. 
Como también ignoramos si ese delito 
contra la vida o contra la integridad 
corporal, en una sociedad que está con
tinuamente desencadenando agresivi
dad, podía haver sido evitado por quien 
no ha sido capaz de sublimar sus ins
tintos agresivos como 'hincha' de fút
boI o en la competencia profesional. 
Etcétera. En realidad, sólo sabemos una 
cosa: eso que sabe también el proyecto 
alternativo, es decir, que la pena es una 
'amarga necesidad', que una sociedad 
que prescindiese de ella tendrán sus días 
contados. Porque es esto - y sólo esto 
- 10 que justifica la potestad penal 
deI Estado, es un abuso de derecho la 
imposición de cualquier pena innece
saria o la ej,ecución innecesariamente 
rigurosa de una pena (e. innecesario 
quiere decil' aquí cualquier excedente 
de pena) ". 

36. GIMBERNAT ORDEIG, ob. e loco 
cits., pá'g. 509: "Que la potestad penal 
no estê fundadaen la retribución y 
expiación no significa ni mucho menos, 
como piensan los representantes deI de
recho penal de la culpabilidad, que con 
ello se abran las puertas a la arbitra
riedad y que el Estado puede ejercer 
dicha potestad a su antojo. AI contra
rio, precisamente porque la aplicación 
deI aparato punitivo supone una inter
vención tan radical en la vida deI ciu
dadano, hay que exigir deI Estado el 
más exquisito, delicado y cuidadoso ma
nejo de la 'fuerza destructiva' de la 
pena; eI Estado debe estar siempre e;t 
situación de dar cuenta sobre la pum
ción y la gravedad de la punición de 
un comportamiento: su potestad penal 
está justificada sólo en tanto quanto 
haga un recto uso de elIa". 
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tritos erigidos indevidamente em valo
res comunitários) ;37 (2) a medida da 
pena instrumental (determinada segun
do os critérios tradicionais: (a) valor 
do bem jurídico e (b) a atitude inter
na de rebeldia (dolo) ou de inobservân
cia do dever de cuidado no âmbito de 
r,elação (culpa) do autor em face de 
conteúdos de valor obrigatórios) deve 
ser a mínima necessária para assegurar 
a sua finalidade social. 

A função instrumental de encausa
mento social do comportamento não se 
limita ao sentido sócio-educativo ou 
desestimulante da pena, mas s,e esten
de à sua execução concreta: à perda 
do caráter aflitivo corresponde a na
tureza exclusivamente ressocializadora 
da pena (aqui se insere a noção de que 
a função instrumental da pena não deve 
- e nem pode - ser confinada aos mu-

37. GIMBERNAT ORDEIG, ob. e loco 
cits., pág. 508, n. 4: "El que el dere
cho penal sea imprescindible no signi
fica, por supuesto, que sea imprescin
dible en su forma actual. Imprescindí
ble es, por ejemplo, la prohibición ju
rídicopenal de los ataques a la vida o 
aI honor. Pero numerosas prohibiciones 
no han sido nunca - o han dejado de 
ser - necesarias, en el sentido de que 
su no observancia no significa en ab
soluto una amenaza para la paz social, 
o en el de que responden, en realidad, 
a la consolidación de una situación in
justa para cuya defensa se acude por el 
sector privilegiado por esa situación -
y abusando de él - aI derecho penal. 
El principio en base aI cual deben 
enjuiciarse todos y cada uno de los ti
pos penales es el de si es posible fun
damentar racionalmente por qué y cómo 
las acciones criminalizadas ponen en 
peligro de manera intolerable las ba
ses de la convivencia social. 
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ros dos anacrônicos estabelecimentos 
penitenciários. 

5.4. A exigência tradicional de cul
pabilidade, fundamentada na existência 
concreta de liberdade (poder concreto) 
de configuração final da causalidade 
segundo conteúdos de valor social obri
gatórios, resultante da necessidade de 
justificar a pena corno retribuição justa 
do injusto praticado, é excluída pela 
nova formulação. Os atuais pressupos
tos normativos negativos do .(1) erro 
de proibição e das (2) situações excep
cionais de motivação (que, no sistema 
da culpabilidade, excluem a reprovabi
lídade) realizam função negativa da 
necessidade social da pena instrumen
tal: as dimensões humanas da inevita
bilidade ou da inexigibilidade reduzem 
o dano social a urna fatalidade, e a 
pena - pela inflição de sofrimento 
desnecessário - a instrumento social
mente inútil. 

Em relação aos menores e aos psi
copatas a pena carece da função ins
trumental de encausamento final do 
comportamento: a incapacidade de com
preensão dos ou de vinculação do com
portamento aos conteúdos de valor so
cial obrigatórios ,exclui o fundamento 
prático da pena (continuam submetidos 
a regime especial). 

5.5,. A integração dialética objetivo
~subjetiva da dinâmica social da ação 
desintegra o conteúdo de liberdade do 
conceito tradicional do poder concreto, 
que justifica metafisicamente a pena 
expiatória da culpabilidade, e realiza 
urna síntese material fundamentada ex
clusivamente na necessidade social de 
proteção instrumental de bens jurídi
cos. 

PARECER 

OFENSA A CHEFE DE ESTADO ESTRANGEIRO. 
IMUNIDADE PARLAMENTAR. CRIME 
CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL 

HELENO CLAUDIO FRAGOSO 

Consulta-nos o Dep. Francisco Pinto sobre a denúncia contra 
ele of·erecida ao E. Supremo Tribunal Federal, na qual o eminente 
Procurador-Geral da República o acusa de ter cometido o crime 
previsto no art. 21 do DL n. 898/69, em virtude de discurso pro
ferido na Câmara dos Deputados, em 14 de março do corrente ano. 

O discurso a que alude a denúncia teve a duração de apenas 
dois minutos e foi feito à época em que visitava nosso país, para 
as solenidades de posse do Presidente Ernesto Geisel, o Gen. Augusto 
Pinochet, então chef·e da Junta Militar que governava o Chile. 

A denúncia transcreve o discurso quase na íntegra, reprodu-
zindo o seguinte trecho: f1 

"Mas, orntem, Sr. Presidente, chegou ao Brasil e foi recebido 
com honras d,e Chefe de Estado quem desonrou o Estado a que devia 
servir e a farda que o agasalha. Não fosse o Chefe da Junta Milita1' 
qu,e oprime o Chile, seria recepeionado' como um "Calley". O' repúdJio 
seria a homenagem justa ao mais truculento dos personagens que, 
nas duas últimas décadas, esmagaram povos na América Latina. 

Passa-se à História de duas formas, Sr. Presidente; pela gran
deza ou pela torpeza das ações. O' Chefe da Junta Militar do Chile, 
Augu.sto Pinochet, preferiu, parodiar Juvenal: "Que importa a infâ
mia quando fica assegurado o Poder?" A infâmia de assassinar, 
coletivamente, overários, mulheres e crianças, para p'render um 
livre-atirador' qualquer que, em fuga, em vila operária se homiziara. 
A infâmia dos julgamentos sumaríssimos que inventou para matar 
inocentes e culpados. A infâmia de mentir ao mundo com seus 
campos de concentração, tentando justificar os crimes que oometeu 
contra os que, no Poder, não. cometeram crimes contra ni'l!g'i!'ém. 
Quem Al~ende matou, Sr. Presidente? Mas aquele que se ~nt~tula 
democrata Augusto Pinochet quanto·s crimes praticou? Quanto ,. , 
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sangue sangrou dos seus próprios patrícios para saciar sua sede de 
poder e para servir a patrões de outras pátrias? 

Como todo fascista, s~r~iu-se da democ,!acia chilena para agora 
acusar os democratas cnstaos e os marx~stas d(1) prejudicarem o 
Chile, de servirem a outros interesses e de receberem dinheirO' 
obtendO' ajuda externa os primeiros da Itália e da Alemanha .e o; 
segundos da Rússia e de Cuba. E Pinochet, a quem se vende;'? E a 
quem quer comprar, agora, Sr. Presidente, quando anuncia que para 
aqui traz a intenção de formar um eixo político Brasil-Bolívia-Chile ... 
-Paraguai? Eixo político para quê? E para servir a quem? De "eixo" 
Sr . . President~, basta o Eixo de triste memória que ,a Histórid 
1'eg~stra __ O E~xo formado, pela Alemanha nazista, a Itália fascista 
e o Japao. 

, O que nos vem. do< C~il~ de Pinochet é o fechamento de jornais, 
e a censura desva~rada a ~mprensa remanescente. O que nos vem 
do Chile é a opr:essão mais cru~l, de que nos dá idéia as reportagens 
e as fotos publwadas pela revMta Visão, do campO' de concentração 
da Ilha panvson. O que nos vem do Chile é o clamor dos presos dos 
persegwdo.s, do poyo, oprimido. É Q horror do massacre prom~vido 
pelos y'Olp~sta8. Tr:es mü mortos, segundo Pinochet declarou a Dorrit 
Haraz~m, da rev~sta Veja; dois mil, segundo a reférência cínica 
qu~ um. dos c.omparsas de Pinochet em sua sinistra empreitada, o 
Bnga~e~r() Lew~, fez ;ao repórter Prado, da revista Visão. Oito mil 
dez m~l, ou mu~to ma~s, de acordo com fontes menos suspeitas. ' 

Agora não é a hora, contudo, para se examinar os erros da.s 
esquer,das, nem o. lugar para se sonda?' a profundida.de de sua própria 
cegue~r.a. Cegue~ra de esque'rda é pior que as outras e é menos 
p~rm~t~da aos pC'rdedores do que aos venc(l)d,ores. E esta cegueira é 
ta,o enorme qu,e parece ser quase 'voluntária. 

Mas. o que desejamos, Sr. Presidente, é apenas d,eixar registrado 
no~, Ana~s, o ,n~sso r>,rotesto e a nossa repulsa pela presença úu1e
seJavel dos va~os Pmoche.ts que o Brasil infelizmente está hospe
dando. Se aqu~ houvesse l~berdade, o povo manifestaria o seu des
c01'!'tentamento e a s,!:!a ira santa, nas ruas, c'ontra o opressor do povo 
c~~len? Para q~t.e nao lhe pareça., contudo, que no Brasil todos estão 
8~lencws()s e fel~zes com· a S~ta presença, falo pelos que não< podem 
fal~r, clamo e prote.rsto por muitos que go'stariam de reclamar e 
gntar nas ruas contra sua presença em nosso País. 

Alguns o aplaudirão - os ,eternos turiferários do Poder _ 
c'rentes de que o aclamando agradam o< Governo que se instala 
amanhã. Outros censurarão na imprensa o que aqui se diz para 
que não se saiba que há os que resistem, em todas as partes do 
mundo, contra a violência. . 

Enfim, Sr. Presidente, os anticristãos de lá e de cá os que 
traem a pátria lá e aqui, os inimigos do povo em todos os q~'"aarantes 
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da Terra não devem esquecer-se de que pelos crimes cometidos há A 
sempre, mais c'edo ou mais tarde, uma pena a purgar e a cump1~' 

Conclui a acusação no sentido de que o discurso configura o 
crime previsto no art. 21 da Lei de Segurança Nacional, porque 
contém ofensa a chefe de Estado estrangeiro. 

Indaga-nos o Consulente S'e realmente praticou algum ilícito 
penal. 

I 

Introdução 

1. A consulta requer o exame de diversas questões. A primeira 
refere-se ao alcance da imunidade parlamentar mantida 110 texto 
constitucional, tendo-se em vista a ressalva contida no art. 32 da CF, 
in fine. A segunda relaciona-se com os crimes de manifestação do 
pensamento contra a segurança nacional, ou seja, com a configu
ração dessa espécie de ilícitos penais em seus extremos jurídi~os, 
p.ois -entre tais ilícitos se inclui a ofensa a chefe de Estado estran
geiro, como ação subversiva. Finalmente, caso seja afastada a hipó
tese de crime político, cumpre examinar a problemática jurídica da 
ofensa política, para verificar se subsiste, no caso, a ilicitude ou a 
culpabilidade, indispensáveis à configuração do d'elito, em termos de 
Direito Penal comum. 

II 

A imunidade parlamentar 

2. A primeira das questões enunciadas, a que se refere à imuni
dade parlamentar, será aqui abordada sucintamente. 0' E. Supremo 
Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não prevalece 
a inviolabilidade dos deputados e senador.es ,em casos de ofensas à 
honra e nos de crimes contra a segurança nacional. 

3. Não se pode, no entanto, deixar de assinalar que .o art. 32 
da CF, não pode ser interpretado em sua expressão literal, que é 
contraditÓria. 

A CF de 1946, como outros documentos políticos liberais, previa 
duas espécies de imunidades. A primeira consistia num privilégio 
de natureza processual: .os membros do Congresso Nacional não 
podiam ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem. 
processados criminalmente, sem prévia licença de sua Câmara (art. 
45). A segunda, de maior alcance, era privilégio de natureza subs
tantiva: os senadores, e deputados eram d-eclarados invioláveis, no 
eXB'rC'Ício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos (art. 44). 
Essa segunda espécie de imunidade constituía causa pessoal de exclu
são de perna. 
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Se o privilégio de natureza processual tem sofrido críticas e 
restrições, em virtude de graves e inadmissíveis abusos, relacionados 
com delitos que nada têm a ver com .o exercício do mandato a 
inviolabilidade pela manifestação d.o pensamento, no desempenho das 
funções públicas, na tribuna de qualquer das Casas do Gongr,esso 
é elementar ao regime representativo. Sempre se consid'erou ess~ 
inviolabilidade como inerente ao exercício do mandato. 

RUI BARBOSA escreveu, a propósito páginas cél-ebres, das quais 
destacamos passagem bem representativa: "O privilégio, de que se 
trata, é, p.ortanto, um privilégio a favor do povo, um privilégio a 
favor da lei, um privilégio a favor da Constituição. Sempre se enten
deu assim desde BLACKSTONE até BRUNIALTI, o mais recente dos 
tratadistas, que o qualifica de tão necessári.o quanto nas monar
quias, a inviolabilidade do monarca. Não pode ser 'suspeita essa 
ap~eciação de um conselheiro de Estad.o, colocando a imunidade legis
latIva na mesma altura que a imunidad'e régia. "Ficariam os legis
ladores em condição inferior à dos demais cidadãos se unicamente 
por ser legisladores, se pudessem conv,erter em alvo às violências do 
poder, à vel-eidade dos "processos célebres", a.o arbítrio de certos 
magistrados, às perseguições dos adversários políticos: longe de 
pô-los em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar de fat.o 
não fez mais que nivelar a deles à dos outros cidadãos": E tant~ 
nã.o sã.o do senador, ou do deputado, as imunidades que delas lhes 
D.ão é lícito abrir mão. Da representação, poderá despir-se, demi
tmdo-se do seu lugar no Congresso. Mas, enquanto o ocupar a 
garantia da sua liberdade aderirá inseparavelmente ao repre;en
tan~e, com.o a sombra a.o corp.o, como a epiderme a.o tecido celular. 
Assm~ ~e tem pr.onunciado,. em toda parte, na Inglaterra, na França, 
ll!t Itaha~ nos Es~a~os Un!do~, em resoluções e sentenças que pode
rIamos CItar, a JurIsprudenCla dos parlamentos e tribunais desde 
Tomás Jefferson, que disse: "0' privilégi.o nã.o pertence aos :m'embros 
da Câmara, mas à assembléia; e em culpa incorre o que o renunciar". 
Se .o deputad.o se apresentar à prisão, sem licença da Câmara se .o 
senador se .oferecer aos tribunais sem permissão do Senado a' auto
r~dade, que .o detiver, terá violad.o a Constituição. Essa nã.o podia 
fIrmar em caracteres mais inequívocos .o princípi.o de que as imuni
dades parlamentares nã.o são apanágio das pessoas, mas pr.opriedade 
d~ Naç?.o .e .defe~a sua. P.:iv~légio havia, p.ois; mas de c.onstituição, 
na.o de mdIvIdualIdades. Na.oe dos instituíd.os em vantag.em dos pode
r.osos contra .o pOv.o, mas dos reclamad.os pelo interesse do pOv.o contra 
o poder. Longe de ser estahelecid.o c.ontra a igualdade, para fav.o
recer a um diminut.o número de cidadãos, foi criado com o intuito 
de evitar, em benefício de todos eles, que o múnus público do seu 
mandato se converta, para .os encarregad.os de executá-lo na mais 
perigosa desigualdade. Não fora esta defensiva, e mais bem guar
dado estaria o mais modesto particular, pela sua simples obscuri
dade, contra as violências do poder que o homem político, indigitado 
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pela esc.olha de seus c.oncidadã.os para conter o EiXecutivo e entregue 
indefeso aos seus ressentimentos". ("Campanhas Jornalísticas", 
Obras Sele tas, 1957, VII, 167/8). 

4. A GF vigente limitou a imunidade processual do impedi
mento de prisão "durante as sessõ'es, e quando para elas se diri
girem ou delas regressarem", com a ressalva da situação de flagrante 
delito e de outra, ,extremamente equívoca e perigosa, de "pertur
bação da ordem pública" (art. 32, § 1.° in fin;e). 

Quant.o às .opiniões, palavras e v.otos, ou seja, quanto à mani
festação do pensamento, no exercício do mandato, não se p.oderá 
-entender .o alcance e o significado da imunidade, sem uma exegese 
sistemática, que abandone os critérios meramente lexicográficos (que 
tornam o text.o c.ontraditório), para atender às exigências dos prin
cípioselementar,es d.o regime representativo que a Constituição 
incorpora. 

5. Nesse sentid.o nã.o é apenas .o cas.o de lembrar a obra admi
rável de tantos juristas (que remonta do Direit.o romano), no sen
tid.o da prevalência dos critéri.os lógicos, sistemáticos e teleológicos 
na interpretação das leis, que alcança sua maior expressão na Juris
prudência de interesses, surgida na Alemanha. Parece-nos nã.o haver 
dúvida de que, embora vinculado a.o Direit.o positivo, cumpre a.o 
Juiz, ante a realidade de leis incompletas, inadequadas ou contradi
tórias, formular, em torno aos textos, uma exegese criadora, para 
preencher as lacunas e corrigir as deficiências que apresentam. E 
isso, atendend.o à lógica d.o sistema, a que aludia CRUET a.o lembrar 
que "U1'/) corps de droit possede ~tne sorte de lOigique interne". (La 
vie du droit et l'impuissance des lois, 1908/58). 

Como diz SOLER (lnterpretación de la Lery, 1962, 193), as grandes 
decisões, aquelas que abr,em novos caminhos na vida jurídica, são, 
com grande freqüência, pronunciamentos nos quais se revela a -exis
tência de conexões normativas, antes ignoradas, e o grande magis
trado é .o que tem o poder de as descobrir e apresentar, de mod.o 
objetivamente tão convincente, que surpreenda o fat.o de terem per
manecid.o inadvertidas por tanto tempo. 

Às idéias já assentadas, nesse sentido, os filósof.os d.o direito 
vêm agora acrescentar novas perspectivas criad.oras, servindo-se da 
fascinante ciência da linguagem. N.o último v.olume d.os Archives de 
Philosophie du Droit '(T.ome XIX, 1974), dedicado inteiramente a 
Le langage <lu droit, ZYGMUNT ZIEMBINSKY .observa que a linguagem 
do direit.o e a linguagem jurídica têm, em geral, .o mesm.o v.ocabu
lário fundamental, mas evidentemente a linguagem jurídica c.ontém, 
nã.o somente as palavras da linguagem do direito (empregadas em 
sua suppositio m,aterialis), mas também as palavras que servem a 
pr.oporcionar a característica de um sistema de n.ormas jurídicas 
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(cf. Le lwnguage du droitet le langage juridique. Les criteres de 
leurdisoernement, vol. cit., pág. 26). 

6. A liberdade de manifestação d'e pensamento possui limites 
jurídicos que surgem através da incriminação de certos comporta
mentos que atingem interesses de particular relevo. Ü'S limites jurí
dico~ess'enciais .à lihe:dade de manifestação do pensamento, na pers
pectIVa que aqUI nos Interessa, são os que surgem através da incri
minação das ofensas à honra, da instigação, da apologia ao crime 
e de sua propaganda. 

Se a C'F, em seu art. 32, no início, declara que os deputados e 
senadores são inviolávreis, no exercício do mandato, por suas opiniões, 
palavras e votos, e, na parte final, declara que essa inviolabilidade 
não subsiste nos casos de ofensa à honra e nos de manifestação do 
pensamento punidas pela lei de segurança, estabelece, a nosso ver, 
literalmente, limites que anulam a proclamada inviolabilidade. 

O sentido do texto constitucional não pode, evidentemente, ser 
este. A imunidade deve subsistir como princípio geral e incontro
verso ,em todas as matérias políticas, que são, sob ess'e aspecto, 
"matérias privilegiadas". 

A distinção entre "matérias privilegiadas" e "matérias não pri
vilegiadas", no que tange à liberdade de manifestação do pensa
mento, é oriunda do Direito Constitucional italiano (cf. FOIS, Principi 
costituzionalie libera manifestazione del pensiero, 1957, 45 s.). 
Matérias privilegiadas seriam as de natureza política, religiosa, cien
tífica e artística, pois nestas, como diz DELITALA ("1 limiti giu'ridici 
allalibertà Idi Stampa", in Justitia, 1959, 385s.), "l'esigenza di 
libertà appare storicamente e razionalmente connaturata". Vejam-se 
os trabalhos de ZUCCALÀ (Personalità dello stato" ott;dine publico e 
tutela del pensiero) e de CAMPISI ("Libera mwnife8tazione del pen
siero e delitti pff'evisti dagli artt. 290, 291 e 292 CP"), no volume 
Legge Penale e Libertà deZ Pensiero, 1966, págs. 77, 329, passim. 

7. A nosso ver, a matéria de natureza política é necessariamente 
privilegiada, para os efeitos da inviolabilidade de d>eputados e sena
dores, por suas opiniões, palavras e votos, no exercício do mandato. 
E isso, não só porque a atividade própria do parlamentar é a ativi
dade política, mas também po:rque, como diz NUVOLONE, é nesse ter
reno que "storicamente piu frequente e preocupante si e manifestato 
l'arbitrio" (Il Diritto Penale della Stampa, 1971, 50). 

Parece-nos, em conseqüência, que a ressalva do texto constitu
cional, para não o anular, deve referir-se exclusivamente àquelas 
manifestações do pensamento que realize o deputado ou senador 
estranhas à matéria política que c constituem, por assim dizer ~ 
desempenho normal de suas funções e a realização de seu ofício.' 

O discurso do Dep. Francisco Pinto foi um discurso eminente
mente político e está coherto pela imunidade parlamentar. É, data 
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venia, inconcebível que nessa matéria, na vigêncià.do regime repre
sen~~tivo, seja. processado um membro do Congresso pelas opiniões 
emItIdas da trIbuna da Casa. O escândalo e o espanto que este pro
cesso está suscitando na imprensa- e na opinião pública do mundo 
inteiro reside essencialmente nisso: trata-se de atribuir crime a um 
deputado por opinião política manifestada no exercício do mandato 
na Casa do Congresso a que pertence. ' 

lU 
Crimes contra a segurança nacional 

8. Os crim~s previstos. no DL n. 898 são aqueles que atingem 
a segurança nactonal, ou seja, aqueles que atentam contra inter·esses 
políticos do Estado, seja em termos de dano ou de perigo. Isso ocorre 
basicamente através de duas espécies de comportamento: a traição 
(perduellio) e a sedição (majestas). 

Fragmentos de ULPIANO, insertos no Digesto, relativos à Lex 
luZia majestatis, definem: "Majestatis crimen illud est, quod adver
BUS populum romanum vel adversus securitatem ejus committitur" 
(D. 48, 4, 1 § 1); "Reus p,erduellionis est, hostili animo ad v'er8US 
rempublicam vel pff'incipem animatus" (D. 48, 4, 11). Nessa última 
p~ssagem assinala-se apenas o aspecto subjetivo que sempre se con
SIderou elemento essencial a essa categoria d'e delitos. 

Já tivemos oportunidade de dedicar largo estudo ao exame do 
conceito de segurança nacional para os efeitos dos crimes contra a 
segurança do Estado (cf. HELENO FRAGOSO, Jurisprudênoia Criminal 
2.a ed., n. 29). A nosso ver, por segurança nacional em termo~ 
jurídicos, entende-se bens e interesses jurídicos que s~ relacionam 
com a.personalidad.e d.o Estado e a segurança do regime edo governo, 
ou seja, o que se tem chamado de segurança externa e interna. À 
segurança externa se referem interesses relacionados com a existên
cia, a integridade, a unidade e a indep·endência do Estado bem como 
com a defesa militar contra agressão exterior (traição). ' 
,~ se~urança int~r~a .compre~nde a inviolabilidade do regime 

polItIco VIgente, a eXIstenCIa e a mcolumidade dos órgãos supremos 
do Estado (sedição). 

. Vários fatos puníveis previstos no DL n. 898 configuram também 
crlm,es. comuns. A. e~umeração comparativa seria fastidiosa. e desne
~essarIa. O que dIstmgue os. crimes políticos, por um lado, é o fato 
oe atentarem (dano ou perIgo) contra a segurança nacional, bem 
~omo, por .outro, o ~ato de s~rem praticados com o dolo específico 
(especial fIm ou motIvo de agIr, que no caso é o de atentar contra o 
interesse político ,d~ na7.ão). Somente no art. 27 DL n. 898 dispen
sa-se o dolo espeCIfIco ( assaltar, roubar ou depredar ·estabelecimento 
de crédito ou financiamento, qualquer que seja a sua motivação,"), 
fato que, a nosso ver, torna o dispositivo inconstitucional. 
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IV 

A manifestação do pensamento subversiva 

9. Sã.o vári.os .os crimes previst.os n.o DL n. 898 praticados 
através da manifestaçã.o do pensament.o. 

Excluind.o-se figuras típicas is.oladas, c.om.o a revelaçã.o de segred.o 
relativ.o à segurança naci.onal (art. 31) e certas f.ormas de ultraje 
,(arts. 20 e 44),. t~is <:.rimes .obedecem a três espécies: (a) .ofensas 
a h.onra; (b) mcItaça.o, pr.opaganda e ap.ol.ogia subversivas' (c) 
divulgaçã.o subversiva. ' 

As .ofensas à honra estã.o previstas n.os arts. 21 '(.ofensa a chefe 
d; g.overn.o de naçã.o estrangeira), 34 (.ofensa a quem exerça aut.o
rIdade) e 36 (.ofensa a.o Presidente da República a.o Vice-Presidente 
da República e a .outras altas aut.oridades). O tip.o d.o art. 36 está 
em relaçã.o de especialidade relativamente a.o d.o art. 34. 

~ inc~taçã.o, pr.opaganda e ap.ol.ogia sã.o f.ormas dinâmicas de 
mamfestaça.o d.o pensament.o, através das quais .o agente se dirige à 
v.o?tade de al~uém, p~ra determiná-I.o à prática de cert.o fat.o. Sã.o 
~rI:nes _de perIg.o. AqUI, .o agente pretende c.onduzir .o destinatári.o da 
m~Itaça.o, da pr.opaganda .ou da ap.ol.ogia a um c.omp.ortament.o que 
atmge a segurança d.o Estad.o. O E. Superi.or Tribunal Militar e .o 
E. Suprem.o ~ribunal Feder~l já decidiram, em diversas .op.ortuni
da?'es, n~ sentId.o d:e que .o crIme em qualquer de suas f.ormas, exige 
a ~ntençao subverswa c.om.o atentad.o à segurança naci.onal. 

~.o julgament.o d.o ROCr. n. 1.116, relat.or .o eminente Min. DJACI 
FALCAO, a 1.a Turma d.o Excels.o Pretóri.o, em cas.o que se referia a 
sup.osta incitaçã.o subversiva, afirm.ou que tal crime reclama v.ontade 
c.onsciente n.o sentid.o de incitar .ou estimular a prática da subversã.o 
(DJ de 22.10.71, pág. 5.864). 

Decidind.o a Ap. Crim. n. 38.143~ .o E. Superi.or Tribunal Militar 
relat.or .o eminente Min. W ALDEMAR TORRES DA COSTA afirm.ou nã~ 
haver .o cri~e de pr.opaganda subversiva em passeata 'que nã.o aten
tava nem Imp.ortava em ameaça à segurança naci.onal e à .ordem 
p.olític.o-s.ocial. '(Cf. HELENO FRAGOSO, Jurisprudência Criminal, cit., 
ns. 268 e 384. 

Num cas.o de d'ivulgação subversiva (art. 16 DL n. 898' art 14 
DL n. 314)! .o STM decidiu exigind.o, para c.onfiguraçã.o d~ deiit.o 
a .oc.orrência de dolo específico, sendo indispensável nã.o só a c.ons~ 
ciência e v.ontade da divulgaçã.o, mas .o pr.opósito deliberad.o de atingir 
v~l.ores subjetiv.os, (b.om n.ome, aut.oridade, crédit.o, prestígi..o) rela
cl.onad.os c.om .o paIS, atentand.o desta forma contra a segurança naci.o
I!al (Ap. Crim. n. 38.956, relat.or .o eminente Min. JACY GUIMARÃES 
PINHEIRO; RDP ns. 7/8, pág. 117). 
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v 
A ofensa subViersiva 

10. As .ofensas a aut.oridades previstas na Lei, de Segurança 
Naci.onal apresentam cert.os p.ont.os c.omuns, particularmente as de 
que tratam .os arts. 34 e 36 d.o DL n. 898, que s'e põem na perspec
tiva da segurança interna. As penas c.ominadas a tais crimes sã.o 
gravíssimas (reclusã.o de 2 a 4 an.os e reclusã.o de 2 a 6 an.os, 
aumentadas de metade, se .o crime f.or praticad.o através da imprensa, 
rádi.o .ou tel·evisã.o). ~-'- 1 

A .ofensa a.o Presidente da República e a .outr.os funci.onári.os, \jJ 

está também prevista n.o CP c.omum (art. 141, ns. Ie II) e na lei ( ... \). 
de impreni'1a (art. 23). ,c.J 

O fat.o s.omente p.oderá c.onfigurar crime p.olític.o, aplicand.o-se 
a severíssima lei de segurança, se apresentar .o element.o fundamental 
de t.od.o crime dessa natureza, .ou seja, quand.o a . .ofensa a.o Presidente 
da República p.ossa atingir as bases da .obediência que lhe é devida, 
atentand.o c.ontra a segurança d.o Estad.o. Veja-se a liçã.o c.omum, 
nesse sentid.o n.o excelente estud.o de BOGNETTI ("Vilipendio del gD
verno e principi c'ostituzionale di libertà", Rivista Italiana di Diritto 
e Procedwra Penale, 1960, pág. 962). 

P.or iss.o mesm.o, n.os países da commDn latW, as expr,essões .ofen~ 
sivas a.o g.overn.o só se punem quand.o cõnstituem seditious offensB's. 

b~-:·' ., 

Na Inglaterra, c.om .o F.ox Act '(1792) e c.om leis pr.omulgadas 
log.o após n.os Estad.os Unid.os, as seditiouL offenses s.omente eram 
puníveis quando se dem.onstrasse uma ef'etiva "intençã.o sedici.osa" 
(seditio'tYt- intent) , e a interpretaçã.o jurisprudencial, p.or l.ongo 
temp.o, exige incitament.o imediat.o .ou quase imediat.o a.o delit.o. 
PERKINS (Crimq,'nal Larw, 1957, 380), inv.ocand.o a aut.oridade inc.on
testável de STEPHEN, explica que a intençã.o sedici.osa é, em substân
cia, "an intent to defame a member Df the royal famUy or the govern
ment, or to incite the subjects to attempt to change the government 
otherwise than by latWful means" - which of course might contem
plate orpen rebellion although not so much would necessarily be 
involved. If such an intention is spoken orally it is seditions speech". 

Esclarece, ainda, PERKINS, que n.os Estad.os Unid.os, durante .o 
g.overn.o d.o Presidente Adams, uma lei de sediçã.o f.oi apr.ovada, 
incluind.o a .ofensa sedici.osa a.o Presidente da República, tend.o 
havid.o quatr.o pr.ocess.os criminais c.om base em tal lei. E c.onclui 
c.om uma liçã.o de sabed.oria: "But its constitutionality was always 
disputed by ,a large part of our citizens, and its impolicy was beYDnd 
questiono It brought about the very eonditions it was intende,d to 
repress, and was soon repealed". 

11. O E. Superi.or Tribunal Militar já decidiu inúmeras vezes 
que nã.o se c.onfiguram .os crimes de .ofensa a.o Presidente da Repú-
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blica e a outras autoridades, sem a intenção sediciosa e perigo à 
segurança nacional. 

Assim por e~emplo, no rumoroso processo movido contra Niomar 
Moniz Sod~é Bittencourt, em que foi relator o eminente Min. W AL
DEMAR TORRES DA COSTA. Igualmente no Rec. Crim. 4.466, relator o 
mesmo ilustre Magistrado, no qual estava em causa documento alta
mente ofensivo. Deu-se pela incompetência da Justiça Militar, porque 
"em nenhum momento aquela carta ameaçou a segurança nacional" 
(DO 5.5.71, pág. 315). 

No mesmo sentido voltou o E. Tribunal a decidir no Rec. Crim. 
n. 4.513, relator o eminente Min. AMARfLIO SALGADO: "Injúrias assa
~adas sem inconformismo político-social, não atentando contra a 
segurança nacional, configuram delito da competência da Justiça 
comum". No acórdão está dito que .os acusados "não puseram em 
risco a ordem constituída": "Há graus nisso, compreendidos entre as 
simples injúrias e calúnias assacadas, até o profundo inconformismo 
evidenciado em o art. 34 DL 898. Há que se fazer esse "diagnós
tico" não perdendo de vista o fato que possa transcender da esfera 
particular 'e daí interessar à Segurança. Pareceu ao Ministério 
Público, seja da primeira, seja da segunda instância, "que, embora 
infame a ação perpetrada pelos indiciados, não se poderia chegar à 
conclusão de que os mesmos houvessem atingido e ferido a manu
tenção da ordem e da paz social, muito menos desejassem derrubar 
o regime. Disso não tinham eles consciência" (DO de 5.5.71, pág. 
375). 

Mantendo-se fiel a essa reiterada orientação, de inspiração demo
crática o E. Superior Tribunal Militar voltou a recusar a configu
ração de crime político no Rec. Grim. 4.681, relator o eminente Min. 
W ALDEMAR TORRES DA COSTA, que é um dos mais brilhantes e lúcidos 
magistrados da Alta Corte. Entendeu-se que as ofensas não afetavam 
a segurança do Estado e não foram praticadas com o dolo específico 
próprio dos crimes políticos. 

"Não dev'e prosperar a ação penal que não tem como motivação 
atentado à segurança nacional através de menosprezo às autoridades 
constituídas. Expressões, embora em linguagem censurável, à luz da 
moral, proferidas a esmo, como desabafos políticos, por interesses 
contrariados, não justificam instauração de processo. Maior home
nagem se prestará aos ilustres homens públicos se nenhuma impor
tância for dada a esses desatinos, que de modo algum alcançam a 
reputação e o respeito devidos a essas personalidades" (RDP, n. 6, 
pág. 137). 

. E, na Ap. Crim. n. 38.6\28, relator o eminente Min. ALCIDES 
CARNEIRO, mais uma vez, o Tribunal assentou: "Ofensas à autori
dade, quando não atentem contra a segurança nacional, não confi
guram o delito previsto no art. 38, n. VI do DL n. 314/67." 

VI 

Ofensa a Chefe de Estado estrangeiro 

12. O crime previsto no art. 21 do DL n. 898 distingue-se das 
demais ofensas puníveis pela lei de segurança num aspecto funda
mental. Ele se põe na perspectiva da segurança externa, encontrando 
sua objetividade jurídica no interesse da manutenção da paz com 
outros Estados, e, pois, da segurança nacional. 

A mera proteção à honra de chefe de Estado estrangeiro se faz 
pelo direito comum '(GP, art. 141, n. I), dependendo a ação penal 
de requisição do Ministro da Justiça (art. 145 do CP). Esse era, 
aJiás o sentido com que essa figura de delito. surgiu nas legislações, 
a pa~tir da lei de imprensa francesa, de 1819 (~rt. 1.2), que influen
ciou, na Itália, o Código Toscano (185·3) e a leI de Imprensa. 

É também diversa a situação quando a ação punível é capitu
lada como atentado contra países estrangeiros, como é o caso, por 
exemplo, do velho Código Penal alemão, de 1871, que prev~ o fato 
no § 103 (Beleidigung auslandischer Staatsmanner), subordmado ao 
título terceiro da Parte Especial: "Ações contra Estados estrangei
ros" (Hwndlungen gegen auslandische Staaten), exigindo-se recipro
cidade e a existência de relações diplomáticas. Aqui, é óbvio, a obje
tividade jurídica reside na proteção à honra de Chefes de Estado 
estrangeiros, como se pode ver pela lição dos tratadistas. Assim, por 
eX'8mplo, SCHONKE-SCHRODER (Strafgesetzbuch Kommentar, 16.a ed., 
pág. 750). A ação é aqui punível, não porque perturbe ou possa 
pertUrbar a paz, mas porque ofende interesses estrangeiros. 

Diversa é a perspectiva da lei de segurança nacional (não a do 
CP comum) : aqui o fato é punível porque atenta contra um interesse 
nacional, encontrando sua objetividade jurídica na segurança do 
Estado. Essa distinta perspectiva pode ver-se muito bem exposta no 
magistral trabalho de HELMUT v. WEBER, Der Schutz fremdlandischer 
staatlicher Interessen im Strafrecht, publicado no volume de home
nagem a FRANK (Festgabe für Reinhard von Frank, 1930, II, págs. 
276 e segs.). 

Como crime contra a segurança do Estado, como ensina NAPO
DANO (l Delitti contr'o la Sicurezza dello Stato, Enciclopédia Pessina, 
1909, VI, 217): "La ragione d'ineriminazione non sta nel dovere di 
tutelare il diritto dello stato offeso; si bene nell'interesse dello Stato 
a· mantenere i rapporti internazionali. Sono tatti che possono com
prometere la pace, l'amicizia dello stato con altri Stati, in una pa/l'ola, 
la sicurezza." 

E é indiferente em tal caso a reciprocidade de tratamento e o 
fato de manter rel~ções diplomáticas (ao con~rário do. ',!ue supõe o 
eminente Procurador-Geral da República). Veja-se a hçao ~e, MA~
ZINI (Trattato di Diritto Penale Italiano, 1952, IV, 571) :. L appl't-
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cabilità degli art. 295 e S. Codice Penale si ha tan,to se il delitto 
1.,enga commesso contra. il capo di uno Stato amico, quanto se contro 
il Capo di uno Stato nemico, cioe in guerra con l'Italia, perche la 
legge nOrlJ la distinzioni." 

No mesmo sentido, os autores franceses, comentando a lei de 
imprensa de 1881, única que pune o fato no dir:eito francês (art. 
36). Cf. CHAVANNE-BLIN-DRAGO, Traité du Dr-oit de la Pr-esse, 1969. 
353; BARBIER, Code Expliqué de la Presse, 1886/7, 147; CHASSAN; 
Traité des Délits ,et contraventions de la Parole, de l'écriture et de 
la Presse, I, n. 541; DE GRATTIER, Commentaire des lois sur la Presse, 
I, pág. 174; FABREGUETTES, Traité des délits Politiques et des lnfrac
tions par la Pairole,. l'Écriture et la Presse, 1901, II, 387 etc. 

13; O discurso proferido pelo Dep. Francisco Pinto não confi
gura, de forma alguma, o crime previsto no art. 21 DL n. 898. E 
isso porque não atingiu nem tinha idoneidade (potencialidade causal) 
para atingir a segurança nacional, no aspecto das relações entre o 
Brasil oe o Chile. Proferido por um representante da escassa minoria 
oposicionista, passou inteiramente despercebido, somente adquirindo 
notoriedade com o processo penal. Como um discurso de oposição, 
comum nos país·es democráticos, não representava qualquer respon
sabilidad'e direta ou indireta para nosso governo, nem consta que 
tivesse causado qualquer mal-estar ao visitante, seguramente já habi
tuado às críticas gravíssimas e contundentes que, em todo .0 mundo, 
foram e continuam a ser feitas a seu governo. 

A acusação, sob este asp'ecto, é, pois, a nosso ver, data venia, 
inteiramente despropositada, porque faltam objetivamente elementos 
essenciais à configuração de um crime contra a segurança do Estado. 

Faltam, por outro lado, os elementos subjetivos. O deputado 
falava como político de oposição, da tribuna da Câmara, convicto de 
que exercia um direito, sem aquele "hostili animo adversus rempu.
blicwm", e sem o propósito de atentar contra a segurança nacional. 

VII 

Ofensa a Chefe de Estado estrangeiro como crime comum 

14. Haveria, na hipótese, ofensa a Chefe de Estauo .estrangeiro 
como crime comum, a ser punido com base no CP? 

A resposta exige algumas considerações sobre a chamada ofensa 
política. 

---- Num sistema de ordenamento jurídico livre, mesmo as supremas 
autoridades do Estado estão institucionalmente submetidas ao con
tro~e, mesmo vivaz e polêmico, dos outros membros da coletividade, 
pelo que concerne à sua atuação política (cf. NUVOLONE, Il Diritto 
Penal e della Stampa, 1971, 168). 
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Fala-se, assim, numa zona di illuminabilità, que é tanto mais 
vasta quanto mais alta é colocada a pessoa, porque fica mais exposta 
à critica em razão de suas funções e em face do direito de opinião 
que todos têm, num regime democrático, quanto aos governantes. 

São, pois, aqui, mais amplos os limites da licitude, porque, como 
observa BOGNETTI (Vilipendio del governo, cit., 957), a posição dos 
políticos difere da dós demais cidadãos. Na luta política, o caráter 
popular do debate e a presença de paixões acesas, justificam maior 
licença de sentimentos e de linguagem ("gütstificano una maggio1' 
licenza di sentimenti e di linguag gio") . 

Por isso mesmo é difícil distinguir entre a crítica áspera e vio
lenta e a ofensa punível,em face da necessidade de assegurar, numa 
sociedade aberta e democrática, o livre desenvolvimento do debate em 
relação aos administradores da coisa pública. Ê precisamente no 
campo político que é mais grave e imperiosa a necessidade de asse
gurar a livre manifestação do pensamento, pois é precisamente nesse 
setor, como diz CAMPISI (Libera Manifestazione del pensiero. e delitti 
p"J">evi8ti dagli artt. 290, 291 e 292 CP, cit., 333), que, com maior 
violência se encontram as paixões dos homens e a manifestaçãg.do 
pensamento adquire certo tom mais emocional que racional. 
"~ NUVOLONE (ob. cit., 195), fixou, de forma magistral, os limites 
mais amplos a que nos referimos, nesta matéria:{ iJJ lecito ogniappre
zamento offensivo, perche motivato dai fatti ver'/, o appresi come veri, 
in quanto esso attenga ad elementi la cui conoscenza e un diritto della 
cocletività in funzione dell' esercizio del suo' diritto di sceUa, e quindi 
di giudizio, degli uomini chiamati a rappresentare l'autorità dello 
Stato." 

Os critérios a serem adotados para, em tais casos, justificar, 
excluindo a ilicitude, mesmo quando há emprego de expressões obje
tivamente ofensivas são estes: "A ofensa simples à reputação pode 
ser descriminada quando aparece conexa a determinados fatos que a 
justificam". Nessa hipótese, socorrem os critérios da verdade e da 
continência. 

Esses critérios são traçados pelo eminente professor de Milão 
tendo em vista a função da imprensa, mas é evidente que se aplicam, 
com maior soma de razões aos pronunciamentos políticos feitos por 
rleputados e senadores. 

O critério da verdade significa ,que a imputação ofensiva deve 
objetivamente corresponder à verdade '(ou, pelo menos, ser subje
tivamente verossímil). O critério da continência significa que a 
imputação ofensiva deve estar contida nos confins do que é a função 
característica da imprensa: exprimir idéias, criticar pessoas e coisas, 
fornecer notícias relativamente a assuntos que, na coletividad·e histo
ricamente determinada, revistam interesse social, para que, at~avés 
da informação, possa formar-se a opinião pública. Nessa funcwna-
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lidade 'entre a crónica e o direito de opj,nião situa-se o fundamento 
do limite. / 

Insistindo na maior amplitude c#?- direito de opinião a crítica 
em matéria política, ensina. o me~tre: I "L.a tu,t~la. dell: 0'!1'?r~ personale, 
deZ prestigio, della reputa,zwne, e per gh uom~n~. pohtw~,. ~n: derY!0~ra
zia necessariamente meno intensa che non per ~ comun~ c~ttad~m. Il 
Zi~ite essenziale e quello, della verità; iZ limite della continenza si iden
tifica nella correlazione tra notizia e val~ttazione politica." 

'" .. ~- 15. O discurso proferido pelo Dep. Francisco Pinto .é _ um di~-
curso político que corresponde, co;n0 já se disse, A a ?ma yIS~O OpOSI
cionista. O que nele se diz, com a enfase e a veemenCIa proprIas desse 
tipo de oratória, sobre o então chefe da Junta Militar que ~oven;ava 
o Chile,e, em geral, sobre o que ocorre~ no grande paIS apos. o 
golpe militar de 11 de setembro não é maIS do .que vem send? dIto 
e repetido por inúmeras organizações e personalIdades das maIS res
peitáveis e prestigiosas em todo .o mundo. 

Seria tarefa fácil coligir e reproduzir as denúncias documenta
das sobre a violação gravíssima de direitos humanos, como nunca 
se viu nos movimentos sediciosos da América Latina, praticadas no 
Chile entre as quais o fuzilamento sumário, a tortura de presos 
políti~os, as prisões em massa, inclusive em locais .i~salubres, o a~tên
tico terrorismo posto em marcha para a persegUlçao de esqUerdIst~s 
e os processos sumários, perante Conselhos de Guerra, com a aplI
cação da lei penal militar em tempo de guerra (partindo da ficção 
que representa a declaração de que o país se encontra em estado de 
gu,er'ra) . 

O signatário do presente tev,e ocasião de examinar de perto o 
que se passa no Chile, como membro da Comissão Internacional de 
Juristas, em junho último, quando ali esteve, como observador, num 
julgamento que se realizava perante Conselho de Guerra e na Base 
Aérea. 

Para citar apenas alguns documentos, vem a propósito transcre
v,er o prefácio escrito pelo embaixador sueco no Chile, por ocasião 
do golpe, HARALD EDELSTAM, ao documentário que vem de ser publi
cado na França, por numerosas personalidades (Chili-Le dossier noir, 
Paris Gallimard, 1974): "Cet ouvrage témoigne de façon boulever:.. 
sante' de la terreur et de l'oppression que la Junte Militairre a exer
cées au Chili depuis lecoup d'État traítre du 11 Septembre 1973, 
et qu' elle continue a exercer". ' 

No avant-prropos se diz: "La Junte militail1e a confisqué 1e pou
voir au Chili le 11 Septembre 1973 en instarant la terreur. Terreur 
physique d'abord, d'une ferocité systematique inconnue en Amerique 
Latine. Te'rreur polfitique ensuite, institutionelle, culturelle, profes
s~onelle, syndicale - il n'est pas un domaine de la vie privée ou 
pubUque des Chiliens ou ne s'exerce pas la terreur". 
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o jornalista LAWRENCE BIRNS, do Netu York Times, em 1.o.lI. 
1973, assinalando que o que se passou no Chi1e não foi um movi
mento militar dos que ocorrem comumente na América Latina e que 
jamais se poderia comparar ao que ocorreu no Brasil em 1964, e na 
Argentina, em 1966, conclui: "Deveríamos aproximá-lo do estilo 
iraquiano .ou indonésio. Um movimento impiedoso, que destruiu as 
instituições nacionais com uma força bem mais devastadora que tudo 
o que jamais se produziu na história moderna da América Latina." 

- A Comissão Internacional de Juristas, com sua enorme auto
ridade e prestígio, vem de publicar, em Genebra o seu Final Report 
of Mission to Chile, April 1974, to study the legal system and the 
protection of human rights. Trata-se de trabalho sereno e documen
tado em que se dá conta de execuções sumárias, s'eqüestros e prisões 
arbitrárias, julgamentos em que se impõe a pena de morte sem 
qualquer juridicidade, tortura de presos e todo um cortejo de vio
lências e ilegalidades. 

Esse tip.o de referências poderia ser facilmente ampliado inde
finidamente, inclusive com notícias e comentários da imprensa mun
dial do verdadeiro escândalo que constituiu a recente confissão da 
interferência da CIA nos assuntos internos do Chile, para gerar o 
caos que conduziu à queda inevitável do governo Allende. 

Nada mais é necessári.o, no entanto, acrescentar. De hoc satis. 

16. Parece-nos que estão presentes, no discurso político do 
Dep. Francisco Pinto os extremos da veracidade (que bastaria, como 
vimos, ser putativa), e da continência, cujo sentido jurídico deixa
mos fixado. Ele se determina, em última análise, em termos de 
conexão e valoração jurídica, que não pode abstrair os fatos, como 
06 conhecia e entendia o orador e a legitimidade de sua manifes
tação política. 

Dir-se-á que nos discursos políticos a ofensa lícita ocorre com 
fpeq'Üência (e muito menos no Brasil do que em outros países demo
cráticos) e que isto será, certamente um mal. Os governantes, no 
entanto, encaram, em regra, com superioridade, os desabafos e os 
excessos dos adversários políticos. Inúmeros exemplos poderiam ser 
citados nos Estados Unidos da América, mas talvez seja mais elo
qüente lembrar a figura notável do Presidente Castelo Branco, e o 
respeito quase religioso que ele dispensava à liberdade de manifes
tação do pensamento de adversários apaixonados. 

É este um ónus natural do regime democrático. Estão em causa 
valores da maior transcendência 'e no conflito de interess'es que ocorre, 
devem os menores ceder aos mais importantes. É este, como se sabe, 
um dos critérios gerais reguladores das cláusulas de exclusão da ili
citude. 

17. Parece-nos que não houve, no discurso do Dep. Francisco 
Pinto, pelos motivos expostos, ilicitude. 
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Se assim não fosse, a culpabilidade ser~a ma~s . do. que. duvi~osa, 
pela falta do dolo específico, ou seja, do ammus ~nJurtand'/,. O SIgna
tário da presente já sustentou, num de seus modestos trahalho~~ q~e 
l~.OS crimes contra a honra o dolo é genérico. A longa e~perIenCl: 
profissional e, sobretudo o permanente contato. com a r,;ahdade P~l
pitante da vida, convenceram-nos des~e há ~u~to .que so uma vlsa,o 
acadêmica e artificial permitem exclUIr a eXl~enCla do dolo espeCI
fico nesta espéci·e de ilícitos. Ele sempre fOI, ~e resto~ !eclamado 
pelos nossos tribunais e pela nossa doutrma de maIOr prestIgIO, remon-
tando, como se sabe ao Direito romano. . . 

Parece-nos que o deputado referiu-se ~o Chefe. da Junta Mlht~r 
em sua atuação política, critic~~a,. como v!m~s, umversalmente: Nao 
tinha nem propósito nem conSClenCIa de atmgI-lo em outra qualIdade, 
e que faltou o animus indisp·ensáveI. 

CONCLUSÃO 

À vista do que foi longamente exposto e examinado, concluímos, 
respondendo à consulta: , . 

O Dep. Francisco Pinto, com o discurso a que alude a denuncIa, 
não praticou qualquer ilícito penal. 

Rio de Janeiro, 3 de outubro doe 1974. 
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NOTAS E INFORMAÇõES 

RESOLUÇõES DO XI CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
DIREITO PENAL 

(Budapeste, 9 a 14 de setembro de 1974) 

Seção I 

Evolução dos Métodos e Meios do 
Direito Penal 

I 

o sistema tradicional de repressão e retribuição é cada vez mais criticado 
e vai cedendo lugar a um sistema que coloca, em primeiro plano, entre os objeti
vos sociais do Direito Penal, a ressocialização e a reeducação. É necessário de
senvolver e racionalizar ,essa nova política criminal, definindo com precisão seus 
métodos e meios. 

Em primeiro lugar, essa política criminal deve satisfazer a trê~ exigências 
essenciais: 

1. ela deve procurar atingir seus objetivos com um mínimo de repressão 
e um máximo de eficiência e ação reeducativa; 

2. ela deve ser humana (humanista) e assegurar o respeito à dignidade 
da pessoa humana e aos direitos fundamentais do indivíduo; 

3. ela deve consagrar a regra da legalidade com todas as suas conseqüências, 
no plano processual e judiciário. 

É importante, ao mesmo tempo, na busca dos métodos e meios apropriados 
lJara a organização da reação anticriminal, superar a abordagem puramente jurí
dico-formal dos problemas; recorrer à cooperação dos especialistas em todas a& 
c!ências humanas e não desconhecer as conseqüências, mesmo ,no campo da polí
tica anticriminal, da revolução tecnológica. Será necessário igualmente reconhe
cer e sem dúvida desenvolver, as relações que necessariamente existem entre a 
política criminal e a política social. 

II 

A procura e a determinação dos meios adequados de reação anticriminál devem 
partir da consideração de que o crime, sendo um fenômeno social complexo, não 
poderia ser objeto de uma única solução, mas, ao contrário, de, remédios diferen-
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ciados segundo os delitos e os delinqüentes; de sanções ou outras medidas diversi
ficadas apresentadas à escolha do juiz penal ou, se for o caso, de meios e pro
cedimentos de reações extrapenais que devem ser definidos. 

III 

o primeiro problema a considerar é o da pena privativa da liberdade, 
que foi quase unanimemente criticada. Propõe-se reduzir consideravelmente 
sua esfera de ação. Sem dúvida, ela continua hoje, senão necessária, pelo menos 
inevitável, quando mais não seja, com relação a certos delinqüentes, enquanto não 
tiver sido elaborado para substituí-la um sistema penal coerente. 

Na medida em que ela subsiste, é conveniente que se indague metodicamente 
sobre: 

- sua significação atual e suas finalidades (em que medida se pode acumu
lar ou associar retribuição e educação?); 

- os meios práticos de assegurar que ela respeite os princípios de humani
dade e legalidade (problema da condição do preso e das regras mínimas); 

- o lugar exato que lhe deve ser atribuído num sistema humanista moderno 
de reação anticriminal (não deve ser ela a ultima ratio da justiça penal, quando 
nenhuma outra medida ou sanção pode ser aplicada?): 

IV 

o principal esforço deve ser, pois, o da busca de substitutos para a pena 
privativa de liberdade, que podem ser encontrados: 

- seja utilizando certas sanções existentes (privativas ou restritivas de di
leitos, pecuniárias, para-disciplinares etc.); 

- seja instituindo novas formas de reação anticriminal, principalmente para 
certos delitos menores ou para certas categorias de delinqüentes; 

- seja recorrendo largamente a medidas de vigilância e/ou de assistência: 
individuais, como a suspensão condicional da sentença; de caráter coletivo ou 
social, pela intervenção de certos organismos de proteção. 

As medidas introduzidas nessas diversas matérias por certos sistemas mo
dernos, e especialmente pelos sistemas dos países socialistas, devem ser objeto de 
atenção especial. 

A renovação da política criminal, como reação anticriminal organizada, re
quer exame rigoroso: 

1. dos casos em que convém prever a aplicação de pena (ou sanção penal) : 
problema da criminalização; 

2. dos casos em que, ao invés, convém: 
- seja excluir, em princípio, a sanção penal (problema da descriminalização) 

suprimindo a infração como tal; 
- seja modificar ou atenuar a sanção existente (problema da despenalização). 
Dada a complexidade e dificuldade' do problema, o Congresso estima necessá

rio continuar e mesmo intensificar as trocas de informação sobre o desenvolvi
mento dos diferentes sistemas legislativos e sobre as experiências realizadas e os 
resultados obtidos. 
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Seção II 

Abuso e T·ráfico de Droga8 
(P7'evenção e RepTe8são) 

Preâmbulo 

1. A experiência da pesquisa em que se baseou este relatório geral, o tra
balho com os relatores nacionais no colóquio preparatório e os trabalhos do Con
gresso convenceram à Assembléia Geral que, no que concerne à atividade dos encar
regados de formular a orientação política da justiça criminal e professores, a 
área da prevenção ao abuso de drogas tem apresentado graves deficiências, sendo 
tratada, em muitos países, à base da improvisação, e na maior das vezes com 
inadequada preparação científica. 

Todos quantos, em todo o mundo, ocupam-se com a orientação da justiça 
criminal, reunidos na Associação Internacional de Direito Penal, reafirmaram 
vigorosamente seu dever e obrigação de desempenhar um papel de liderança na 
solução do problema nacional e internacional que constitui o abuso de drogas, a 
.fim de assegurar solução eficiente, humana e profissional de tal problema. Para 
esse efeito, todos os participantes do Congresso da AIDP devem dedicar seus 
esforços com relação a seus respectivos governos, bem como às organizações na
cionais e internacionais que se ocupam da matéria. 

As recomendações e opções que se seguem constituem uma primeira e neces
sariamente incompleta contribuição para essa tarefa. 

I - Natureza e tendência do abu80 de droga8 

1. A solução legislativa ou extralegislativa de um problema social requer 
amplo conhecimento factual. Com referência aos problemas de âmbito mundial e 
mesmo de caráter epidêmico, é necessária uma base de conhecimento da situação 
mundial. 

Todos os países devem promover medidas imediatas para assegurar a fiel 
observância das recomendações da Comissão das Nações Unidas sobre drogas e 
narcóticos, quanto a informações periódicas. 

2. Embora deva-se evitar a duplicação de pesquisas dispendiosas, tendo 
em vista que se conhece relativamente pouco sobre as causas do abuso de subs
tâncias (inclusive álcool e drogas), devem ser realizados estudos a respeito, di
VliI.lgando-se amplamente os respectivos resultados. 

3. Grande dano tem resultado na área da prevenção ao abuso de drogas, por 
sistemas de classificação e terminologia imperfeitos e por isso parece necessária 
uma nova conceifuação e um novo sistema de classificação. Nos trabalhos pre
paratórios ao congresso e nos debates que nele se travaram, a seguinte termi
nologia se revelou de grande utilidade. 

(a) A expressão "uso de substância" indica a matéria sob consideração. 
(b) O uso de substância pode ser de dois tipos diversos: 1. uso (legal e 

ilegal) de substâncias que conduzem ou, de forma significativa, contribuem para 
importante desajuste social; 2. uso que não satisfaz tais condições. 
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(c) A expressão abuso deve ser restringida ao uso que satisfaz às condições 
mencionadas em b/L 

II - Legislação destinada ao controle do abuso de drogas 

1. Parece necessário rever os critérios de sanção legal em todos os países, 
tendo em vista que os relatórios nacionais revelaram grande disparidade na pu
nição imposta aos diversos crimes relativos a drogas, sendo duvidoso que tais 
amplas disparidades nacionais sejam devidas a diversidades culturais. A legis
lação deve fazer distinção entre a intervenção legal contra produtores, fabricantes 
e traficantes ilícitos, por um lado, e os consumidores-possuidores, por outro, per
mitindo sua aplicação flexível. Estigmatizando-se aqueles que abusam de drogas 
como criminosos e delinqüentes, é possível que mais se criem do que resolvam pro
blemas sociais. 

Em conseqüência, recomenda-se: a) que todas as legislações nacionais sobre 
drogas sejam revistas e modificadas em conformidade com o exposto; b) que 
se considere a possibilidade de descriminalizar ou despenalizar certas formas de 
comportamento referentes a drogas. Deve ser levada em consideração a experiên
da de medidas relativas ao álcool. 

2. Qualquer que seja a legislação existente ou a ser elaborada, em qualquer 
país, as questões de política social que tal legislação envolve são extremamente 
delicadas e é muito significativa a variação entre o benefício e o detrimento que 
dela derivam. Todos os países devem criar um órgão governamental incumbido 
de controlar constantemente a eficácia de tal legislação e das instituições por ela 
criadas, e de recomendar alterações, sempre que necessário. 

III - Obse1'vâneia da Lei 

1. Como indica o exemplo de vários países (ex., França, Estados Unidos da 
América, Bulgária), a eficiente observância da lei está intimamente ligada ao 
treinamento dos agentes incumbidos de assegurar-lhe o cumprimento. Devem ser 
criados e utilizados, ao máximo possível, programas nacionais e internacionais de 
treinamento dos agentes incumbidos de assegurar o cumprimento da lei sobre 
drogas e de outras pessoas que trabalhem na área do abuso de drogas. 

2. A eficiência do mecanismo de observância da lei referente a drogas não 
equivale a resolver os problemas mundiais do abuso de substâncias. No momento 
atual, não existe concordância quanto a critérios de "sucesso" na solução do 
problema do abuso de drogas. Sucesso em um aspecto pode significar fracasso 
em outro. Por conseguinte, propõe-se que se concentrem os esforços nacionais 
na formulação de critérios de sucesso, e que tais critérios tenham por base a 
prevenção máxima do desajuste dos seres humanos, como resultado do abuso de 
drogas, com o gasto mínimo de recursos nacionais, inclusive do mecanismo de 
observância da lei, a fim de atingir esse objetivo. 

3. Segundo os critérios existentes, 'a prevenção ao abuso de substância com 
referência a qualquer substância considerada particularmente prejudicial, pode 
ser melhor alcançada pelo controle da produção, manufatura e distribuição. Por 

cOIJ,seguiIlte, propõe-se que seja fortalecida, em. todos os países, a legiSlação espe
cificamente relacionada com as anfetaminas e outras substâncias psicotrópicas. 

IV - Tratamento e reabilitação dos delinqiientes em drogas 

1. Com relação aos delinqüentes em drogas, o tratamento e a reabilitação 
são bem mais significativos que a punição. Em conseqüência, recomenda-se com 
insistência aos governos, seja como alternativa à punição, ou em conjunto com 
a punição, promover condições de reabilitação para os indivíduos que abusam de 
drogas e praticaram crime. No entanto, as condições de reabilitação devem sel." 
impostas somente quando necessário para fazer cessar o desajuste do delinqüente, 
a fim de proteger a sociedade dos perigos que podem provir do desajuste dos 
delinqüentes em drogas. 

2. Os regimes de tratamento freqüentemente se baseiam numa visão equi
vocada do problema e do indivíduo envolvido e procuram atingir objetivos desne
cessários e inalcançáveis. Para muitos indivíduos que abusam de drogas são acon
selhados nada mais que medidas normais de reabilitação e nenhum tratamento 
médico. Todos os programas de tratamento para individuos que abusam de drogas, 
devem ser energicamente revistos com respeito a seu objetivo, método e índices 
de sucesso. 

3. A experiência mostra que somente ampla gama de tratamentos pode 
abranger todos os problemas que apresenta a grande variedade de indivíduos 
que abusam de substâncias. Os governos devem ser estimulados a realizar expe
riências com perspectivas de tratamento multimodais, para prevenção mais efi
ciente do abuso de substâncias. 

4. O abuso de substâncias é em grande medida problema social, e, oca
sionalmente, problema de saúde mental. A responsabilidade pela organização dos 
serviços de tratamento para os indivíduos que abusam de substâncias, deve ser 
transferida, na mais ampla escala possível, dos Departamentos ou Ministérios de 
Justiça aos Departamentos ou Ministérios da Saúde e da Previdência Social. 

5. A educação quanto ao abuso de substâncias tem sido quase sempre coIÍ
traproducente para a pretendida finalidade de prevenção. Deve-se ter a maior 
cautela no projeto e execução dos programas educativos com respeito ao abuso 
de drogas. 

6. Com base na experiência coletiva mundial, todos os sistemas devem se 
esforçar em ajudar os que abusam de drogas e a resolver seus problemas, bem 
como a proteger o público em geral contra os perigos resultantes do abuso de 
drogas. Isto requer uma participação considerável da comunidade. 

V - Contro~e internacional 

1. Todas as reglOes do mundo são, de alguma forma, afetadas pela produ~ 
ção, manufatura e comércio, tráfico ou consumo de drogas narcóticas e subs
tâncias psicotrópicas, bem como por alguns aspectos secundários de problemas re
lacionados com a matéria. 
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2. O problema das drogas é de interesse mundial e requer o incremento ime
diato da cooperação entre todos os países e organizações e agências internacio
nais relevantes. 

3. A cooperação entre os 'países deve, inicialmente, manifestar-se através de: 
a) ratificação ou adesão à Convenção única sobre drogas narcóticas de 1961 
e ao Protocolo de 1972, que retificou essa Convenção; b) ratificação, ou adesão 
à Convenção sobre substâncias psicotrópicas, de 1971; c) maior colaboração em 
nível internacional, regional e bilateral em programas que tratam da observância 
da lei, funções judiciárias, pesquisa científica, tratamento e reabilitação e outras 
medidas apropriadas para prevenir o abuso de drogas. 

4. Deve-se substituir a ênfase dos programas nacionais de controle de dro
gas do aspecto puramente repressivo aos mais socialmente orientados. 

5. Em virtude dos múltiplos esforços realizados pelas organizações da 
ONU, suas agências especializadas e outras organizações e órgãos nacionais, de
veria enfatizar-se a coordenação ·eficiente que deveria ser assegurada pelas Nações 
Unidas. Com vistas a finalmente conseguir o controle internacional efetivo de 
drogas narcóticas e substâncias psicotrópicas, devem ser considerados outros esque
mas de controle internacional - além de fortalecer os esquemas existentes. Isto 
poderia ser feito, por exemplo, por um esquema de controle internacional direto. 
Outro campo a ser considerado é o da integração das medidas de controle de 
drogas em sistemas mais amplos de proteção social e humano. 

6. As Nações Unidas, as agências internacionais e organizações afins devem 
desenvolver mais estudos, especialmente sobre substâncias psicotrópicas e seus 
efeitos, para alertar o público em geral e os governos dos perigos em potencial 
dessas substâncias e da urgente necessidade de colocá-las sob controle eficiente 
e constantemente atualizado. 

7. Recomenda-se com insistência a todos os países que forneçam mais dados 
e promovam maior intercâmbio de informação com respeito a todos os aspectos do 
problema de drogas, de forma que os sistemas de controle possam ser cielll.tífica 
e factualmente fundamentados. 

8. O Fundo das Nações Unidas para o controle do abuso de drogas 
(UNFDAC) deve dedicar recursos para avaliar os programas de intervenção. 
Conseqüentemente, recomenda-se que se forneça maiores recursos à UNFDAC 
i2lter ali.a, com essa finalidade. 

VI - Recomendação sobre a preparação dos Congressos da AIDP 

Embora na maioria das vezes não familiarizados com a maneira de classifi
car e sistematizar em relatório escrito para comparação internacional, utilizada 
nesta seção, a maioria dos relatores nacionais manifestou considerável entusiasmo 
pelo questionário-tipo e método de classificação e sistematização aqui utili
zado, concordando em recomendar a resolução de que no futuro todos os tópicos 
dos Congressos da AIDP sejam preparados dessa forma, a fim de assegurar a 
comparabilidade mundial de informações, para solucionar o problema com o má~ 
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ximo de eficiência na linha do mais avançado pensamento. das cIencias SOCIaIS 
e do comportamento e em incentivo ao interesse da prevenção ao crime e da justiça 
criminal. 

Seção III 

lndenização às vítimas de infração penal 

O Congresso, convencido de que a indenização à vítima como meio de resta" 
belecimento do equilíbrio jurídico e social perturbado pela infração e como meio 
de política criminal moderna, representa Um complemento eficaz da sanção penal, 
p~'incipalmente na perspectiva da ressocialização do condenado. 

Convencido de que a realização efetiva da indenização constitui tarefa de 
ordem pública, que se justifica com base nos imperativos modernos da solida
riedade social, especialmente nos casos em que o autor da infração permanece 
desconhecido ou não é criminalmente processado ou, mesmo estando condenado, 
é insolvente, adota as seguintes conclusões: 

a) Indenização da vítima através de fundos públicos 

I - A maioria dos participantes do Congresso recomenda, ao menos dentro 
de certos limites, a criação de um sistema de indenização primária à vítima de 
infração penal, pelo Estado ou por instituições públicas através de fundos públi
cos. Compete ao legislador nacional decidir se essa indenização será realizada por 
me:io de um fundo especial, ou através de instituição pública específica (compen
sation board) , ou no âmbito das instituições existentes de Previdência Social, 
seguro social ou assistência pública. 

A minoria dos participantes, embora declarando-se favorável à indenização 
da vítima através de fundos públicos, recomenda, no entanto, que tal indenização 
tenha caráter exclusivamente subsidiário, devendo o autor da infração ter a prin
cipal responsabilidade. Outrossim, alguns participantes julgam supérflua a adoção 
dr; disposições específicas para indenização da vítima, pois estimam que as ins
tituições atuais são suficientes ou que essa inovação contraria os fins da política 
criminal. 

II - Os partidários de uma indenização à vítima através de fundos públicos, 
estimam que o legislador deve considerar os seguintes princípios na elaboração 
dessa nova instituição: 

1. A obrigação de indenizar deve no mínimo abranger os casos de infrações 
dolosas contra a vida e a integridade corporal. A indenização à vítima de infra
ções contra a propriedade só deverá ser considerada nos casos particularmente 
graves, quando a ausência de indenização for julgada intolerável. 

2. A qualidade de vítima deve ser reconhecida à pessoa diretamente lesada 
pela infração. Além disso, os dependentes da vítima têm o direito de receber inde
nização quando sua subsistência tiver sido afetada pela infração~ 

3. A indenização deve ser concedida como um direito e não somente ex gra·tia. 
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4. Em caso de indenização, o organismo estatal ou a instituição pública é 
sub-rogada nos direitos da vítima (cessw legis). Em caso de exercício desse di
reito contra o autor, deve-se considerar os princípios da política criminal moderna 
(reinserção do condenado na sociedade; consideração da situação do autor eco
nomicamente fraco). 

5. Fazendo abstração de recursos de outra natureza, os fundos públicos 
específicos para indenização às vítimas devem igualmente provir da renda dos 
impostos. 

6. A questão de se saber se deve instituir-se um processo judiciário ou 
administrativo para decidir sobre o direito à indenização deve ser resolvida pela 
legislação de cada país. O mesmo se diga quanto à competência do Ministério 
Público para requerer a indenização à vítima através de fundos públicos. Igual
mente submete-se à apreciação do legislador nacional, se o juiz penal tem o poder 
de decidir sobre a possibilidade e/ou necessidade de indenizar a parte lesada atra
vés de fundos públicos. 

7. Os estrangeiros vítimas de infração penal (definida no n. 1) no territó
rio nacional (compreendendo os navios e aeronaves nacionais) devem ser inde
nizados de acordo com os mesmos princípios aplicáveis aos cidadãos do país, sem 
que seja exi'gida reciprocidade pelo Estado estrangeiro. 

b) Indenização à v·ítima e o processo penal 
(Ação civil, «Adhaesions prozess") 

I - A maioria dos participantes do Congresso se declarou a favor do pro
CtSSO denominado de "adesão", que permite à vítima fazer valer nos processos 
ptnais, suas pretensões de reparação do dano causado pela infração, embora admi
tindo que tal processo também pode apresentar certas desvantagens. 

II - Na elaboração desse processo, o legislador nacional deverá considerar 
os seguintes princípios: 

1. A vítima deve ter direito de opção entre o processo de adesão e o pro
cesso civil normal. 

2. As regras aplicáveis ao processo de adesão só pódem ser concebidas a 
partir de um sistema misto de elementos de processo penal e processo civil. 

3 . Fica a critério do legislador nacional decidir se o Ministério Público 
pode, juntamente com a vítima ou em seu lugar, instaurar o processo de adesão. 
O mesmo se aplica à questão de saber se o tribunal penal pode conceder ex officio 
indenização à vítima. 

4. A posição legal da vítima no processo de adesão, deve no mínimo com
preender o direito de promover provas (igualmente no que concerne à lide penal) 
e o direito de apelação, ao menos enquanto a decisão afeta à demanda civil. O 
acusado deve ter os mesmos direitos processuais que a vítima, como demandante. 

5. A questão relativa à obrigação do tribunal de decidir sobre a demanda 
por adesão permanece controvertida. No entanto, recomenda-se a solução que 
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consiste em limitar esta. obrigação a julgar se a deman5ia se justifica ou não, 
sendo que a decisão sobre o montante da indenização deve ser remetida aos tri
bunais civis ordinários ou a procedimento posterior no âmbito do processo' penal. 

6. Deve-se prever a possibilidade de execução provisória da decisão sohre 
o direito à reparação, a fim de garantir o mais rápido possível, ajuda à vítima. 

7. No plano internacional, o julgamento do tribunal penal sobre o direito 
à reparação no proc,esso de adesão deve ser admitido, da mesma forma que se 
admitem as decisões dos tribunais civis. 

c) Out'ras medidas favoráveis à indenização à vítima 

Podem ser previstas as seguintes medidas indiretas para facilitar a repara
ção do dano sofrido pela vítima da infração: 

1. Obrigação de indenizar como condição ou encargo para a suspensão con
dicional do processo penal; suspensão da execução da pena, suspensão condicional 
da sentença ou liberdade condicional, levando no entanto em consideração a si
tuação econômica do acusado. 

2. Considerar, na fixação da pena e na concessão de indulto ou reabilitação, 
a indenização efetuada pelo autor, na medida de suas possibilidades. 

Seção IV 

Repressão à captura ilícita de aeronaves 

Considerando que a aviação civil internacional é de grande utilidade para 
toda a humanidade, tendo, na sociedade moderna e na comunidade internacional, 
adquirido valor e importância considerável, ela merece, em conseqüência, ser par
ticularmente protegida contra a captura. ilícita de aeronaves, permanecendo alheia 
aos diferentes conflitos entre as nações e grupos diversos. 

A captura ilícita de aeronaves, nas suas manifestações mais freqüentes, não 
é mais do que uma forma de terrorismo. Pode-se constatar que se realizou consi
derável progresso no plano internacional, pela adoção das convenções referentes 
aos atos ilícitos dirigidos contra a aviação civil (principalmente as Convenções 
de Haia de 1970 e a de Montreal de 1971). 

Por essa razão a Associação Internacional de Direito Penal, no seu XI Con
gresso, recomenda com insistência a todos os países que aillda Dão o fizeram, que 
rat.ifiquem essas convenções e que as introduzam em suas legislações nacionais, 
a fim de aumentar sua eficiência no plano internacional e nacional. 

A Associação Internacional de Direito Penal estima que decorre dessas Con
venções, particularmente as de Haia e Montreal, um dever para os diversos Esta
dos de proc·essar seriamente os autores das infrações previstas pelas., Convenções 
acima mencionadas, o que igualmente implica em que, conceder prematuramente 
a graça, a anistia e outras medidas da mesma natureza, significa desrespeitar o 

sentido e o espírito dessas Convenções. 
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A Associação Internacional de Direito Penal, reunida em Congresso, estima 
Igualmente que se deve promover diferentes métodos e meios de colaboração entre 
todos os países, na luta contra a captura ilícita de aeronaves, aí compreendida 
a extradição e a idéia de um Tribunal Penal Internacional. 

REFORMAS PENAIS NA LEGISLAÇÃO FRANCESA 
Foi finalmente aprovado, pelo Conselho de Ministros francês, em agosto de 

1974, o Projeto Lecanuet que prevê a execução de certas reformas no sistema de 
justiça penal. 

Visando maior eficiência nos tribunais e na aplicação das sanções, o Projeto 
previu as seguintes medidas: 1.a especialização dos magistrados em cada juris
dição para repressão dos delitos econõmicos, financeiros e fiscais; 2.a distinção, 
no que concerne aos delitos de trânsito, entre aqueles praticados com intenção 
de causar dano e aqueles resultantes de simples imprudência, sendo estes últi
nJOS praticamente depenalizados; 3.a generalização do jui'z único nas câmaras 
correcionais. 

.o desenvolvimento de medidas preventivas deverá ser estudado por uma 
comissão especial, também encarregada de rever a avaliação da gravidade tra
dicionalmente atribuída às diversas infrações. 

Com o objetivo de diminuir sobrecarga dos tribunais, decidiu-se modificar 
a legislação no que se refere aos cheques sem provisão, atribuindo-se aos bancos 
maior responsabilidade no controle da emissão de cheques. Nesse sentido, foram 
previstos dois tipos de sanções: 1.a) sanção automática, imposta pelo próprio 
banco ao cliente que emitiu o cheque, exigindo que restitua o talão de cheques, 
salvo se se tratar de seu primeiro cheque ou primeira série de cheques sem 
provisão (se tiver emitido vários ao mesmo tempo), o que poderá ser regulari
zado em prazo ainda não fixado. O reincidente será privado do talão de cheques 
por um ano. No caso em que o banco não tiver respeitado essas instruções, será 
responsável por outros cheques sem fundos emitido pelo cliente, sendo obrigado 
a pagá-los. 

Porém, as reformas mais significativas relacionam-se com a detenção. A 
detenção preventiva ficou limitada a seis meses, tendo o presidente da República 
requisitado novo estudo a fim de eliminá-la completamente. E com vistas a hu
manizar o sistema penitenciário foram adotadas várias medidas, a saber: 1.a 

atenuação do isolamento dos presos, já que se verificou que este isolamento di
ficultava sua readaptação na sociedade; 2.a os presos poderão receber os livros 
e revistas desejados e escutar rádio (o que já era permitido em certos esta
belecimentos); 3.a diminuição da censura à correspondência; 4.a melhora da ali
mentação visto que, principalmente os presos detidos longo tempo, apresentam 
gl'aves carências alimentares; 5.a melhora do serviço médico e maior integra
ção dos hospitais penitenciários com as instituições de saúde pública; 6.a o 
controle da execução das penas será feito pelos magistrados; os juízes deverão 
visitar mais freqüentemente as prisões e farão parte da "equipe penitenciária" 
(composta de médico, psicólogo, assistente social etc.) que prestará assessoria 
ao diretor do estabelecimento. . 
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Com respeito à vida pós-penitenciária do preso, ·0 projeto estipula a quase 
sl:,pressão da comunicação do registro de antecedentes criminais aos empregado
l"€S e a substituição da interdição de permanência em determinados lugares 
(interdiction de séjour) por um controle judiciário. 

SEMINÁRIO DE DIREITO E PROCESSO PENAL 

(Belo Horizonte, 24 a 27.10.1974) 

Com a participação de destacados professores de Direito Penal de todo o 
país, realizou-se em Belo Horizonte o Seminário de Direito Penal e Processo 
Penal, promovido pelo Departamento de Direito e Processo Penal, da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 

As conclusões aprovadas foram as seguintes: 

1.a Que," para ajustar a nossa legislação penal às exigências fundamen
tais de um Direito Penal da Culpa, que visa proscrever" toda forma de res
ponsabilidade objetiva, como se afirma na exposição de motivos do novo Código 
(n. 3) cumpre rever os arts. 20 e 32: a) para permitir o facultativo perdão 
judicial pela suposição de licitude do fato por escusável ignorância ou errada 
compreensão da lei; b) para definir a forma de responsabilidade dolosa ou 
culposa, nos crimes praticados em estado de embriaguez completa, não prove
niente de caso fórtuito ou força maior, fixando como limite mínimo à punição 
a previsibilidade do ulterior comportamento delituoso, com a previsão, para me
lhor defesa social sem comprometimento da justiça material, de um crime de 
embriaguez, nos moldes da legislação alemã. 

2.a Que é necessária a revisão do Título V, "Das Penas", para unificar 
as penas privativas da liberdade, incluir outras espécies de penas", fazer maior 
utilização da pena de multa como substitutivo da prisão, que deve ser evitada, 
quando não se trate de crimes mais graves e condenados realmente perigosos, 
pelo que devem ser ampliados os poderes discricionários do Juiz, concedendo-se
-lhe maiores alternativas para evitar a imposição da pena privativa da liber
dade. Dentre tais alternativas, mencionam-se, exemplificativamente, maior uso 
da suspensão condicional de execução da pena, faculdade de redução da pena 
TJa fase de sua execução, ampliação dos casos de perdão judicial. A reincidência 
sé deve impedir o uso das diversas alternativas quando as circunstâncIas de
monstrem que, pela repetição de conduta delituosa, o condenado revela incli
nação para o crime, não bastando a simples condição objetiva da prática de 
novo crime após ter sido condenado por sentença transitada em julgado. 

S.a Que é conveniente rever os conceitos de periculosidade. "acentuada", 
"escassa", ou "nenhuma", mesmo porque se as circunstâncias evidenciam a 
probabilidade de rápida regeneração do agente, não parece razoável formular

-se contra ele qualquer juízo de periculosidade. 
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4.a Que a substituição, no § 1.0, do art. 120, da expressão "logo em se
guida a" pela expressão "causada pela", é aceitável; embora não constitua alte
ração necessária, mas, recomenda-se a inversão da ordem dos M 1.° e 2.°. 

5.a Que, ao invés de aborto preterdoloso, que se restabeleça a forma da 
lesão qualificada pelo aborto. 

6.a Que se restaure o aborto sentimental, nos termos do Código Penal vi
gente. 

7.a Que se elimine do novo Código Penal o crime de genocídio, que deve 
ser disciplinado em lei especial. 

8.a Que se mantenha na disciplina da rixa, o critério do Código atual. 

9.a Que se elimine, no art. 152, § 3.°, e nos arts. 236 e 237, do novo 
Código Penal, as referências a transplantes de órgãos, matéria já tratada em 
lei especial. 

10.a Que se elimine o disposto no parágrafo único do art. 252 do novo 
Código. 

ll.a Que não há, ainda, suficientes elementos de informação que demonstrem 
a necessidade da incriminação de incesto como entidade criminal autônoma. 

12.a Que se elimine o crime de adultério. 

13.a Que deve ser desincriminado o falso registro, como seu, de filho de 
outrem, quando por motivo de reconhecida nobreza. 

14.a Que a incriminação da inseminação artificial não se justifica, por 
enquanto, e a ser a conduta punível, deveria a cominação legal guardar igual
dade com a pena imposta ao adultério, se fosse este mantido. 

15.a Que o patrimônio deve constituir objeto de proteção contra o empre
gu de gás tóxico ou asfixiante (art. 272). 

16.a Que, quanto à falsidade, como meio de outro crime, é conveniente a 
disciplina da matéria, de modo a evitar que persistam as dúvidas doutrinárias 
e jurisprudenciais. 

17.a Que se suprima o crime de desobediência em caso de pensão alimentí
cia (art. 384), porque a conduta já incide na norma genérica do crime de deso
bediência (art. 368). 

18.a Que deve ser feita uma reVlsao geral do novo Código Penal, para 
corrigir impropriedades técnicas e de redação. 

19.a Que, tendo em consideração interesse do governo em rever o texto do 
Código Penal de 1969, recomenda-se o encaminhamento dessas conclusões ao 
Exmo. Sr. Ministro da Justiça. 
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"LITIS" NOVA R)!JVISTA DE DIRE:ITO - PROCESSUAL 

Dirigida por três ilustres magistrados da Guanabara, ELIÉZER ROSA, JOÃO 
Hosco CAVALCANTI LANA e JOSÉ ALOYSIO RIBEIRO DE SOUZA, apaI1ece a revista 
LUis, dedicada ao direito processual. Como se diz em sua apresentação, aparece 
a revista "desejosa de ser um superior momento didático, um modesto, porém, 
enérgico acontecimento acadêmico, aproveitando o entusiasmo e a operosidade 
que, entre nós se está observando com a entrada em vigor do novo Código de 
Processo Civil e com a elaboração do Código de Processo Penal". 

Litis possui várias seções, que tratam não apenas da doutrina do processo 
civil e penal, mas também da história, sociologia e filosofia do processo, além 
de comentários de jurisprudência, bibliografia e resenha de revistas. 

No primeiro número (outubro de 1974), estão recolhidos diversos estudos 
de nossos mais destacados processualistas (ALCIDES DE MENDONÇA LIMA, AMíLCAR 
DE CASTRO, EGAS D. MONIZ DE ARAGÃO, ELIÉZER ThOSA, J. C. BARBOSA MOREIRA, 
JOSÉ OSWALiDO DE OLIVEIRA LEITE, Luís ANTONIO DE ANDRADE, OTTO GIL). N~ 
parte referente ao processo penal aparecem estudos de JORGE ALBERTO ROMEIRO 
(Subsídios pam o futuro Código de Processo Penal); RAYMUNDO CÂNDIDO (Da. 
ação civil reparatória no anteprojeto de Código de Processo Penal) e .SERRANd 
NEVES (Inconstitucionalidade e homologação de fraude no processo penal). 

Saudamos o aparecimento da nova revista, que constitui vigorosa manifes
ta,ção de nossa cultura jurídica. 

IX CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
DE JUíZES DE MENORES 

Realizou-se em Oxford, Inglaterra, no período de 15 a 20.7.1974, o IX Con
gresso da Associação Internacional de Juízes de Menores, a que compareceram 
diversos juízes de menores brasileiros (ARTHUR OLIVEIRA COSTA, São Paulo; 
NÉLSON RIBEIRO DE LIMA, Recife; JosÉ MANOEL COELHO, Brasília; ARTHUR OLIVEIRA 
DEDA, Aracaju; ALYRIO CAVALLIERI, Guanabara. 

Foram aprovadas as seguintes recomendações: 

1.a -O interesse do menor deve ser colocado em primeiro lugar e merecer a 
mais importante consideração em qualquer decisão da Justiça. 

2.a Todas as questões referentes à família devem, sempre que possível, ser 
decididas por varas e tribunais especializados. 

3.a · Toda vez que a Justiça tenha que decidir questão entre os pais e o menor, 
deverá ter um representante legal próprio e, se necessário, da assistência judi
ciária. 

4.a Nas questões Cíveis em que um menor seja interessado, seus pais deverão 
ser, quando isto for adequado, partes no processo, com representação legal, se 
necessário, da assistência judiciária. 

93 



5.9. Todos os meios possíveis devem ser empregados para fortalecer a institui
ção da família e a manutenção do menor em seu seio. Para tanto, deverão ser 
formuladas leis de proteção, estabelecidos subsídios familiares e serviços sociais 
de natureza terapêutica. 

6.9. As pesquisas relativas aos menores em perigo, tanto no setor oficial como 
privado, devem ser estimuladas, particularmente com relação à avaliação da efi
cácia das diferentes medidas de tratamento do menor. 

7.0. É de crucial urgência o aprofundamento de pesquisas sobre o problema 
mundial do abuso de drogas e o aumento dos delitos praticados com violência. 

8.0. Os juizados de menores devem dispor das mais variadas medidas apli
cáveis aos menores, especialmente aquelas que não importem em internamento; 
tais medidas devem ser objeto de adequada individualização, utilizando-se a co
laboração de voluntários devidamente treinados na sua aplicação. 

9.0. É indispensável reexaminar periodicamente a medida aplicada pela auto
ridade competente ao menor, a fim de assegurar-se a salvaguarda dos direitos do 
menor e da família. 

10.a É necessário, em todos os casos, salvaguardar os direitos fundamentais 
do menor, quer sejam as medidas ditadas pelos juizados ou tomadas por órgãos 
administrativos, incluindo-se, por exemplo, nestes últimos, um membro com qua
lificação jurídica. 

11.0. Nos países em que a autoridade administrativa tiver poderes de decidir 
sobre a medida aplicável ao menor, deve haver direito de pedir sua reconsideração 
perante uma autoridade superior competente, por parte do menor e seus pais. 
Devem eles ser informados sobre esse direito. 

12.0. A proteção judicial e extrajudicial do menor devem desenvolver-se 
paralelamente, constituindo formas integradas de proteção, devendo ser toma
das medidas tendentes a assegurar-se sua efetiva intercolaboração. 

13.0. Embora as medidas de prevenção e reabilitação, de modo geral, sejam 
ue âmbito oficial, as iniciativas independentes da comunidade não devem ser 
ignoradas e, muito pelo contrário, devem ser consideradas com o maior inte
resse. 

14.0. A especialização dos juízes de menores deve habilitá-los a discernir 
os casos graves e a adequada escolha dos meios disponíveis de tratá-los. A 
medida ditada pelo juiz deve basear-se em laudos técnicos, devendo evitar-se 
o supertratamento em casos de reduzida importância. 

15.0. A especialização dos juíz.es de ,menores deve ter ênfase nas ciências 
sociais. Levando-se em conta as particularidades dos diferentes sistemas na
cionais, a especialização deverá ser feita durante o exercício da magistratura 
ou nas Faculdades de Direito. 

16.0. As funções dos juízes de menores deverão ser· desempenhadas dentro 
dos limites mínimos e máximos fixados para os magistrados, mas o prazo do 
exercício deve ter uma extensão razoável. 

17.0. A Associação Internacional de Juízes de Menores deve organizar encon
tros e seminários regionais a fim de estudar especialmente problemas de inte
resses comuns resultantes dos aspectos sociais e culturais dos meios e ambientes 
similares. 

O Juiz ALYRIO CAVALLIERI, foi eleito vice-presidente da Associação Inter
nacional de Menores. 

V JORNADAS IBERO-AMERICANAS DE DIREITO DE 
MENORES 

Realizaram-se em Madrid e Valladolid, de 8 a 12.7.1974, as V Jornadas Ibero
-americanas de Direito de Menores, promovidas pelo Gabinete de Direito do 
Menor, do Instituto de Estudos Politicos da Espanha. 

Foram aprovadas as seguintes recomendações: 

1.9. Recomenda-se insistir na necessidade de serem criados Juizados de 
Menores e estabelecimentos necessários ao seu funcionamento, assim como a 
promulgação de normas processuais para sua adequada atuação, nos países onde 
não existam. 

2.0. Recomenda-se que, nos países onde as varas especializadas em assun
tos de menores somente se encarreguem da delinqüência juvenil, seja sua com
petência ampliada a fim de que conheçam de assuntos relativos à adoção, pátrio 
poder, tutela, interdição, alimentos e qualquer outro assunto que interesse ao 
bem-estar, bens e saúde do menor. 

3.0. Que sejam criados, nos países em que não exista, o Ministério Público 
dos Juizados de Menores, o qual.será exercido por Curador de Menores, exercido 
por profissionais especializados, que terá a seu cargo a defesa dos interesses 
do menor, ao qual representará judicial e extrajudicialmente, assim como exer
cerá a fiscalização do processo. 

4.0. Que sejam estabelecidos procedimentos espeCIaIS para os processos de 
alimento, privação de pátrio poder, guarda, regulamentação de visitas etc., de 
conformidade com os princípios especiais que informam o Direito do Menor e 
as realidades sócio-econômicas de cada país. 

5.0. Que se afirme a necessidade absoluta de diferenciarem-se os procedi
mentos relativos a menores infratores e a menores em abandono moral ou ma
terial, em virtude das diferentes problemáticas que apresentam. 

6.0. Recomenda-se que seja elevada a idade da irresponsabilidade penal do 
menor para 18 anos, nos países onde assim não o seja; que seja estabelecido 
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um tratamentO' especial, tantO' dO' p.onto-de-vista jurídicO' c.omo instituci.onal, para 
.os men.ores de 18 a 21 an.os de idade. 

7.a Rec.omenda-se a ab.oliçã.o da pena de m.orte. 

8.a Que se pr.opicie a criaçãO' de um antepr.ojeto que unifique em âmbitO' 
iber.o-american.o a legislaçãO' de men.ores. 

9.a Que seja regulamentada de maneira adequada, mediante estatutO', re
gulamentO' .ou disp.ositiv.o similar, a vinculaçãO' e funções da equipe interdisci
plinar afeta a.os Juizad.os de Men.ores. 

10.a Rec.omenda-se que seja ratificada, a.os g.overn.os iber.o-americanos, s.o
licitaçãO' de que sejam aumentadas as d.otações .orçamentárias destinadas aos 
.organism.os .oficiais encarregad.os da pr.oteçã.o d.os men.ores. 

ll.a Rec.omenda-se aO's países iber.o-american.os sejam designadas cO'mis
sões interdisciplinares que avaliem .os resultad.os .obtid.os em seus pr.ogramas de 
prevençãO' e tratamentO' de men.ores, assim c.om.o de seus estabeleciment.os e 
remetam .os estud.os realizad.os tantO' a seus organismüs naciünais de prüteçã.o 
aO' menür cümü aO' InstitutO' Interamericano da Criança, a fim de que sejam 
prücuradas as süluções adequadas. 

12.a Recümenda-se aO' InstitutO' Interamericanü da Griança que fürme ins
trutüres que püssam capacitar pess.oal de tüdüs .os níveis em matéria de DireitO' 
de Menüres e de AdministraçãO' de instituições, aplicandü-se, efetivamente, os 
pl'ügramas respectiv.os que já tenham sidO' cüncebid.os pelO' referidO' InstitutO'. 

ARGENTINA: PROJETO DE NOVO CÓDIGO PENAL 

A Cümissã.o Especial designada pelO' G.overnü (aO' tempO' em que Camp.ora 
era Presidente da República) fez publicar um prüjet.o da parte geral dO' CódigO' 
Penal, pa~a receber sugestões (Proyecto de la Parte General del Código Penal. 
Buen.os AIres, 1974, Imprenta deI C.ongresü de la Nación). 

A Cümissã.o é presidida pelO' Dr. Jesús E. P.ortü e seus membr.os sãO' .os Drs. 
Enrique R. Aftalión, Enrique Bacigalupü, Gadüs AzevedO', RicardO' Levene e 
AlfredO' Masi. 

O projetO', que cüntém 78 artig.os, está precedidO' de breve expüsiçãü de mü
tivüs. O IGP fará üpürtunamente estudO' s.obre .o referidO' prüjetü. 
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RESENHA BffiLIOGRÁFICA 

Attica - Tive Ollieial Report 01 the New York Special Commission on Attiea, 
Bantam Bü.oks, New Yürk, 1972, 2.a ed., 533 págs. 

o relatóriO' .oficial da cümissãü especial dO' EstadO' de New Yürk a respeito 
düs trágicüs acüntecimentüs üc.orridos na prisãO' de Attica, em s·etembrü de 1971, 
cünstitui relevante mün.ografia sübre o müvimentü rebelde e suas c.onseqüências. 
A retümada da prisãO', durante quatrO' dias düminada pelüs presüs, füi cünsiderada 
o cünflitü mais sangrentO' entre americanüs desde a guerra civil, c.om exceçã.o düs 
massacres indígenas nO' séculO' XIX. Mürreram 43 pessüas em Attica nessa data. 
Em cünseqüência dO' tirüteiü de quinze minutüs, na ret.omada da prisão, 39 pessüas 
füram m.ortas e 80 ficaram feridas. 

A capacidade dO' estabelecimentO' penal de Attica era aprüximadamente de 
2.500 detentüs. A püpulaçãü carcerária era c.onstituída predüminantemente de 
negr.os e p.ortü-riquenh.os, üriundüS de classes süciais inferi.ores. Para melhür enten. 
dermüs .os m.otiv.os mediat.os da revülta é necessáriO' cünsiderar .os pr.otestüs pülí
ticüs e raciais que cümeçaram a ecl.odir nüs Estadüs Unidüs sübretudü após 1965, 
levandO' as minürias a maiür cünscientizaçãü de seus direit.os. Quase 82.% dos 
indivíduüs detidüs em Attica em 19'71, ali entraram após 1965, tendO' Süfridü natu
ralmente a influência daqueles acüntecimentüs. Pür esta razãO', nãO' se püde ignü
l'ar as experiências anteriürmente vividas pür esses presüs que, quandO' detidüs, 
já estavam prüfundamente marcad.os pela difícil vida nüs guet.os urbanüs e 
pejas mazelas da justiça criminal. Os rebeldes dO' müvimentü de 1971 faziam parte, 
na sua maiüria, desse "nüvü tipO' de pres.o": mais j.ovem, mais cünsciente de seus 
direitüs e dispüst.o a nãO' aceitar mais as prüfundas humilhações e .o racismO' 
que caracterizavam a vida na prisãO'. 

MuitO' c.oniumente, um grande pr.oblema penitenciáriO' é a ausência de c.omu
nicaçãü entre detentüS e guardas que, em geral, resulta dO' despreparO' düs últimüs 
para esse tipO' de tarefa devidO' à diferença de prüblemática entre ambüs e aO' 
descünheciment.o d.os prüblemas vividüs pel.os presüs. Os funciünáriüs desse esta
belecimentO' c.orreciünal prüvinham dO' .oeste rural dO' EstadO' de N.ova Yürk -
bl'ancüS - e, se estavam ac.ostumad.os a lidar c.om .os presüs que "recünheciam 
seu lugar", nãO' estavam preparadüs para cünviver cüm .o n.ovo tipo de interno e 
muitO' menos para entendê-lO'. Sentem-se então "ameaçados" e inseguros e sem 
apoio, principalmente após a intervençãO' d.os tribunais com referência ao rela
xamento de alguns regulament.os disciplinares. A c.onseqüência dessa distância 
sócio-cultural e mesmo racial entre os düis grupos, .obrigados ,a convívio perma
nente, será o confr.ont.o diário entre presos e guardas e a crescente tensão no 
ambiente carcerário que finalmente resultará nO' 1X1Othn,., 
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A comlssao concluiu que a revolta partiu de um movimento espontâneo, sem 
prévio planejamento. Pequeno conflito entre alguns presos e guardas, num ambien
te já de grande tensão logo se generalizou em motim. A inexistência de um plano 
para responder a este tipo de situação, os poucos funcionários disponíveis e o 
antiquado sistema de comunicações dificultaram a pronta reação das autoridades, 
possibilitando o rápido controle de certas áreas pelos rebeldes, e a detenção de 
quarenta reféns. Somente após se verificar o controle de parte do estabelecimento 
pelos presos, certos líderes de grupos religiosos ou outros já preexistentes orga
nizaram o movimento e tomaram sua direção. A maior parte daqueles que tiveram 
papel atuante durante as negociações não participaram da eclosão do motim. 

Constitui fato relevante que, poucos meses antes da rebelião, os presos ten
taram estabelecer um diálogo com o diretor do estabelecimento, apresentando um 
manifesto, com reivindicações moderadas a respeito de melhores condições peniten
ciárias e mostrando a necessidade de uma reforma penal. Várias cartas foram 
dirigidas às autoridades, inclusive revelando a falta de comunicação entre presos· 
e funcionários. Vale observar que muitas das reclamações - inclusive a maior 
parte das reivindicações feitas durante as negociações - foram consideradas legí~ 
timas pelas autoridades. 

A atuação do governador do Estado (atual vice-presidente dos EUA) foi 
decisiva segundo a comissão. Embora sua presença fosse insistentemente recla
mada pelos mediadores, que com isso acreditavam que as promessas feitas aos 
presos ganhariam maior credibilidade, ele se recusou a comparecer ao local. Tendo 
as negociações fracassado (o relatório expõe largamente seus motivos), o diretor 
da prisão com o apoio do governador ordenou a invasão do estabelecimento. Não se 
!Jode dizer que as conseqüências foram inesperadas. A decisão de retomar as 
áreas defendidas não tinha por objetivo (visto a forma como foi planejada) a 
tentativa de resgatar os reféns mas constituía sobretudo uma necessidade .de 
afirmação da soberania e poder do Estado. As vidas pessoais perderam seu valor 
do momento em que o governador acreditou que certos princípios de autoridade 
estavam em jogo. 

Após as investigações, a comissão conclui que tanto a retomada do estabele': 
cimento como os momentos posteriores caracterizaram-se por excessos desmedidos 
e desnecessários. A rebelião dominada, os presos foram brutalmente tratados e 
as represálias intensas. O relatório está amplamente documentado, contendo inclu
sive fotografias reveladoras dos acontecimentos. A indiferença das autoridades 
quanto à ilegalidade perpetrada pelos funcionários do estabelecimento ainda era 
evidente no final dessas investigações, um ano depois. 

O objetivo inicial dessa comissão foi o de reconstituir os fatos e determinal~ 
sua etiologia. Parece-nos, no entanto, que o caráter oficial da divulgação desse 
relatório revela mais do que simples intenção de "dissipar quaisquer dúvidas 
éxistentes" com respeito àqueles acontecimentos. O esboço de análise crítica (po
deríamos dizer autocrítica) realizada conjuntamente com investigação minuciosa e 
imparcial indica de certa forma uma tentativa (de determinado ·grupo) de assu
mir o problema penitenciário. Salienta o. relatório que as declarações publicadas 
não devem ser vistas como apenas algumas sugestões a mais sobre a problemá:" 
ticapenal, que cabe a outros soluciona!. ]i esta visão .cÔmoctà que acarreta imo
bilismo na área correcional. Observa que "não existem outras pessoas" a quem 

incumbiria especificamente a solução dos problemas penais e penitenciários. "Essas 
pessoas somos nós mesmos" afirma, indicando que não se pode mais simplesmente 
se contentar com declarações enfáticas esperando que outros ajam e mostrem 
que nada é mais urgente que a reforma do sistema de justiça criminal. O rela
tório chama atenção para o fato de que apesar de estarmos todos de acordo 
que o status quo penitenciário não pode mais ser mantido, nenhuma modificação 
substancial tem sido empreendida, continuando a se adotar as mesmas medidas 
sem que o problema em toda sua acuidade seja atingido. 

O relatório consta de capítulo introdutório sobre a evolução do sistema peni
tenciário de New York e de descrição bastante detalhada de como funcionava o 
estabelecimento correcional de Attica antes do motim. Esta primeira imagem da 
prisão e a seqüência posteriormente desenvolvida - retratando a vida em Attica 
até o amotinamento - permite ao leitor acompanhar e compreender as tensões 
internas que antecederam à rebelião de 1971. A realidade penitenciária nos surge 
de tal modo pungente que nos leva a pensar que, nessas condições, os motins são 
inevitáveis, principalmente devido à crescente conscientização dos presos quanto 
a seus direitos. 

Embora tenha sido publicado em 1972, chegando até nós com certo atraso, o 
livro não perdeu sua atualidade e interesse visto que as revoltas e fugas continuam 
freqüentes em nossas prisões sem grande perspectiva que este quadro se altere, 
diante da violência, superlotação e enorme precariedade das condições peniten
ciárias. Nesse sentido, a importância desse relatório está em que, além de documen
tar o desenvolvimento de uma rebelião num grande estabelecimento penal, a· res
posta e atuação das autoridades responsáveis e suas dramáticas conseqüências, 
evidencia ainda que em prisões que funcionam unicamente como instituição de 
repressão e segurança dificilmente serão evitados os motins e as tentativas de 
fuga. O estabelecimento penal de Attica é suficientemente representativo do uni
verso penitenciário (<<Attica is very prison; every prison is Attica") para que a 
análise e documentação contidas nesse relatório sejam aproveitadas e sirvam de 
experiência aos nossos penitenciaristas. O sistema penal americano, como também 
o brasileiro, apesar de considerar a pena privativa de liberdade como fundamen
tal para reabilitar o preso, no binômio segurança - reabilitação, enfatiza sobre
modo o primeiro elemento, tornando impossível pela forma como aquela pena é 
implementada a reabilitação do indivíduo infrator, quando não, contribuindo para 
a prática de novos delitos. Attica constitui exemplo (claro através dessa publi~ 
cação) de como a prisão tal como existe hoje não responde à sua finalidade de 
reabilitar o preso e pouco atende à sociedade como instituição de segurança. Pa
rodiando palavras do livro, poderíamos dizer que se algum delinqüente se reabi. 
lita é apesar da prisão não por causa dela. 

A comissão não teve inicialmente o propósito de estudar a reforma do sistema 
penal, porém observa que, face à situação observada na área correcional, diante 
dos depoimentos e .entrevistas obtidas, decidiu finalmente propor algumas medidas 
com relação ao sistema penitenciário. As conclusões desse grupo se aproximam 
tanto mais da verdade dos fatos quanto a investigação se fez a partir de .contatos 
com pessoas que participaram de diferente forma dos acontecimentos: autoridades, 
pI'esos, guardas, funcionários civis, jornalistas... Argumenta a comissão que se 
as autoridades se propõem realmente a reabilitar o preso· e não apenas a efetuar 
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custódia sobre ele, serão necessanos profundas inovações. Reconhece que estas 
inovações poderão acarretar riscos para o conceito de segurança, porém, de qual
quer modo, o desespero e a frustração desses homens mantidos encarcerados, em 
condições desumanas, são grandes potenciais de fuga e revolta. Algumas das me
didas sugeridas pela comissão já foram propostas em outras ocasiões, o que 
revela consenso e reconhecida necessidade de executá-las. Assim, afirma que: 

1 - Os presos possuem todos os direitos dos cidadãos, exceto aqueles que 
tiverem sido especificamente retirados pelo tribunal. Isto inclui o direito de ser 
adequadamente recompensado pelo trabalho realizado, direito de receber e enviar 
cal'tas livremente, direito de ter e expressar opiniões políticas, direito de praticar 
religião ou não ter nenhuma, direito de ser protegido contra a punição sumária 
efetuada por funcionários do Estado. Quando libertado, privações legais não devem 
il1lpedi-Io de exercer os direitos de homem livre. 

2 - O confinamento associado à privação da liberdade só deve ser empregado 
em último caso. Se se pretende preparar o preso para seu retorno à sociedade, 
não se deve cortar todos os contatos com esta sociedade. As prisões não devem 
se situar longe da vista pública e permanecerem fechadas às comunidades onde 
estão localizadas. A implementação deste princípio requer várias medidas, incluin
do: livre circulação de literatura, jornais e rádio, estabelecimento de regulamentos 
para garantir o acesso da imprensa às prisões, elaboração de programas que 
lJermitam a saída do preso, seja por licença ou para trabalho. 

3 - Os programas e políticas relacionadas com o confinamento devem visar 
a elevar e enaltecer a dignidade, valor e autoconfiança dos presos. Isto significa 
conceder o máximo de liberdade possível - consistente com a segurança da insti
tuição e o bem-estar dos internos - a fim de que estes possam decidir sobre seus 
próprios afazeres. Certo tipo de arquitetura (Attica, por exemplo) dificilmente 
lJermitirá a aplicação desse princípio que põe em relevo o sentimento de autocon
fian.ça e estima de si mesmo. 

4 - Deve-se incentivar a participação de profissionais e membros da comu
nidade onde se localiza a prisão na vida do estabelecimento. Deve-se proporcionar 
aos presos, ensino, bibli.otecas, grupos de terapia e outros serviços. O sistema 
penal necessita a colaboração da sociedade para solucionar os problemas criminais 
e reabilitar o preso. 

5 - Deve-se proporcionar ensino vocacional e outros programas educativos. 
As atribuições de tarefas e trabalho não devem fazer parte do sistema de punição
-recompensa, exceto se o trabalho for remunerado. Dever-se-ia pensar na possibili
dade dos presos pagarem os serviços que lhe são fornecidos pelo Estado. 

6 - A concessão ou negação da liberdade condicional deve ser feita com 
base em critérios justos e claros que sejam do conhecimento dos presos. Con
cedida a liberdade, o indivíduo deverá ser imediatamente liberado e auxiliado 
lJa procura de emprego, As condições ou restrições impostas ao indivíduo colo
cado em liberdade condicional devem €star de acordo com os propósitos desta 
medida legal. E o controle dessa liberdade não deverá ser feito de forma arbi
trária ou seletiva. 

Em suas conclusões, observa a comlssao que é sumamente importante con
siderar () sistema de justiça penal na análise do problema penitenciário já 
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que não podemos esquecer que o preso carrega consigo tod"a a expenencia vivida 
durante o processo criminal e que seu COmportamento fatalmente será influen
ciado por ela. 

Poderia constituir elemento de reflexão o comentário final deste relatório: 
se considerarmos Attica como uma prisão típica (e acreditamos que o seja nas 
suas características mais gerais), poderíamos então concluir que as prisões 
não são úteis a ninguém. Não atendem ao propósito de reabilitação visto que 
os presos se tornam mais amargurados e rebeldes após sua passagem pela 
prisão; são prejudiciais aos funcionários do sistema penitenciário que, du
rante 'grande parte do seu tempo também ficam confinados e incumbidos de uma 
tarefa pouco definida e de difícil realização; e tampouco servem ao público 
que requer instituições penais que tenham um papel determinante na redução 
da criminalidade. 

YOLANDA CATÃO 

LAURO DE ALMEIDA, Código Penal Alemão (tradução), José Bushatsky Editor, 
São Paulo, 1974, 310 págs. 

As traduções de textos de lei são, de todas, as que mais dificuldades ofe
recem, exigindo do tradutor qualificação excepcional, não só no conhecimento 
perfeito de ambos os idiomas, como também grande preparo técnico. Essa di
ficuldade sobe de ponto quando se trata do alemão, pela enorme versatilidade 
do idioma, que permite a formulação de expressões que não encontram corres
pondente em língua estrangeira. 

São, pois, difíceis as traduções. Isto, no entanto, não tem afastado grandes 
juristas, que, com maior ou menor êxito, se lançam a esse trabalho penosíssimo 
que consome, às vezes, largo tempo. Entre as traduções importantes, direta
mente do alemão, podemos mencionar as de QUINTILIANO SALDANA, da 17.a ed. 
do Tratado de VON LISZT (Madri, Reus, 1917) ea de RODRIGUES MUNoz, da 2.a 

ed. do Tratado de MEZGER (Madri, Editorial Revista de Derecho Privado, 1949). 
Esta última, que lé excelente, está enriquecida com notas valiosas feitas pelo 
tradutor. Do italiano, RODRIGUEZ MUNOZ já traduzira diversas obras, entre as 
quais os Princípios de Direito Criminal, de FERRI (Madri, Reus, 1933). 

O Allgemeine Strafrechtslehre de SAUER foi traduzido pelo saudoso JUAN 
DEL RoSAL e por seu discípulo JosÉ CEREZO Mm (Barcelona, Bosch, 1956), este 
último profundo conhecedor da língua alemã. A CERElZO Mm se deve primorosa 
tradução da 3.a ed. do Das ne'/,M Bild des Strafrechts8ystems, de WElLZEL (;El 
nuevo sistema del Derecho Penal, Barcelona, Ediciones Ariel, 1964), infeliz
mente ultrapassada por nova edição original, com várias alterações importantes., 

Mestre SEBASTIÁN SOLER é o responsável pela monumental tradução do 
P1'ogramma de CARRARA, em colaboração com ERNESTO GAVIER e RICARDO NUNEZ 
(Programa del CU'rso de DereIJho Oriminal, Buenos Aires, Depalma, 19'44, 9 vols.). 
A ele se deve também a tradução dos G1'Undzüge des Stmf1'cchts e do Die Lehre 
'Von Tatbestand de BELING (Esquema de De1'echo Penal. La Doct1'ina del Delito
-T·ilJO, Buenos Aires, Depalma, 1944). 
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Entre as traduções que atingem padrões de excelência situa-se certamente 
a que fizeram JUAN BUSTOS e SERGIO YANEZ, da l1.a ed. do Tratado de WELZEL, 
De1'echo Penal Alemán, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, s/do (1971). Desta 
mesma obra em sua terceira edição original, temos exemplo de tradução pre
cária na qu~ realizaram FONTAN BALESTRA e EDUARDO FRICKER (Buenos Aires, 
Depalma, 1956). 

A última tradução importante que poderíamos invocar nesta resenha é a 
do Tratado de REINHART MAURACH, feita por CORDOBA RODA da 3.a ed. alemã 
(Tratado de Derecho Penal, Barcelona, Ediciones Ariel. 1962), a qual, no 
elltanto,tem sido objeto de várias críticas. 

A tradução dos textos de lei é mais difícil do que a de obras doutrinárias, 
porque exige maior grau de precisão. 

Era, pois, grave a tarefa a que se lançou o DR. LAURO DE ALMEIDA e é 
louvável o seu esforço pioneiro. 

A tradução que fez refere-se ao texto do velho CP de 1871, na forma em que 
se apresentava em 1971, incluindo a nova Parte Geral, que deveria ter entrado 
em vigor em 1.° de outubro de 1973. Em realidade, o prazo de vacância foi 
prorrogado para 1.0 de janeiro de 1975 e é imperdoável que isso não se con
signe na tradução, datada de 1974. 

Preferiu o tradutor esmerar-se numa tradução literal, preocupado com a 
fidelidade ao significado dos vocábulos. Com isso a tradução não só se torna 
feia e deselegante, como, freqüentemente, infiel. O novo delito de apoderamento 
ilícito de aeronaves (§ 316 c) que em alemão se denomina Flugzeugentführung, 
por exemplo, é traduzido como rapto de aeronave (e não apoderamento ou desvio 
de aeronave). O mesmo critério levaria a tradu'zir Kinderraub (§ 235) por roubo 
de criança. Nesse caso o tradutor também empregou (arbitrariamente, aliás) 
a palavra rapto, quando a expressão significa, em vernáculo, seqüestro. 

Manteve o tradutor, em diversas passagens a anteposição dos adjetivos, 
própria da língua alemã e que em português só se usa para dar ênfase e des
taque. Assim, por exemplo, "Perigo para o Democrático Estado de Direito" e 
não "Perigo para o Estado de Direito Democrático" (antes do art. 84), "doloso 
delito" e não "delito doloso" (art. 40, § 1.0) etc. 

Outros defeitos mais graves, no entanto, poderiam ser ressaltados, em aná
lise mais atenta da tradução. O art. 22 da nova parte geral está assim tra
duzido: "Tenta uma infração penal quem, de acordo com sua representação do 
ato, prepara diretamente a realização do fato típico". "Unmittelbar ansetzt" 
não pode ser traduzido por "prepara diretamente". Se o tradutor conhecesse 
todo o largo debate que se travou na Alemanha sobre a fórmula do início da 
execução, saberia que a formulação de WELZEL (Das DeutscMe Strafrecht, 11.a 

ed., pág. 190, adotada pelo legislador, está vinculada à execução do delito e 
não à preparação. Por isso mesmo, BUSTOS e YANEZ traduziram a passagem 
que indicamos (Der Versuch beginnt mit derjenigen Tiitigkeit, mit der der 
Tãter nach seinem Verbrechensplan unmittelbar zur Verwirklichung des Ver
breche'nstatbestandes ansetzt), por "LaÚntativa comienzacon aquella actividad 
con la cualel autor, seg1tn su plan delictivo, se pone en relación inmediata, 
con la realización del tipo delictivo". 
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Estará equivocado o leitor da tradução brasileira se _ ima:ginar que o novo 
CP alemão pune atos meramente preparatórios. 

Apesar de seus defeitos, algumas vezes graves, a grande importância e 
significação do Direito Penal alemão leva-nos a recomendar este livro aos estu
diosos, que nele encontrarão elementos de exame e estudo sempre valiosos. 

H. C. F. 

HERNANDO LoNOONO JIMÉNEZ, De la Captura a la Excarcelación, Bogotá, 1974, 
ed. Temis, 351 págs. 

A Colômbia vive um momento reformador. O seu Código Penal, que é de 
1936, deverá ser substituído por um outro; cujo Projeto foi redigido por uma 
Comissão composta por eminentes professores colombianos. Este projeto foi con
cluído em 1974, sendo que a Parte Geral já estava pronta em 1973. 

No que diz respeito ao processo penal, pensa-se igualmente em reformar 
o Código de P-rocedimiento Penal, que é de 1938. Leis de 1968 e 1969 autoriza
ram o Poder Executivo a redigir uma reforma ao antigo Código, apenas no que 
dissesse respeito ao inquérito policial. Foi nomeada, então, outra Comissão, 
também constituída por ilustres mestres colombianos. 

HERNANDO LoNDONO JIMÉNEZ, Professor Catedrático de Direito Penal da 
Pontifícia Universidade Bolivariana de Medellin, foi membro de ambas as co
missões. 

O trabalho "De la Captura e la Exca1'celación" contém a súmula dos estu
dos que realizou para a segunda comissão, na qualidade de relator da matéria 
ligada a captura, prisão, e liberdade. 

O trabalho divide-se em três grandes partes: Cap. I _ De la Capt'ura 
(págs. 1 a 110); Cap. II - De la Detención (págs. 111 a 218); Cap. III _ 

De la Excarcelación (págs. 219 a 339). 

Não se sabe o que mais admirar no livro: se o cuidado no trato das di
versas situações, revelando a pesquisa minuciosa, ou se o sentimento libertário 
e generoso que anima toda a obra. Advertia o A., no prólogo: "Esta obra es, 
6senCialmente, un alegato en forma categórica a favor de la libertad." 

Trata-se de um livro utilíssimo. A divergência de fórmulas procedimentais 
llâo lhe retira esse caráter. 

NILO BATISTA 

CARLOS ALBERTó DE BULHÓESMATTOS, Um Erro Notável. (Nóva Teória 'do 
Cheque l1em Fundos); Rio, 1974, 62 págs. 

Anotamos o lançamento da plaquete em epígrafe, que" contém 'monografia 
sobre os problemas apresentados, na teoria e' na prática; pelo crime do art; 
171, § 2.°, n. VI do CP, bem como dos problemas déco~rehtes do enfoque 
jurisprudencialque a espécie mereceu; . , 
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o A., que é Magistrado no Estado da Guanabara, trabalha a partir de uma 
premissa, que é a unificação da disciplina do crime de emissão de cheque sem 
suficiente provisão de fundos e do crime de frustrar o pagamento de cheque 
emitido. A separação dos dois crimes, para distinta classificação e tratamento, 
é por ele considerada como um sistema "irracional" (pág. 58). A unificação da 
disciplina gravita em torno da idéia de prejuízo, que na concepção do A. é 
comum a ambos os crimes, pois o dispositivo consagraria "em qualquer de suas 
duas modalidades" ( ... ) "crime material, de dano" (pág. 9). 

Trata-se de uma colocação da matéria positivamente original, onde cate
gorias do direito privado são chamadas a contribuir, e onde se debatem as 
opiniões estabilizadas dos autores brasileiros. Uma leitura agradável, pelo estilo 
descontraído do A., que se recomenda. 

NILO BATISTA 

ANÍBAL BRUNO e Nmo BATISTA, Teoria da Lei Penal, Ed. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, 1974, 55 págs. 

Em boa hora, o Instituto de Ciências Penais, da Faculdade de Direito 
Cândido Mendes, inicia a publicação de uma série de Cadernos; com isso, enfrenta 
a metodologia do ensino jurídico, correspondendo aos reclamos de um curso de 
Direito moderno e consentâneo com as exigências atuais. Volta-se para a aná
lise crítica e dos textos. O estudante deixa de ser o ouvinte passivo para se 
tornar o debatedor consciente, cada vez mais interessado na pesquisa. A norma 
jurídica, por isso, não <é vista como algo isolado, mas integrada no sistema 
que por sua vez, apresenta conotações com princípios filosóficos, políticos, ou, 
para sermos exatos, com as inquietações do homem. 

O Prof. NILO BATISTA - uma das mais autênticas e vigorosas vocações 
universitárias da nova geração de penalistas - na palavra autorizada de HELENO 
CI.·ÁUDI<O FRAGOSO, em Teoria da Lei Penal, com felicidade, inaugura aquela co
letânea. 

Essa felicidade se manifestou, de início com a escolha do texto básico, 
de ANíBAL BRUNO, mestre ins~gne, cuja obra honra a literatura de qualquer país. 

O trabalho em análise focaliza a Lei Penal no Tempo, os Privilégios atri
buídos a pessoas que exercem determinadas funções, e a Lei Penal no Espaço. 
Ressalta, com segurança, afirmações do modelo eleito, e daí extrai inúmeras su
gestões, de maneira abrangente, de modo a que o estudo, apesar de vertical
mente dirigido, não perca a visão ampla do pensamento realçado e, em particular, 
as implicações doutrinárias e dogmáticas. A origem histórica dos institutos não 
foi olvidada. Além disso, o livro se mostra em dia com o Direito Penal. No 
tocante aos princípios reitores da lei penal no espaço, por exemplo, focaliza o 
princípio da representação, introduzindo no Código Penal de 1969. Na parte 
descritiva, vale-se de autores modernos e se preocupa com manifestações atuais, 
como é ocaso do Código Penal Tipo para a América Latina no que tange ao 
princípio real ou da proteção, menciona também a empresa pública, sociedade 
de economia mista, autarquia ou fundação instituída· pelo poder público, incluí. 
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das na Lei n. 6.016, de 31.12.1973, resultante de emenda do ilustre deputado 
JosÉ BONIFÁCIO NETO. 

Ao tratar da lei penal quanto às pessoas, enfrenta a polêmica da natureza 
jurídica das chamadas imunidades diplomáticas. Nessa passagem subscreve 

. ' a 
doutrma que entende tratar-se de ausência da jurisdição. O simples focalizar 
esse aspecto, revela preocupação de debate em nível científico chamando ' 

I 
' , a 

co ação, aI, sete consagrados penalistas. 
Relativamente à Lei Penal no Espaço, cumpre ressaltar, a atenção dispen

sada ao tratar das teorias da ação, do resultado e da ubiqüidade, orientando 
a preferida pelo legislador brasileiro. Ao estudar a Lei Penal no Tempo, enfren
ta os. problemas da sucessão das leis penais e suas implicações, ante a garantia 
constItucional da irretroatividade da lei penal, salvo quando favorecer o réu. 
Ad~mais, , f~z surgir à tona, a divergência doutrinária de conceito de lei penal 
maIS benefIca. A dota, em nosso entender, a melhor sugestão, aliás constante do 
Código Penal de 1969, recomendando a análise das circunstância~ do fato de
lituoso. 

Efetivamente, não há lei penal mais favorável que não seja em função 
do caso concreto. A maior benignidade, pois, <é relativa. A lei que modificasse 
a pena cominada ao homicídio, majorando o grau mínimo e diminuindo o grau 
máximo, favoreceria o réu, cuja sanctio iuris fosse aplicada no limite mais alto 
todavia, seria mais severa se o juiz impusesse a pena mínima. ' 

Na parte final da obra, o. autor sugere temas para exposição e debate, 
como também hipóteses para sessões em seminário. A metodologia é útil, 
vindo a confirmar que o estudo do Direito não continua no velho estilo coim
brão, ao contrário, sem sacrifício do enfoque teórico, preocupa-se da mesma 
forma, com a aplicação prática. Algumas hipóteses são inspiradas em autores 
nacionais, deixando registrada a probidade intelectual. 

O Prof. NILO BATISTA conseguiu, com bom êxito, alcançar o intento -
fornecer referências ao estudante. Foi além, produziu obra digna de consulta 
e meditação para quem deseja apreender o Direito Penal em todos os seus 
quadrantes. Em se considerando a finalidade do volume, seria útil relação 
bibliográfica, de modo a ensejar estudo de maior fôlego. 

LUIZ VICENTE CERNICCHIARO 

FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO, Processo Penal, 2 vols. (aparecidos), Edição 
Jalovi, 1972, 1.116 págs., e, do mesmo autor, Prática de Processo Penal, 3.a. 
ed., revista e ampliada, Editora Jalovi, Bauru, São Paulo, 1974, 378 págs. 

o autor - Membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e Pro
fessor de Direito Processual Penal, nas Faculdades de Direito de Bauru e Arara
quara - é bastante conhecido nos meios universitários do país. A La. ed. do 
P1"OCesSo Penal, embora tratando-se de obra inacabada - pois fora planejada 
em 3 vols. (ut anúncio constante da Prática, sob a rubrica "Outras obras do 
autor") - esgotou-se rapidamente. Sua performance chega, assim, a ombrear-se 
com a dos preciosos Elementos de Direito Processual Penal, de FREDERICO MARQUES. 
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Aliás, foi o provecto FREDERICO MARQUES O prefaciador desse trabalho de TOURINHO 
PILHO. E o fez com entusiasmo só comparável ao que se apoderou do consagrado 
Gíuseppe Verdi, "O Leão da Música", ao felicitar o jovem maestro Carlos Gomes, 
por ocasião da estréia de 1l Guarany: "Este jovem começa pOr onde eu acabo!" 
Depois de lembrar o pioneirismo de H. TORNAGHI (que desempenhou, entre nós 
- no campo da recepção das novas idéias da processualística moderna, pelo pro
cesso penal - papel idêntico ao exercido, na Alemanha, por JHON e VON KRIES) , 
acentua: "Este livro é uma prova de que as sementes lançadas por aquele emi
nente jurista TORNAGHI, estão justificando pois o trabalho do Prof. FERNANDO 
DA COSTA TOURINHO FILHO se situa na linha doutrinária que marca, no Brasil, 
a nova orientação científica do Direito Processual Penal. Nele estão presentes 
os fecundos ensinamentos dos processualistas da terra e de fora que imprimiram 
ao processo penal a estrutura que hoje apresenta, nos quadros da Ciência Jurí
dica, como disciplina autônoma ligada antes à teoria geral do processo que ao 
Direito Penal, de que fora mero complemento ou subalterna ancilla. Os elogias 
são merecidos. TOURINHO FILHO é exemplo perfeito do expositor didático. Possui, 
para tanto, todas as qualidades: simplicidade, clareza, correção, método. Embora 
embasado na melhor doutrina, o livro é avesso às construções abstratas e estéreis. 
Nota-se, inclusive, a redução do aparato bibliográfico ao mínimo indispensável. 
Seu escopo precípuo é o ensino dos assuntos propedêuticos básicos do programa 
de processo penal. O autor, poném, não é um simples repetidor despersonalizado. 
Emite, quando necessário, opinião própria, enfrentando as teorias dominantes. A 
obra, como acentuado, não está concluída. Há matéria bastante para um outro 
volume (como anunciado) ou mais. De fato, não foram ainda tratados - entre 
outros - os seguintes assuntos: os tipos de processo penal (pelos critérios do 
rito procedimental, da complexidade etc.), o processo penal cautelar, a sentença, 
os recursos, a coisa julgada, a execução. 

A Práaca de Processo Penal por seu turno, é a complementação, no plano 
empírico, da obra anterior . .o diligente professor, não satisfeito em ter ministrado 
o ensino doutrinário, cuidou, também, da explicação prática da disciplina. Seu 
novo livro, fugindo dos standards ronceiros das publicações congêneres, ostenta as 
mesmas qualidades didáticas do curso teórico. De modo atraente e objetivo, apre
senta os modelos e fórmulas dos principais atos da praxe criminal. Contribuiu, 
sobremaneira, para o sucesso, a experiência do autor; sua vivência, na aplicação 
diuturna da norma de processo penal. De resto, para a comprovação do mérito e 
utilidade do trabalho, basta sublinhar um ponto: logrou, em pouco tempo, trans
formar-seem best-seller, com milhares de exemplares vendidos. 

HORT:ÊNCIO CATUNlM. DE MEDEIROS 

ANTONIO BASCUNAN VALDES e outros, La Responsabilidad Penal del Menor, Insti
tuto de Docencia e Investigación Jurídica, Santiago de Chile, 1974, vols. I 
e II, 508 págs. (edição mimeografada). 

Realizou o Prof. BASCUNAN, com excelente equipe de colaboradores, com
posta de juristas e psicólogos, estudo excepcional sobre a imputabilidade dos me
nores e sobre a questão de seu discernimento. 
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A primeira parte, contida no primeiro volume, é dedicada ao exame teórico
-jurídico da imputabilidade, no qual se realiza extensa e certeira exposição de 
teorias e princípios sistemáticos sobre a imputabilidade em geral, e, em especial, 
sobre a imputabilidade dos menores. Esta é examinada no direito comparado e no 
direito chileno, com meticulosa análise do critério do discernimento, que domi
nava as legislações do século passado, inclusive a chilena. 

A segunda parte do trabalho é o relatório da investigação realizada com o 
objetivo de comprovar se os JUÍZes de menores aplicam efetivamente o direito 
na determinação do discernimento do menor, para a declaração de sua responsa
bilidade. 

A pesquisa realizada é descrita com minúcias, ressaltando o rigor dos mé
todos e da análise das variáveis nos distintos juízos (Santiago, San Miguel e 
Valparaíso) • 

A conclusão mais importante é a de que em nenhum dos três juizados de 
menores cujas decisões foram verificadas, o problema da capacidade de discerni
mento foi resolvido, de forma geral, como problema de imputabilidade no sentido 
de capacidade de culpa. Ao contrário, pode-se constatar que tanto os laudos de 
técnicos ou especialistas como pelo menos dois dos três juizados, orientavam-se 
claramente por critérios de utilidade social, considerando as possibilidades de 
reabilitação, a reincidência e a periculosidade do menor para resolver se ele 
tinha ou não discernimento. Parecem estar, assim, invertidos os termos legais, 
no sentido de que não se resolvia primeiro sobre o discernimento (imputabilidade), 
para, conforme ocaso, declarar, ou não, o menor, responsável, mas, ao invés, 
resolvia-se primeiro se convinha aplicar-lhe pena ou medida tutelar da lei de 
menores, e, conforme a decisão, declarava-se existente ou inexistente o discer
nimento. 

São numerosas as sugestões feitas pelos autores em suas conclusões, todas 
demonstrando a seriedade com que foi realizado o trabalho e o valor excepcional 
desse tipo de pesquisas na análise das soluções legislativas. 

É lamentável que a forma pela qual a edição se fez não permita que esta 
obra alcance a difusão que merece. 

Como se sabe, a fórmula originalmente adotada pelo CP de 1969 reintroduzia, 
em nosso Direito Penal comum, a questão do exame da capacidade de compreen
são da ilicitude e capacidade de autogoverno, para determinação da imputabili
dade dos menores de 16 a 18 anos. Em boa hora essa fórmula foi abandonada, 
embora permaneça no vigente Gódigo Penal Militar. A experiência que até aqui 
temos tido indica que essa verificação do discernimento é feita sem obediência 
aos critérios da lei, atendendo-se preponderantemente a razões de utilidade so.cial. 

H.C.F. 

Ciência Penal 8, José Bushatsky Editor, São Paulo, 1974, 347 págs. 

Novo número da excelente revista que dirige um grupó de jovens professores 
de Direito e Processo Penal, de São Paulo. Embora não alcance este número o 
mesmo nível dos anteriores, nele encontramos alguns trabalhos de grande cate
goria, todos de autores nacionais. 
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Na parte de doutrina, destacam-se os trabalhos de TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ 
JÚNIOR, sobre um tema fora da especialidade (Perversão ideológica dos dirlJitos 
h~l.manos), tratado com maestria e profundidade e o estudo de Nmo BATISTA (Notas 
sobre deformidade permanente), bem como o artigo de E.VERAROO DA CUNHA LUNA 
(Os crimes qualificados pelo resultado), de cujas conclusões, sempre abalizadas, 
divergimos profundamente. Entende o autor que em tais crimes a responsabili
dade é objetiva, pondo-se contra o dispositivo introduzido pelo GP de 1969 (art. 19). 

O volume inclui também os artigos de ARMIDA BERGAMINI MIOTTO (Código 
Penitenciário Tipo para a América Latina) e de SÉRGIO M. DE MORAES PITOMBO 
(Ainda o Direito de Ação). 

Entre os pareceres estão trabalhos dos Profs. BASILEU GARCIA (Capitulação 
legal de crimes praticados contra um banco), e JosÉ FREDERICO MARQUES ("Habeas 
corpus'" e moment() consumativo em crime de ~tSura). Neste último se defende 
o cabimento do Habeas Corpus em relação ao crime de usura (apesar do que 
dispõe o art. 10 do AI-5), de forma exatíssima. 

Lamentável ,é que numa revista da categoria dessa haja o deliberado pro
pósito de aumentar-lhe inutilmente o volume (para justificar o preço?), pondo-se, 
ao alto de cada página, de forma destacada,entre duas linhas, o nome do autor 
de cada artigo, o título do artigo, o nome e o número da revista, o lugar da 
edição e o ano. Numa época em que o papel anda escasso e as publicações 
técnicas se tornam enxutas, esse desperdício enfeia a revista. Registre-se como 
fato positivo a cuidada revisão, que faltava aos belos números anteriores. 

H. C. F. 

ELIÉZER ROSA, Dicionário de Processo Penal, Rio, 1975, Editora Rio, 267 págs. 

ELIÉZER ROSA é um nome que desafia comentários. Professor de Direito, ca
racterizam-no a profunda erudição, a honestidade intelectual, o refinamento de 
espírito - qualidades que se refletem em suas obras, por todos conhecidas. Ma
gistrado, elevou a toga a altitudes raramente alcançadas, pelo exercício de uma 
judicatura serena, impregnada de humanismo, iluminada pela sua condição funda
mental e inafastável de jurista cristão. 

Dicionário de Processo Penal é obra que possui as marcas de seu talento. 
Alguns verbetes se desenvolvem com a descontração da sabedoria, informando, ana
lisando, discutindo, estabelecendo relações (p. ex.: "ampla defesa", pág. 56: "aos 
costumes", pág. 58; "regras de cortesia processual", pág. 186). Outros valem 
por verdadeiros artigos, propiciando informação completa sobre o tema (p. ex.: 
"embargos de nulidade e infringentes do julgado", pág. 111). Em todos eles, 
temos muito a aprender. 

A leItura do Dicionário de Processo Penal é uma caminhada amena pelo 
.. chão ubertoso, todavia, carrascoso" (pág. 33) do Processo Penal, realizando-se 
um descontraído contato com suas instituições e princípios. Aqui e ali, páginas 
antol6gicas, como a que o A. escreveu - com autoridade dupla - sobre a 
sentença (pág. 220). 
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A lucidez de suas posições, todas impregnadas pelo sentido de transitorie
dade do humano ("A sentença é maior que o Juiz. Passamos. Nossa sentença 
permanece, para o bem ou para o mal, embora queiramos que seja para o bem" 
- pág. 227) adicionaram a este livro de processo penal o valor de uma apro
fundada meditação sobre o ato de julgar. 

NILO BATISTA 

J. L. V. DE A:zEVEDO FRANCESCHINI, Jurisprudência do Tribunal de Alçada Cri
minal de São Paulo, 1.0 vol., Editora Universitária de Direito, São Paulo, 
1975, 668 págs. 

À sua extensa obra no paciente e meticuloso levantamento da jurisprudência, 
vem o A. a acrescentar este alentado primeiro volume, relativo à jurisprudência 
do T. A. Criminal de São Paulo. A matéria está disposta em ordem alfabética 
(até à letra D), com todas as possíveis indicações sobre os acórdãos, inclusive 
do rolo e do flash do serviço de microfilmagem do tribunal, permitindo assim 
obter com rapidez a c6pia da íntegra do julgado. 

Apresenta o A., ao início de cada matéria, os textos do CP em vigor e do 
CP de 1969, bem como notas esclarecedoras de particular interesse. Em certos 
caiSOS , reproduz-se trecho do acórdão, inclusive do voto vencido, quando contenha 
referências valiosas para o esclarecimento do assunto. 

Os trabalhos desta natureza são sempre extremamente valiosos para todos 
os que trabalham no foro criminal e não temos dúvida em recomendar particular
mente este, sem restrições. 

H. C. F. 

DORADO MONTERO, Bases para un nuevo Derecho Penal, Depalma, Buenos Aires, 
197,3, 171 págs. 

Nova edição de uma das obras mais características do pensamento de DoRADO 
MONTERO, preparada por MANUEL DE RIVACOBA y RIVACOBA, que lhe acrescentou 
um prólogo, notas e bibliografia. 

A obra foi originalmente publicada em 1902. Como os demais trabalhos de 
DORADO MONTERO, era inteiramente inacessível para os estudiosos, principalmente 
em nosso país. O que sabemos do grande mestre espanhol, é o que referem seus 
grandes e fiéis discípulos, principalmente JIMÉNEZ DE ASÚA, BERNALDO DE Qumós, 
ANTÓN ONECA e MANUEL LOPEZ-REY, e o que se presume do sugestivo título de 
sua obra mais famosa, El Derecho Proctetor de l08 Criminales (denominação 
empregada na segunda ediçã.o, aumentada e refundida, em 1915, do livro Estudios 
de De1'echo pre1Jlentivo, publicado em 1901). 

DORADQ MONTERO faleceu em 1919 e este volume traz' urna bela fotografia, 
em que transparece a vigorosa personalidade de que nos falam seus discfpulos~ 

As Bases para un nuevo Derecho Penal, como diz RIVACOBA, se não é o mais 
famoso dos trabalhos de DORADO MONTERO, é o que de forní'amâis completa expõe 
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as suas idéias e o seu sistema. Nele não se trata de Dogmática Jurídico-Penal, 
mas sim da filosofia do Direito Penal. Suas idéias originais aproximam-se do 
cor:ecion~lismo e partem das mesmas bases que inspiraram o positivismo penal, 
embora dele se afastem em numerosos pontos. 

Estabelecendo um sistema que abandona por completo todo e qualquer sen
tido retributivo da sanção penal e afasta totalmente as suas funções de prevenção 
geral, DORADO MONTERO leva às últimas conseqüências a prevenção especial como 
único fundamento da ação do Estado em face do delito. 

Demonstra, com eficácia, a ineficiência do direito punitivo então vigente, e 
propugna a sua virtual eliminação. O delinqüente é um indivíduo débil, necessi
tado de fortalecimento e ajuda. Os magistrados devem ser substituídos por médicos 
sociais cujo forte não deve ser a cultura legal, mas sim a de higienistas e tera
peutas: O crime é fenômeno social, interligado com uma infinidade de outros 
fenômenos da mesma natureza, obrigando a reconhecer que ele constitui uma 
desgraça que a ninguém pode ser imputada, em particular, mas, sim, a todos, 
globalmente, o que obriga, em conseqüência, a proscrever a idJéia de respons~bi
lidade individual. e pessoal, pondo, em seu lugar, a de responsabilidade coletIva, 
difusa, solidária. 

Destacando a prevenção especial DORADO MONTERO afirma que o crime em si 
mesmo deve passar a um plano secundário e muito subordinado. Os aspectos 
subjetivos do comportamento (intenção) e objetivos (dano) são apenas sintomas 
de perigo ou provável delinqiiência futura. Podem ser declarados perigosos os que 
praticam apenas crimes sem gravidade, ou meras contravenções e, inclusive, sim
ples transgressões administrativas que não são submetidas aos tribunais. 

Para que pudesse funcionar o sistema por ele preconizado, a administração da 
justiça criminal deveria transformar-se em tratamento higiênico e profilático, 
curativo e protetor dos delinqiientes. E para que possa realizar-se de modo ra
cional e adequado, seria necessário que os órgãos encarregados de seu desem
penho desfrutassem da mesma liberdade que têm os médicos diante dos pacientes 
enfermos. Deveria, assim, desaparecer, segundo DoRADO MONTERO, no futuro, um 
catálogo invariável de delitos e de penas, justificando-se a intervenção do Estado 
sempre que surjam sintomas de possível delinqüência futura. 

Identificam-se, na obra de DORAOO MONTERO, claramente, as raízes correcio
nalistas, que remontam a RODER (" direito à pena "). O mestre espanhol, no 
entanto, levou às últimas conseqüências a nova concepção. Entendida a "pena" 
como um bem, o processo penal deveria perder o caráter de luta que atual
mente apresenta (idéia em que os positivistas também insistiram); a adminis
tração da justiça deveria significar fazer um bem não só a quem dele necessita, 

como à sociedade. 
Passados já tantos anos desde o aparecimento desta obra e dos outros tra

balhos de DORADO MONTERO, os juristas continuam a considerar as suas idéias 
utópicas e irrealizáveis. 

Mas no violento e melancólico recuo, que hoje observamos, em toda concep
ção clássica do crime e da pena, com á predominância dos critérios de Política 
(:riminal nas legislações, começamos a reconhecer que algumas das idéias 
deste pequeno livro são de procedência incontestável. Por isso mesmo é oportuna 
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a sua reedição, para que os estudiosos de nosso tempo tenham presente a inspi
ração generosa de DORADO MONTERO no grande e infatigável trabalho de revisão 
dos problemas fundamentais do direito punitivo. 

H. C. F. 

J·OSEFINA FIGUEIRA, Menores ln/ratores da Guanabara, Instituto Universitário 
de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), Rio de Janeiro, 1973. 

A omissão das autoridades com respeito à delinqüência juvenil e o menor 
abandonado fez com que este problema adquirisse proporções alarmantes. Cons
tituindo grande preocupação nos mais diversos países, no Brasil, esta questão 
se revela ainda mais grave devido a fatores sócio-econômicos que conduzem 
uma média de 140 crianças por mês (fonte do Juizado de Menores) ao abandono 
de seus lares, buscando melhores condições de vida. Já não é de hoje a afirma
ção de que o aumento e a gravidade da delinqüência juvenil deriva princi
palmente da situação de abandono em que se encontra número calamitoso de 
menores (só em São Paulo, 600 mil). Esse problema deve ser focalizado a nível 
estrutural, no contexto de problemas nacionais considerados prioritários. Nesta 
perspectiva, os estudos acadêmicos sobre o tema possuem especial interesse. Qual
quer política a respeito do menor infrator não poderá prescindir de estudos 
realizados por especialistas visando o aprofundamento desta problemática. 

A pesquisa efetuada por Josefina Figueira se propõe primeiramente caracte
rizar os menores infratores e os tipos de delito que praticam. E a partir desta 
caracterização, procura "identificar os padrões de tratamento oficial adminis
trado aos menores delinqüentes" cujo ponto de referência é o sistema de pro
CEssamento dos menores no Juizado da Guanabara. 

Os dados apresentados a respeito das características do menor infrator 
coincidem, em geral, com outra pesquisa sobre delinqüência juvenil (cf. RDP, 
ns. 9/10). Predomina o menor de 17 anos, do sexo masculino, alfabetizado, natu
ral da Guanabara, de pais conhecidos e família legalmente constituída, vive em 
geral com um dos progenitores, freqüentemente trabalha em biscates, e mos
tra-se na maior parte das vezes responsável com respeito à infração praticada. 
A noção de responsabilidade utilizada pela autora não nos parece bem definida. 
Nos casos em que foi possível obter informações, grande parte dos pais auferia 
salário mínimo (63%) e 71,2% das mães eram domésticas. Este tipo de ocupa
. ção quando não especificado, como aqui, tanto pode indicar empregada domés
tica como o que se tem chamado de "prendas domésticas". Esta tipificação é 
interessante, pois,como sublinha a autora, desmistifica algumas idéias generali
zadas sobre o menor infrator: por exemplo, a de que predominam neste grupo, 
os analfabetos e recém-imigrados, os filhos ilegítimos, os que vivem em vadia
gem e a de que são irresponsáveis. Porém, torna-se necessário numa compa
Tação com as características da população juvenil da Guanabara. para conclusão 
quanto à representatividade dos menores infratores com relação às variáveis 
estudadas. A comparação revela que, com referência ao nível .econômico, alfabe
tização, e legitimidade, os menores infratores se identificam com a população 
jovem da Guanabara. Porém, não correspondelll ao :padrão juvenil, e" portanto 
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são características próprias aos menores delinqüentes, a incidência de maiores 
de 14 anos, do sexo masculino, de cor, e nível escolar elementar. 

Com base nas associações mais significativas entre as características do 
menor infrator e, de acordo com as teorias clássicas sobre a causalidade da 
delinqüência, a autora distingue dois grupos de infratores que se definem por 
características e motivações distintas. O comportamento delinqüente da «juven
tude abandonada" é explicado por uma socialização em subculturas marginais 
ou como resposta à "frustração social". Neste grupo estariam incluídos os 
menores de 14 anos ou menos, de cor preta, com primário incompleto. Na ju7Jen
tude alienada, se enquadrariam os menores de nível sócio-econômico médio ou 
superior, que não se conformam com o padrão de comportamento social ou 
que só praticam infrações em certas oportunidades específicas que apresentam 
pouco risco. 

No exame das ofensas pratiCadas por menores, encontramos novamente coin
cidência de resultados com a pesquisa anteriormente citada. Baseando-se nos 
dados obtidos, a autora sugere a inexistência de "orientação definida para a 
carreira do crime e de perversão" por sobressaírem Os menores primários e com 
atuação isolada e por não serem as vítimas "caracteristicamente fracas". Esta 
afirmação talvez tenha que ser revista, com respeito à atuação isolada dos meno
res e à caracterização das vítimas. Informações publicadas mais recentemente 
denotam maior incidência da prática de delitos em grupo e maior agressividade 
com relação às vítimas. Acrescenta a autora que a predominância dos crimes 
contra o patrimônio poderia indicar que o comportamento delinqüente neste 
caso corresponde a uma atividade utilitária que seria desenvolvida pela juven
tude abandonada. 

Para trabalho de prevenção e controle ao crime, seria particularmente inte
ressante examinar a parte do estudo que determina associações entre as caracte
rísticas dos delitos praticados. Assim, relaciona tipo de ofensa com período do 
ano em que ocorre, local, hora, se é praticada isoladamente etc. e características 
das vítimas (idade, sexo, raça, conhecida ou desconhecida). Estas últimas infor
mações poderiam eventualmente interessar aos estudiosos da vitimologia. Ainda 
relacionando tipos de ofensa com características das mesmas, encontram-se certos 
padrões associativos que permitem construir uma tipologia sobre o menor que 
pratica determinado delito. 

Partindo de análise sobre a causalidade do comportamento anti-social, e de 
acordo com a motivação da conduta delinqüente, a autora propõe medidas espe
cíficas, que objetivariam maior controle e reabilitação do menor infrator. São 
apresentadas certas teorias sobre "influência social" que, aplicadas à análise 
tipológica realizada, sugerem, segundo a autora, diferentes possibilidades de 
tratamento para o jovem delinqüente. Assim, a utilização de mecanismos de 
influência através do grupo familiar e de instituições específicas modificaria o 
comportamento anti-social, influenciando-o em direções predeterminadas, no sen
tido da ressocialização. Conclusivamente, propõe para cada tipo de infração, um 
tratamento adequado do ponto-de-vista da reabilitação. 

Na segunda parte do trabalho, parte-se do pressuposto de que existe um 
sistema que congrega diferentes instituições com o objetivo de controlar a delin
qüência juvenil e promover a reabilitação do menor. A coerência interna desse 
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sistema seria fundamental para se atingir a meta comum. _A atuação não coorde
nada dos subsistemas (sistema policial, judiciário e assistencial) pode resultar 
em disfunção das instituições, dificultando a obtenção dos objetivos propostos. 
Para verificar em que medida o sistema se apresenta coerente, analisa-se o 
sistema de processamento dos menores infratores no Juizado. o. estudo desse 
processamento deverá indicar o grau de integração dos subsistemas e os pontos 
em que se revelam as disfunções. Foi analisada a atuação do sistema de justiça 
lc'nearregado do menor no período de 1964 a 1971. 

Procedeu-se inicialmente à esquematização de tipos ideais. Um dos extre
mos indicaria a atuação benevolente do sistema, e o outro, a sev,eridade. Por 
exemplo, considera-se como comportamento benevolente, pouca atuação direta 
da polícia, processo breve, sentença leve, desligamento da instituição assisten
cial a pedido. A divergência ou convergência nas atitudes dos subsistemas, seja 
na direção da benevolência ou da severidade, revelaria menor ou maior capaci
dade de cumprir seus objetivos em relação ao menor. A conclusão indica que no 
período analisado, o sistema de justiça tem demonstrado progressiva tolerância 
para com o menor infrator. Esta benevolência aparece principalmente nos subsis
temas judiciários e assistencial. o. juiz apresenta-se como líder na evolução do 
sistema para maior tolerância. A atuação policial mostra-se predominantemente 
severa revelando resistência à atitude benevolente. A disfunção surge com a incoe
rência de atuação entre o subsistema policial e os outros. Segundo a pesquisadora 
observa, o tratamento é mais benevolente quando se trata de menores com as 
características seguintes': branco, estudante, cujas ofensas não foram contra o 
patrimônio. Por outro lado, o sistema se mostra mais punitivo com relação aos 
menores de cor, que não estudam e praticam roubos. Isto revela que existem 
certos valores que influenciam a atitude oficial, conduzindo a uma atuação dis
criminatória (p. ex., discriminação racial). Concluindo, afirma a autora que 
inexiste integração entre os diferentes setores que se ocupam do menor infrator; 
pelo contrário, surgem antagonismos entre eles, uns responsabilizando os outros 
por determinadas situações, impedindo atitude coerente com vistas à execução 
do objetivo comum. Sugere, fundamentando-se nesse estudo, maior profissionali
zação dos três subsistemas; implementação de certos programas com administra
ção conjunta de verbas e pessoal; um sistema policial orientado só para menores. 

Aconselhamos a leitura deste trabalho às autoridades incumbidas de elucidar 
e resolver o problema da delinqüência juvenil. A abordagem descritiva que ini~ 
cialmente adota, fornece, com detalhes, dados significativos a serem considerados 
no tratamento da questão. 

Algumas observações, de caráter geral, a respeito desta pesquisa. Com rela
ção à juventude alienada, a causalidade nos parece insufiCientemente explicada. 
O desvio motivado pela oportunidade com baixo risco é pouco revelador, pois 
grande parte dos desvios tem origem em determinadas oportunidades. Teria que 
ser explicado a que tipo de oportunidade se faz referência e porque alguns 
menores a utilizam e outros não. Tàmbém o inconformismo por si só, sendo pró
prio dessa faixa etária, não explicaria o comportamento do menor infrator, já 
que constitui uma característica comum à juventude, como sublinha a autora. 
Achamos ainda que, ao contrário do afirmado, esse grupo pode apresentar níveis 
de "frustração social". Numa sociedade onde o consumo é um valor, a dificuldade 
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de obter certo bem de consumo pode conduzir o jovem a infringir certos regula
mentos sociais. E isto acontece também com o jovem de classe média que pode ter 
acesso a certo tipo de consumo mas não a outros. 

Com relação ao sistema de processamento, pensamos ser um pouco arbitrá
ria, a classificação do comportamento do sistema em benevolente e severo, prin
cipalmente devido às variáveis escolhidas como indicadoras dessa atuação e às 
suas interpretações. Por exemplo, considera-se a atuação da polícia benevo
lente quando retém por pouco tempo (não se indica quanto) o menor na delega
cia. Diríamos que o tempo de estadia do menor na delegacia pode ser breve 
sem indicar benevolência, na medida ,em que tiver sofrido violência. Com refe
rência às outras variáveis, tambtém indicam apenas um todo do problema, sem 
considerar aspectos relevantes no tratamento proporcionado ao menor. 

Carece o estudo de visão mais crítica sobre o problema do jovem infrator. 
Nâo são considerados vários aspectos sociais que influenciam o comportamento 
dclinqüente. Sempre que utilizados, os conceitos de reabilitação e conformidade 
social, deve ser observado quais os parâmetros escolhidos, pois podem indicar, 
muitas vezes, o desejo de inculcar certos valores dominantes e conduzir a com
llortamentos "obedientes", cortando qualquer espécie de inconformismo o que 
seria negativo. Numa solução que deveria ser levada em conta, ao se considerar 
a problemática do menor infrator, é a de descriminalizar certos comportamentos, 
medida que já vem sendo analisada no âmbito da delinqüência adulta. 

YOLANDA C!A.TÃO 

RUY BARBOSA CORREA FILHO, Dos Crimes contra a Administração Pública e o 
Decreto-lei n. 201/67, São Paulo, 1974, ed. Liv. Jur. Vellenich, 98 págs. 

Há certos assuntos, no Brasil, que preocupam os interessados e estudiosos, 
e tambéin os desinteressados e não-estudiosos, mais do que seria suportável por 
nossa indústria gráfica. Assim ocorreu, por exemplo, com a problemática dos 
tóxicos. Num de seus artigos, queixava-se CARRARA de que "la dottrina penale, 
inondata in que&to d(3cennio da tante monografie che e impossibile kggerle tutte 
non che studiarle, divenne un vera emporio. E come avviene a tutti gli emporii 
.'!i incontrarono là le gemme prezione appresso alle merci avariàte ( ... )" (Un 
Pensiero Sul Furto, Oppuscoli, 6, 36). A respeito dos tóxicos, temos realmente 
um empório; e como em todos os empórios ..• 

Há outros assuntos, todavia, que não preocupam nem ao menos os desinte
ressados e não-estudiosos, podendo-se contar nos dedos as contribuições a seu 
estudo. Entre esses, o exame do imperfeitíssimo Dec.-Iei n. 201/67. A par de 
alguns breves artigos e notas, e da publicação Da Responsabilidade do Prefeito 
(DEONIZIO FERNANDES et. alt., São Paulo, 1967), pouca coisa tínhamos. 

É pois com satisfação que saudamos o aparecimento do trabalho em epígrafe. 
O A. é Professor da Faculdade de Direito do Norte Pioneiro, em Jacarezinho 
- Paraná, e pertence ao Ministério Público daquele Estado. 

O trabalho vem a ser uma ampliação de tese apresentada ao II Congresso 
Nacional do Ministério Público, realizado em, Guarapari, em março d~ 1973. 
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O Autor se coloca quanto ao problema do concurso, entre. os crimes definidos 
no Dec.-Iei n. 20V67, e aqUeles previstos no CP (art. 312 e segs.); quanto à 
questão surgida com a revogação da Lei n. 3.528/59, e os reflexos sobre o pro
cedimento a ser adotado, e quanto a outros aspectos relevantes. 

Não é empreendido um estudo da "parte especial" da lei, o que sem dúvida 
enriqueceria o trabalho. A conhecida posição do Supremo Tribunal Federal é 
examinada (pág. 65 e segs.), contendo a publicação ainda informe jurispruden
ciaI satisfatório. 

Trata-se de contribuição valiosa ao tão menosprezado estudo do Dec.-Iei 
ll. 201/67, que se recomenda aos profissionais. 

NILO BATISTA 

ALOISIO SAYOL DE SÁ PEIXOTO, Casos Concretos de Direito Penal e Proce88ual 
Penal, Goiânia, 1974, 3 vols. 

Noticiamos o lançamento da obra em epígrafe, três volumes que contêm 
trabalhos forenses do Autor, Advogado em Goiás, Professor na Faculdade de 
Direito da Universidade de Goiás e da Faculdade de Direito de Anápolis. 

O primeiro volume é constituído por trabalhos em habeas corpus; o segun
do por defesas em crimes contra a vida, e o terceiro por peças produzidas em 
processos referentes a crimes contra os costumes, o patrimônio, a fé pública 
e a paz pública. Como o A. agrega constantemente às peças de sua lavra as 
denúncias e decisões respectivas, temos que - a par dos bem elaborados e 
substanciosos trabalhos profissionais, com lembranças e aportes úteis - se pode 
fruir da leitura condensada de processos interessantíssimos, com a discussão, 
e solução de hipóteses as mais variadas. Em suma, uma leitura agradável e 
útil, de consulta facilitada por um índice por assuntos. 

A obra é enriquecida com um prefácio do eminente Min. XAVIER DE 
ALBUQUERQUE. 

NILO BATISTA 

DAMÁSIO E. DE JESUS, Direito Penal, Introdução e Parte Geral, I, São Paulo, 
1972, José Bushatsky editor, 439 págs.; Parte Geral, II,São Paulo, 1973, 
562 págs. 

DAMÁSIQ E. DE JESUS, ilustre membro do Ministério Penal, paulista e acata
do professor das Faculdades de Bauru e Marília, prêmio Costa e Silva de 1971, 
pu.blicou, em dois volumes, abrangendo toda a parte geral do Direito Penal, 
o livro que ora apreciamos. 

No primeiro, expõe as noções introdutórias (conceito e posição do Direito 
Penal) faz minucioso exame da lei penal (conceito, interpretação, limites de 
2.plicação, princípio da legalidade) e inicia a análise da teoria do crime, apre
ciando, depois dos conceitos básicos, o fato típico. No segundo, conclui a análise 
do crime, com o estudo da antijuridicidade e da culpabilidade. Passa em seguida 
ao concurso de agentes, expõe a teoria da pena, esclarece a disciplina da ação 
penal e conclui com a extinção da punibilidade. 
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Como se vê bem distribuídos, aí estão todos os assuntos referentes à parte 
geral, de tão grande importância no conhecimento do Direito Penal. 

A matéria lé exposta de forma clara e completa, como se exige de um pro
fessor, e está amparada na melhor doutrina e na jurisprudência mais atualizada. 

Não é fácil realizar um trabalho como esse do Prof. DAMÁSIO DE JESUS. 
É preciso bastante equilíbrio para não ficar nas noções elementares, tipo "esque
ma", que encontramos em publicações apressadas, nem se perder no debate das 
numerosas teorias que os doutrinadores expõem sobre os variados temas da parte 
geral. Ao leitor, e sobretudo ao aluno, deve transmitir-se o conhecimento de 
forma compreensiva e segura, deixando-lhe a oportunidade de, em estudos com
plementares, aprofundar-se na bibliografia especializada. 

A obra de DAMÁSIO DE JESUS tem cunho -eminentemente didático. Os nume
rosos exemplos que apresenta, a todo instante, e os quadros sinóticos que elabora 
sobre assuntos mais complexos, mostram a preocupação de fazer-se compreen
dido. Mas suas considerações vão além e conseguem satisfazer a curiosidade tam
bém daqueles já iniciados no estudo do Direito Penal. 

Não é preciso muito esforço para perceber a segurança do ensino do autor. 
Basta assinalar alguns pontos. No 1.0 voI., observemos a exata distinção entre 
analogia e interpretação analógica (págs. 83-85); a aceitação da analogia in 
bonam partem (pág. 101); o entendimento de que sujeito ativo e sujeito passivo 
de um crime são, necessariamente, pessoas diversas, inclusive nos crimes plu
rissubjetivos de condutas contrapostas (págs. 272-273); o conceito que faz de 
eausa relativamente independente (pág. 369); o reconhecimento da tentativa do 
crime complexo, ainda quando um dos crimes integrantes se tenha consumado 
(pág. 423); a distinção entre crime putativo e crime impossível (pág. 436). No 
2.° voI., podemos registrar a afirmação de que, nos crimes preterdolosos, não há 
responsabilidade objetiva (págs. 137-138); que a obediência hierárquica é erro 
de direito excepcionalmente relevante (pág. 200); que o perdão judicial, causa 
extintiva da punibilidade não catalogada no art. 108 do Código vigente, pressupõe 
sentença condenatória (págs. 489-490); a correta distinção entre imputabilidade 
e responsabilidade (pág. 110) ; a acertada opção pelo critério da dosagem da pena 
em três etapas (pág. 396); a enumeração das circunstâncias judiciais e legais 
(pág. 366). 

Pode-se - e isso é inevitável - discordar do ilustre autor em alguns pontos. 
Mas, certamente, tais divergências serão em número reduzido ·e limitadas, quase 
todas, a pontos secundários. 

Estão de parabéns os estudiosos do Direito Penal com esta grande obra, 
que mantém o mesmo elevado nível de muitos outros trabalhos do autor, publi
cados em nossas revistas especializadas. 

RAPHAEL CIRIGLIANO FILlrO 

MAXIMILIANUS GLÁUDIO AMÉRICO FÜHRER, Crimes Falimentares, Ed. Revista dOIl 
Tribunais, São Paulo, 1972, 132 págs. 

o. presente trabalho constitui valiosa contribuição ao estudo dos crimes fali
mentares entre nós, e o rigor sistemático da exposição o distingue singularmente. 
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Fruto evidente de um estudo vertical da matéria, a obra se divide em .cinco 
partes. A primeira, "Panorama Doutrinário" (págs. 5 a 14) situa os problemas 
históricos fundamentais do crime falimentar, assinalando as diversas concepções 
e tratamento recebidos pela espécie, desde a teoria da falência-crime (pág. 8) à 
teoria da falência-condição (pág. 11). 

Em seguida, temos breves "considerações sobre as nossas atuais disposições 
penais falimentares" (págs. 15 a 17). O Autor aponta o crime do n. IX, art. 3.° 
da Lei n. 1.521, de 26/dez./51 (economia popular) como um caso brasileiro de 
falência-crime (pág. 17). 

Na "Teoria Geral", terceira parte, encontraremos o aporte à vexata quaestio 
da objetividade jurídica, empreendido com elegância e erudição (págs. 19' e segs.), 
além do exame de categorias e problemas comuns a todos os delitos falimentares, 
inclusive cuidadosa apreciação do elemento subjetivo (pág. 31). Com relação 
ao momento consumativo, situa-o o A. na sentença declaratória da falência (pág. 
35). Problemas como o da tentativa, do concurso de agentes e do concurso de 
crimes são também satisfatoriamente abordados, embora o texto que se ocupa 
do concurso entre crimes comuns e falimentares pudesse merecer, ·em nossa opi
nião, maior desenvolvimento, à base das teorias que informam o COncurso apa
rente de tipos. 

Sucede-se a "Parte Especial" (págs. 51 e segs.), com o exame individuali
zado dos delitos falimentares, onde o A. sofre os percalços naturais de ter que 
atravessar a floresta de imperfeições e impropriedades da lei. 

Por fim, temos a transcrição de diversos textos legais estrangeiros (págs. 95 
e segs.), útil informação nem sempre de fácil acesso aos profissionais. 

O A. transcreve passagem de CARNELUTTI, segundo a qual "os crimes fali
mentares cresceram como plantas selvagens, longe dos cuidados dos jardineiros 
do direito penal, e esta falta de trato científico reflete-se, de pronto, no plano 
legislativo" (pág. 15). É outra verdade que se deve a CARNELUTTI; e estudos 
como o presente certamente colaborarão para que a disciplina geral dos crimes 
falimentares, (bem como as espécies delituosas, venham a alcançar o mesmo refi
namento e precisão de seus congêneres comuns. O trabalho do A. é expressiva 
ajuda ao ofício de jardinagem que CARNELUTTI reclamava. 

Nruo BATISTA 

VICENTE FONTANA CARDOSO, Crimes em Acidentes de Trânsito, Rio, 1974, ed. 
Forense, 174 págs. 

O presente trabalho se InICIa por uma especIe de teoria do delito ao alcance 
de todos ("Noção Elementar de Crime" - págs. 9 a 19), onde o A., v~len~o-se 

d ANiBAL BRUNO MAGALHÃES NORONHA -e HUNGRIA, estabelece o que seja crIme. 
~ isto se segue ~ma segunda parte intitulada "~cidentes de Tr~nsito" (pá~s. 
23 a 31), na qual, a par de considerações geraIs,' s: encontra.:ao observaçoe~ 
sobre negligência, imprudência e imperícia, essas tres expressoe~ de uma. so 
realidade conceituaI, que tanto retardam no Brasil o estudo vertIcal do crlme 

culposo. 
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Em seguida, o A. agrupa uma série de decisões em torno de certas situa
ções de fato: via preferencial (págs. 37 e segs.), preferência nos cruzamentos 
(págs. 43 e segs.), contramão (págs. 49 e segs.), velocidade inadequada (págs. 
55 e segs.) etc. Cada conjunto de decisões é precedido por algumas observações, 
nas quais, lamentavelmente, o A. não trabalha sobre o próprio texto do Código 
Nacional de Trânsito, o que sem dúvida alguma acrescentaria aos méritos do 
livro. 

Porque os méritos existem, e estão em propiciar ao leitor uma coletânea de 
julgados recentes sobre as mais encontradas formas de delitos de circulação. 

NILO BATISTA 

LUClO EDUARDO HERRERA, El Error en Materia Penal, Buenos Aires, 1971, ed. 
Abeledo-Perrot, 149 págs. 

LUCIO EDUARDO HERRERA, de quem já conhecíamos excelente trabalho sobre 
autoria mediata ("La Autoria Mediata", in Jornadas Nacionales de Derecho 
Penal, anais publicados pela Universidade de Belgrano, 1973, págs. 23 e segs.) 
Jé Prof.-adjunto na Faculdade de Direito da Universidade Católica de La Plata, 
da Universidade de Belgrano, e Docente auxiliar na cátedra do Prof. FRÍAS 
CABALLERO, na Universidade Nacional de Buenos Aires. 

O rigor científico e a precisão em colocar e desenvolver Os problemas parecem 
ser características de seu trabalho, que se refletem neste El Error en Materia 
Penal. 

O livro se inicia pelos grandes lineamentos da teoria do erro, propondo um 
conceito (págs. 11 e segs.) e fornecendo uma rica notícia histórica (págs. 13 
e segs.), que abrange a informação doutrinária e a indicação de precedentes 
legislativos. A distinção error jacti - errOr juris é apreciada do ponto-de-vista 
histórico (pág. 43), e logo Se inicia o estudo do erro essencial de fato (pág. 47), 
bem como das condições que o dotam de eficácia exculpante (pág. 53), ou seja, 
sua essencialidade, invencibilidade etc. Temos logo em seguida o exame do erro 
sobre a lei penal (pág. 57), com destaque para a questão oferecida pelas leis 
penais em branco (pág. 65). 

No Cap. lU, apresenta o A. um quadro das concepções psicológica e nor
mativa da culpabilidade (pág. 73), aduzindo mais as repercussões da teoria da 
ação final na matéria. O problema da colocação sistemática da consciência da 
ilicitude, com exposição sucinta e segura das teorias do dolo e da culpabilidade 
(págs. 82 e segs.) complementa o quadro geral que permitirá situar e desenvolver 
a distinção erro de tipo - erro de proibição, não como sucedâneo da velha 
dístinção romana, mera troca de rótulos, mas sim como imposição realística da 
observação do objeto do erro. Aqui reside (págs. 91 e segs.), indubitavelmente, 
u.m dos pontos altos do livro. 

Parte o A. para a solução que lhe parece admissível, face às delimitações 
impostas pelo texto positivo argentino - que não admitiria a singela trasladação da 
distinção - tatbestandsirrtum-verbotsirrtum - propondo uma classificação consti
tuída por: 1. erro essencial sobre o fato; 2. erro sobre as eximentes (incluindo-se 
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aqui, ao lado de justificativas, causas de exclusão de c~lpabiIidade); 3. erro sobre 
a lei penal. 

Trata-se de trabalho da maior importância, cuja consulta se recomenda a 
quantos se ocupem do tema, oferecendo para nós um especial atrativo, porquanto 
no CP de 1940 - o que se repete no CP de 1969 - o erro sobre o fato e 
o erro sobre circunstância que legitimaria a conduta do agente são previstos 
num só dispositivo, sendo o segundo versado, pela maior parte dos autores, como 
modalidade do erro de fato. 

NILO BATISTA 

JOSÉ BARCELOS DE SOUZA, Do Arquivamento, Belo Horizonte, 1969, 125 págs. 

O presente trabalho, que consiste na tese apresentada pelo A. à Congre
gação da Faculdade de Direito UF'l\1G, em concurso para livre-docência, repre
senta valioso estudo sobre o arquivamento do inquérito policial, e os principais 
problemas que surgem em torno dessa situação procedimental. 

Após a colocação geral do problema (Cap. I, págs. 5 e segs.) e ao exame 
do arquivamento em face do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública 
(págs. 11 e segs.), temos o exame dos casos de arquivamento (Cap. III, págs. 25 
e segs.), com uma síntese muito elaborada da discussão que se estabelece a res
peito do âmbito de apreciação no qual pode o Ministério Público calcar a soli
citação de arquivamento. 

No Cap. IV, são estudadas as hipóteses de arquivamento em virtude de deci
são judicial (certos casos de competência originária, trancamento de ação penal 
por habeas corpus, rejeição de denúncia e queixa, e algumas situações nos pro
cessos de rito sumário - págs. 43 e segs.). Encontramos ainda um estudo sobre 
o controle jurisdicional da obrigatoriedade da ação penal (Cap. VI, págs. 65 e 
segs.), empreendido com esmero e segurança. 

Ê um livr~ que se recomenda aos profissionais e estudiosos do processo penal. 

NILO BATISTA 

Ruy REBELLO PINHO, C6digo Penal, Editora Atlas SI A., São Paulo, 2.a ed., 
1975, 184 págs. 

Texto do CP de 1940 em edição bem cuidada, precedida da exposição de 
motivos. Destacam-se, a1ém da meticulosa revisão do texto (que falta a muitas 
edições), diversas notas bem elaboradas, com referências à súmula do STF e 
aos textos originais de dispositivos que apresentam nOva redação. 

Em apêndice apenas o texto do Código da Propriedade Industrial que revogou 
o CP nessa matéria e algumas remissões a textos de outras leis penais. 

H. C. F. 
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Étude3 8ur la conduite anti8ociale, Acta Criminológica - 1973. Les Presses Uni
versitaires de Montréal, Montréal, 1973, 217 págs. 

o sexto número da Acta Criminológica, dirigida pelo Prof. DENIS SZABO, 
modifica integralmente sua apresentação. No lugar do habitual estudo mono
gráfico, a revista publica duas importantes contribuições científicas para a 
pesquisa criminológica e dois outros textos de grande atualidade neste campo 
de estudo. 

O ponto de partida do primeiro texto "Representações do Sistema de 
Justiça Criminal - Estudo tipológico" por PHILIPPE ROBERT e CLAUDE FORGERON 
- consiste no estudo das representações coletivas (no sentido durkheimiano) 
sobre o sistema de justiça criminal. 

A atual crise do sistema de justiça penal representa, na realidade, uma 
crise da função atribuída a este sistema pela sociedade, o que implica um 
reexame das representações que Os diversos grupos sociais possuem sobre o sis
tema judiciário. O programa de pesquisas organizado pelo Serviço de Estudos 
Penais e Criminológicos (S.E.P. C.) leva em consideração o papel da Crimi
nologia no estudo da reação social face ao crime e a importância de uma abor
dagem científica "integrativa" sobre o tema em foco. O estudo publicado faz 
parte de um dos projetos de pesquisa do S.E.P.C.: "A imagem da Justiça 
Criminal na Sociedade". 

Na etapa anterior deste projeto, ficou clara a estreita relação entre as 
representações do unIverso social das pessoas interrogadas e suas representações 
sobre a justiça penal. Surgiu desta observação a hipótese que orientou o trabalho, 
ou seja, de que as imagens sobre a justiça têm como base o conformismo _ 
aqui definido como "adesão às normas e valores socialmente impostos". Assim, 
as atitudes inseridas serão classificadas como conformistas ou não conformis
tas. Os dados foram coligidos através de um questionário distribuído a uma 
amostra (200) da população parisiense. Os critérios de seleção foram sexo, 
idade, categoria sócio-profissional, lugar de residência - a fim de assegurar 
a presença de todas as características previstas. As técnicas utilizadas foram 
essencialmente a análise tipológica e as escalas. Na análise tipológica foram 
aplicados os seguintes indicadores para o conformismo: resistência à mudança, 
aceitação de inovações, adesão aos valores tradicionais e às instituições. Nas 
escalas, além destes indicados, acrescentou-se outros relacionados com a opi
nião do indivíduo sobre a administração da justiça (se é "independente", se é 
"justa" etc.). 

Tendo como orientação a hipótese já mencionada, elaborou-se a partir dos 
ciados coletados, uma tipologia de atitudes referente à imagem que os entre
vistados têm em relação ao sistema judiciário (a propósito da finalidade do 
sistema criminal, do desempenho atual do judiciário, da etiologia do crime etc.). 

A partir desta análise tipológica o constata-se que existem dois grupos bas
tante distintos segundo se admite ou não o papel dos determinismos sociais na 
etiologia criminal. (Uma primeira tipologia distinguiu 5 tipos que foram pos
teriormente resumidos em dois pólos). 
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O primeiro tipo que reúne o maior grau deconfor,mismo se caracteriza 
pelas seguintes dimensões: satisfação e confiança quanto ao desempenho do 
sistema judiciário; suas funções são a de proteger o indivíduo e manter a 
ordem; independência do sistema com referência ao dinheiro e poder; o crime 
é de responsabilidade individual; grau elevado de conformismo e resistência 
à mudança. 

O segundo grupo apresenta como imagem o seguinte quadro: pouca (ou 
nenhuma) satisfação e confiança no sistema judiciário; sua função é de pro
teção; a imagem dos agentes judiciários (juiz, polícia, advogado etc.) é ne
gativa; enfatiza-se a responsabilidade social do crime; tendências reformistas 
ou revolucionárias; o sistema judiciário e seu desempenho só podem ser com
preendidos com referência à estrutura social no qual se inserem; a imagem 
desfavorável do sistema de justiça penal está vinculada à percepção negativa 
àa sociedade. 

Os autores concluem seu estudo confirmando a hipótese estabelecida, da 
l'elação entre o conformismo social e a imagem da justiça criminal. A resis
tência ou não à mudança que a;parece através dos resultados se vincula à 
uma atitude de otimismo/pessimismo. Porém não fica claro se a resistência à 
mudança e o otimismo/pessimismo são duas dimensões autônomas, embora rela
cionadas ou se são duas variáveis do conformismo. A pesquisa também não 
informa sobre os tipos de pessoas que estariam incluídas na análise tipológica. 
O que parece conclusivo nesta pesquisa é que a organização das representações 
sociais sobre a justiça penal varia de acordo com um menOr ou maior grau 
de conformismo. 

Parece-nos importante algumas observações relacionadas com os quadros e 
resultados estatísticos apresentados, principalmente por ser esta uma falha co
mum na publicação de pesquisas. Os autores, muitas vezes, não explicam de
vidamente os resultados anunciados, desconhecendo o leitor a origem de uma 
escolha, os significados de números citados, referências feitas, sinais utiliza
dos... Sem a necessária expliçação (note-se que a publicação atinge profis
sionais não especializados nestas técnicas), as técnicas empregadas se mostram 
herméticas e pouco claras. Tem-se a impressão, por vezes, que a publicação su
primiu importantes trechos do estudo, necessários a um leitor não familiari
zado com o programa de pesquisa desenvolvido. Igualmente nos parece inte
ressante o conhecimento da percentagem de representações dos diversos tipos 
cJ.assificados. Sabemos que existe uma imagem "conformista" da justiça e outra 
"não conformista" mas não temos como concluir sobre qual delas será mais 
signific,ativa dentro da amostra selecionada. 

No texto seguinte, "Uma nova conoepção dos valores: Contribuiçã,o da Psi. 
cologia à criminologia dos valores" ~ FRANCYNE. GoYER-MIQHAUD analisa a 
Iloção de valor em psicologia, elabora sua própria concepção, sohre o valor e 
tenta aplicá-lo à delinqüência juvenil. Inclui também este estudo, n:;!. terceira 
parte, uma apreciação crítica feita por CHRISTIAN DEBUYST. 

Depois de examinar diferentes teorias axiológicas so1)re o valor, a a1;ltora 
toma como referência a teoria de SPRANGER & ALl;'P01tT q1,l,e ~:firma ser o CO]Jl

Ilortamento do indivíduo motivado pela Sl1a escala de valores. pentro desta 
perspectiva, ela sugere nova concepção sobre o valor, apresentando o conceito 
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de "valor motivador": este valor possui um papel de intermediário entre o 
indivíduo e seu mundo axiológico. 

o. poder de motivação desses valores intermediários, provém da ansiedade. 
o.s "valores motivadores", gerados pela ansiedade, preenchem uma função que 
é a de induzir valores e não-valores. A autora estabelece então uma tipologia 
da ansiedade, segundo a fonte de motivação. Como primeiro tipo, existe a ansie
dade hedônica; neste caso, o comportamento do indivíduo é determinado tanto 
pela procura do pra'zer como pela fuga do desprazer. Na ansiedade alocêntrica 
(segundo tipo), a motivação provém do receio que tem o indivíduo de perder 
o amor de seus semelhantes. Na ansiedade de autoridade, a pessoa preocupa-se 
com sua imagem frente a figuras de autoridade (autoridade social, parental 
etc.). E na ansiedade de integridade, o que motiva o comportamento é o 
medo de perder a sua integridade, concebida aqui como estima de si mesmo. 

A autora procura aplicar este conceito de "valor motivador" gerado pela 
ansiedade à delinqüência juvenil. Compara a atitude dos delinqüentes e dos jo
vens não delinqüentes com relação aos valoves motivadores. A partir desta compara
ção e da análise das características principais do delinqüente, a autora afirma 
hipoteticamente que, entre os valores motivadores do delinqüente se encontram 
mais fortemente presentes, a ansiedade hedônica e a alocêntrica. o.s outros dois 
tipos de ansiedade se encontram mais fracamente representados e são mais 
característicos nos indivíduos socialmente adaptados. 

o. estudo se completa com a revisão das diferentes técnicas utilizadas para 
medir valores, sendo designada como a mais apropriada para a medição dos 
valores motivadores gerados p,ela ansiedade, a técnica da "situação": várias 
situações são apresentadas ao indivíduo frente às quais ele terá que se definir 
permitindo desta forma, descobrir os valores induzidos pelos valores motivadores: 

Na sua reflexão crítica sobre este estudo, DEBUYST analisa primeiramente, 
a noção de valor, distinguindo valor ("valor verdadeiro") e função ("valor fun
cional "). o.bserva que um objeto tanto pode ter um significado valorativo quanto 
um significado funcional. Ele constitui realmente um valor na medida em que 
o indivíduo modela seu comportamento a partir deste objeto; ao contrário, o 
objeto terá um valor "funcional" se for utilizado para atender às necessidades 
ou interesses do indivíduo. Mostra então que a noção de "valores motivadores", 
desenvolvida anteriormente não inclui os valores verdadeiros mas apenas os fun
cionais. Segundo o autor, a concepção da ansiedade como fonte de valor se 
baseia na idéia de que o medo (como fator de ansiedade) constitui a motiva
ção central de uma moral relativamente inferior (em termos axiológicos, equiva
leria ao valor funcional). Porém, em certas condições, esta moral dá lugar a 
uma moral superior, onde o outro é percebido como um valor em si (valor 
verdadeiro). Esta segunda perspectiva se diferencia daquela apresentada por 
FRANCYNE G. MICHAUD, a partir da qual o comportamento humano é orientado 
pela procura de bem-estar cujo alcance depende da observância das normas do 
grupo. Diferentemente, no segundo enfoque, o objeto >é visto como um valor não 
somente em função de seu caráter utilitário mas por si mesmo. Não são as 
regras grupais que o erigem em valor mas a relação próxima do individuo com 
o objeto. 
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Finalmente o autor aborda a importância deste' debate para a problemática 
criminológica. Ó comportamento delinqüente não deve ser visto unicame~te como 
transgressão de uma regra; em certos casos, poderá significar a realizaçao de um 
valor para o grupo ao qual pertence o delinqüente (especialmente, nos casos 
de' gang). Por isto mesmo, parece-lhe indispensável descobrir o sentido da trans~ 
gressão para o autor do ato delitivo e para o grupo. Esta descoberta _ter~ 
bastante relevo para o diagnóstico, o tratamento e mesmo para a prevençao a 
delinqüência juvenil. Muitas vezes - o comportamento desviado - re~re~enta 

a negação de um valor não reconhecido pelo autor. Pa~a que o delm.quente 
incorpore os valores verdadeiros, é necessário que a socIedade proporcIOne a 
seus membros condições de viverem experiências através das quais a regra 
adquira sentido. A incapacidade de criar estas condições, que caracteriza nossa 
sociedade, é o problema crucial relativo à diminuição da delinqüência juvenil. 

Em - "A Aplicação das Regras Mínimas Para Q TratamJento dos' Presos no 
Canadá!' - por PIERRE LANDREVILLE - trata-se de verificar como são efetiva
mente aplicadas. as Regras Mínimas Para o Tratamento de Presos, estabelecidas 
l)ela o.NU (1955) nos estabelecimentos penais do Canadá. o. autor examina a 
legislação canadense com referência às penitenciárias federais e às casas de 
detenção do Quebec. Constata que as Regras Mínimas não estão em geral pro
tegidas seja por leis, regulamentos ou diretrizes das instituições pen.ais do 
Canadá. Grande parte do regime penitenciário não está previsto na legislação. 
Apesar disso, as condições de detenção nos diversos estabelecimentos penais (do 
Quebec - caso examinado) estão condizentes com as Regras Mínimas. Porém, 
esta realidade se deve à boa vontade e ao arbítrio das autoridades e não pode 
portanto ser controlada. E ainda, vale observar, estas condições são conside
radas antes privilégios do que direitos. 

o. autor sugere, conclusivamente, que as Regras Mínimas sejam conside
radas como " carta de direitos" de todo indivíduo privado de sua liberdade, 
culpado ou não. Para isto, 1) as garantias previstas pelas Regras devem ser 
incorporadas à legislação canadense e à das províncias; 2) deve-se dar a co
nhecer estas Regras a todos os serviços, autoridades, grupos interessados, incluin
do os internos e o público em geral; 3) possibilitar aos presos Os meios de 
fazer valer seus direitos, criando uma organização encarregada de controlar 
e assegurar a aplicação destas Regras; 4) proceder a uma avaliação d~~ me
didas necessárias para a aplicação das Regras, dos métodos a serem utIlIzados 
e dos resultados obtidos. 

Observa-se ultimamente, a intensificação da luta pelos direitos dos presos, 
'. I d""t d . ia e à maior abertura graças ao crescente Interesse pe os IreI os as mmor s .. 

dos juristas. Uma das declarações mais importantes a este res~eIto f~1 ~ .d~ 
"National Council on Crime and Delinquency", baseada no segumt~ prmC1pIO. 
"o preso conserva todos os direitos do cidadão comum co~, exceçao daqueles 
que lhe foram, expressa ou implicitamente, retirados pela leI . o. ~utor lem?ra 
que o reconhecimento desses princípios e direitos bá~icos atenuarIa os ef~ItOS 
secundários da pena privativa de liberdade e do estIgma q~e. dela .decorre. 

Finalmente, o último texto consiste num estudo de crmllnologIa compa
rada sobre o fenômeno criminal na África, realizado por SUZAN~E ARCAND 
e YVES BRILLON, através do programa de assistência técnica do Instituto Inter-

123 



nacional de Criminologia Comparada ao Instituto de Criminologia de Abidjan. 
Ele focaliza o problema bastante atual das rápidas mudanças culturais sociais 
e econômicas que atravessam os países em desenvolvimento e seus efeitos sobre 
a criminalidade. Dentro desta perspectiva, realizou-se em maio de 1973, o 
Quinto Simpósio Internacional de Criminologia Comparado que abordou as ne
cessidades e perspectivas relacionadas com o desenvolvimento sócio-econõmico, 
a justiça criminal e o crime nos países em desenvolvimento. 

As transformações econômicas que ocorrem no continente africano afetam 
largamente os sistemas social e cultural destes países. As antigas estruturas 
sociais e familiares estão sendo abaladas pelos valores e técnicas caracterís
ticos da moderna sociedade industrial. O comportamento anti-social é direta 
ou indiretamente influenciado por esta realidade. Ao lado de crimes típicos de 
sociedades tradicionais, começam a surgir novos tipos de crimes característicos 
das sociedades industriais avançadas. Torna-se importante analisar a orga
nização, o funcionamento e a eficiência do sistema de defesa social para asse
gurar a prevenção ao crime e o tratamento ao delinqüente, considerando as di
ferenças etnoculturais de cada país ou região. Já, em junho de 1972, realiza
va-se em Abidjan a Primeira Conferência da África Ocidental sobre Crimi
nologia Comparada cujo tema foi "Necessidades e Perspectivas na área de 
prevenção ao crime e tratamento de delinqUentes na África Ocidental". O obje
tivo era examinar as conseqüências do desenvolvimento sobre a criminalidade, 
para, neste contexto, aperfeiçoar as instituições de defesa social. 

A penetração de novas técnicas de produção e normas sociais correspon
dentes originou um confronto entre dois tipos de organização social que exi
girá longo período de reajustamento. O processo de industrialização e urba
nização conduz à instabilidade nas áreas rurais e promove focos de subde
senvolvimento nas cidades, criando assim condições propícias para a delinqüên
cia e o crime. O êxodo rural leva ao desemprego e ao aparecimento de fa
velas. O indivíduo isolado, desarraigado de seu clã e de sua cidade natal se 
encontra numa situação precária e poderá adotar um comportamento anti-social. 
Por outro lado, a família urbana, com baixa renda, tem dificuldade com rela
ção às suas responsabilidades tradicionais para com os membros do clã. Por 
vezes, para poder cumpri-Ias, o indivíduo começa a roubar, a cometer fraude, 
suborno etc. 

Alguns dos fatores que parecem explicar a criminalidade na África Oci
dental e principalmente, a delinqüência juvenil são: desintegração da estrutura 
familiar tradicional, desraigamento do meio rural, destribalização e as condi
ções de vida nos grandes centros urbanos, embora também estejam presentes 
fatores clássicos do comportamento anti-social (recursos familiares insuficien
tes, lazer não organizado, desemprego e outros). Lembra-se ainda que a delin
qiiência e o comportamento desviado resultantes do estado de abandono em 
que se encontra grande parte da juventude africana ocidental conduz freqüen
temente ao crime. 

Os autores sublinham que, do ponto-de-vista criminológico, o tratamento 
policial com vistas à prevenção da delinqüência juvenil deveria constituir um 
objetivo prioritário dos governos. Para que a criminalidade seja reduzida a um 

124 

grau mlmmo é necessarIO combater as causas sociais de desajustamento. 
Deve-se procurar aperfeiçoar legislações especiais para menores, promover a 
criação de centros de observação e reeducação, e treinamento de, p.essoal es?e
cializado para tratamento terapêutico. É fundament~l .evitar o maXImo .possIveI 
de medidas punitivas e 0, encarceramento, substltumdo-as por medIdas' de 

proteção e ressocialização. 
Os países africanos devem inovar no campo da penologia, princi~almente 

om relação ao penitenciarismo. Neste aetor, deve-se procurar relacIOnar o 
c 'b criminoso e seu meio a fim de evitar que a sanção legal contrl ua para aumen-
t~r a distância já existente entre o delinqUente e a sociedade. Enfatiza-se a 
responsabilidade social da comunidade para com seus membros anti-sociais. "A 
sociedade tem um dever em relação aos seus criminosos: dever de julgá-los com 
objetividade, de compreender suas motivações internas e participar ativamente 

na sua reabilitação dentro da sociedade." 
YOLANDA CATÃO 
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- Apelação Criminal 
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- ANíBAL BRUNO., Direita Penal, Forense, 
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- Arquivos do Tribunal de AI,çada (GB) 
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- Conflito de Jurisdição 
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- Código do Processo Penal 

- Código de Processo Penal Militar 

- Decreto-lei 
- Diário o.ficial, Parte III, Poder Judiciá-

rio, GB 

DJ - Diário de Justiça, Brasília 

FREDERICO. MARQUES - Jo.SÉ FREDERICO. MARQUES, Elemen-
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Rio 1961, vols. 1 a 4 

FREDERICO. MARQUES, Tratada - Jo.SÉ FREDERICO. MARQUES, Tratada 
de Direita Penal, Saraiva, São Paulo, 
1964, vols. 1 a 4 

FRAGo.So., LiçõeS' - HELENO. CLÁUDIO FRAGo.So., Lições 
de Direita Penal, José Bushatsky Editor, 
São Paulo, vols. 1 e 2 (1962); vols. 3 e 4 
(1965) 

FRAGo.So., Jur. Crim. - HELENO. CLÁUDIO. FRAGo.So., Juris-
prudência Criminal, 2.0. ed., Borsoi, Rio de 
Janeiro, 1973, 2 vols. 

ESPfNo.LA FILHO. _ EDUARDO. ESPfNOLA FILHO, Código 
de Processo Penal Brasileiro. Anotado, 
Borsoi, 1954, vols. 1 a 8 

HC - Hab'eas Corpus 
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- NÊLSON HUNGRIA, Comentários ao Có
digo Penal, Forense, Rio de Janeiro, voI. 
I, tomos 1 e 2 (1958); III (1959); V 
(1958); VI (1958); VII (1967); VIII 
(1959); IJC (1959) 

- Lei das Contravenções Penais 

- EDGARD MAGALHÃES NORONHA, 
Direito Penal, Saraiva, São Paulo, vol. 1 
(1969); voI. 2 (1969); voI. 3 (1968); voI. 
4 (1968) 

- VINCENZO MANZINI, 
ritto Penale Italiano, 
1950/52, vols. I a IJC 

- Recurso Criminal 

- Revista de Direito Penal 

Trattato di Di
UTET, Turim, 

- Recurso Extraordinário Criminal 

- Revisão Griminal 

- Revista Forense 

- Recurso de Habeas Corpus 

- Revista de Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da Guanabara 

- Recurso Ordinário Criminal 

- Revista dos Tribunais 

- Revista Trimestral de Jurisprudência 

- SEBASTIÁN SOLER, Derecho Penal Ar-
gentino, TEA, Buenos Aires, 1963, vols. 
1 a 5 

Supremo Tribunal Federal 

- Superior Tribunal Militar 

- Tribunal de Alçada 

- Tribunal Federal de Recursos 

- Revista do Tribunal Federal de Recursos 

- Tribunal de Justiça 

Apropriação indébita e estelionato. 

A fraude constitui o elemento es
sencial e característico do crime de 
estelionato. Tem ela, nesta figura de 
delito, caráter instrumental, no senti
do de que o agente, mediante engano, 
induz a vítima em erro, para o efeito 
de conseguir vantagem. 

Se a fraude sucede ao desvio do bem 
que >é objeto material da ação, desti
nando-se a encobrir esse desvio ou a 
apropriação, conforme o caso, o crime 
não é mais o de estelionato, mas sim 
o de furto ou de apropriação indébita, 
conforme o caso. 

Julgando o,HC n. 52.330, a La Tur
ma do STF, relator o eminente Min. 
ALIO MAR BALEEIRO, por unanimidade, 
assentou: "Se os artifícios contábeis 
fraudulentos foram posteriores à posse 
do dinheiro e visavam a encobrir a 
apropriação deste em detrimento do 
patrão, mantendo-o enganado, o crime 
é o do art. 168, § 1.0, n. III combinado 
com o ad. 51, § 2.° do CP, e não o 
estelionato do art. 171". (DJ de 
20.9.74, pág. 6.803). 

A decisão é perfeita. 

Citação. Funcionário público. 

A 1.a C. Crim. do TA da Guanabara, 
no julgamento do HG n. 8.474, relator 
o eminente Juiz JORGE ALBERTO ROMEI
RO, decidiu que "é nula a decretação de 
revelia de réu funcionário público que 
não foi notificado para comparecer a 

juízo através de sua repartição" (DO 
de 9.9.74, pág. 13.933.). 

Fez-se exata aplicação do disposto 
no art. 359 do CPP. Como ensina FRE
DERICO MARQUES, n. I, 178, neste caso, 
"o oficial de justiça deve citar o fun
cionário público, o que, poném, é: insu
ficiente para que o ato citatório, se 
tenha por exaurido. Indeclinável é que, 
também, se proceda à notificação do 
funcionário e do chefe da repartição". 

Cf., no mesmo sentido, RF 146/397; 
200/213; 303/72. 

Corpo de delito. Boletim de atendimen
to de hospital. 

Na decisão do AG n. 8.702, afirmou 
a 2.a C. Crim. TAGB que "o boletim 
de socorro no hospital não substitui o 
exame feito por dois legistas". Trata
va-se de delito de circulação, e dos 
autos não constava exame de corpo de 
delito. Foi Relator do acórdão o ilus
tre Juiz OCTÁVIO PINTO (DO' de 2.9.74, 
III, pág. 13.469). 

A decisão, que nos parece corretís
sima, enseja algumas considerações 
sobre o problema da falta do exame 
de corpo de delito, indispensável em 
crimes que deixam vestígios (art. 158 
do CPP) , devendo afirmar de modo 
inequívoco a existência,no caso, de 
lesões, descrevendo-as minuciosamente 
(art. 160 do GPP) , e estipulando em 
forma legal sua materialidade. 

É certo que tal exame - caso não 
seja possível realizá-lo - poderá. ser 
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suprido por prova testemunhal (art. 
167 de CPP). Anota EspfNOLA FILHO 
que tal prova testemunhal "é mera
mente supletiva" (Cad. de Proc. Peno 
Bras. Anotado, Rio 1965, vol. II, pág. 
466), ou seja: não se trata de uma 
forma alternativa de demonstração da 
materialidade, mas de uma forma 
subsidiária, que somente se acionará 
diante da situação de impossibilidade 
de realização do exame direto a que 
alude a lei. Essa impossibilidade de 
realização do exame de corpo de delito 
direto tem que ser real: " se não se 
prova a impossibilidade de obtê-lo, 
nenhuma valia tem o indireto" (RF 
90/816). 

A partir da consideração do art. 134 
do Código de Processo :do Império, 
ARY FRANOO lecionava que "em tal 
caso, o exame de corpo de delito de
verá ser feito por meio de inquirição 
preliminar, em auto distinto, de teste
munhas ouvidas unicamente a respeito 
da existência do delito e de suas cir
cunstâncias" (Cad. de Proc. Penal Rio 
1960, voI. I, pág. 259), muito en:bora: 
conforme faz consignar, "o texto legal 
não esclareça" (ibidem). 

Essa preocupação formal está liga
da à relevância de tal prova, e se des
tina a distingui-la do teor informa
tivo difuso que ordinariamente possui 
a prova testemunhal. Não é possível 
falar de corpo de delito indireto a não 
ser quando testemunhas viram os ves
tígios, e sobre tal aspecto tragam 
subsídios esclarecedores e precisos. 
Será temerário, em tema de lesões 
corporais, aceitar comentários, refe
rências por terceiros, de ouvir dizer, 
como um sucedâneo válido da prova 
segura que é e tem que ser o corpo 
de delito. 

Como ensina FREDERICO MARQUES, 
também o livre convencimento está 
submetido a limites e restrições con-
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tidas nas leis processuais (Elementos, 
ed. Forense, 19'65, vol. II, pág. 299). 
Consigna o mestre do processo penal 
brasileiro que "a livre convicção não 
SE, confunde com a liberdade de for
mas no processo, e tampouco desvin
cula o juiz da obediência aos manda
mentos legais do Direito Processual" 
(op. cit., pág. 300). 

Em tema de corpo de delito, há uma 
restrição ao livre convencimento. Por 
mais que a rejeitemos cientificamente 
- vestígio do regime de provas legais 
que é - força é acatá-la, em nome de 
outros valores não menos caros ao pro
cesso penal, ligados à segurança das 
formas, ao due process of law. 

Diante de delicta facti permanent-i, 
quer a lei que se proceda ao exame 
de corpo de delito, e veda que a con
fissão do acusado funcione supletiva 
ou complementarmente (art. 158 do 
CPP). E caso não seja possível o exa
me direto, quer a lei que se tente su
p1'Ír-lhe a falta ("poderá" - art. 167 
do CPP), mediante prova testemunhal. 
Ainda, pois, que não se aceite a reco
mendação de ARY FRANOO, no sentido 
de que as testemunhas sejam ouvidas, 
em auto próprio, especificamente so
bre a materialidade do fato (o que, 
indiscutivelmente seria mais seguro, 
propiciando uma confrontação das vá
rias descrições, ensejando conclusões 
com pouca margem de erro), uma coisa 
é certa: é mister que tal prova se faça 
com testemunhas, e Só com testemu
nhas. As conhecidas decisões do STF 
que acatam o corpo de delito indireto 
se referem, invariavelmente, a seu 
suprimento "pela prova testemunhal" 
(RTJ 50/438), que é inclusive cha
mado de "exame de corpo de delito 
indireto" (RTJ 64/68). 

Conforme é assinalado POr HELENO 
FRAGOSO, comentando um outro pre
cedente no mesmo sentido, "para que 

se consiÀere suprida a prova material, 
té indispensável que as testemunhas 
sejam perguntadas e prestem infor
mações precisas sobre a natureza e 
sede das lesões. Se a lei processual pe
nal exige que os peritos descrevam 
minuciosamente essas lesões (art. 
160), seria incongruente que, pela 
prova testemunhal, se tivesse como 
suficiente a informação de que a víti
ma ficou ferida, sem outros detalhes". 
(Jurisprudência Criminal, Rio, 1973, 

voI. I, pág. 113). 
Se nenhuma testemunha viu as le

sões, não haverá, claramente, a "prova 
testemunhal" que poderia suprir a 
falta do exame direto. As informações 
precárias dos boletins de atendimento 
hospitalar não constituem exame, pela 
forte razão de constituírem documen
tos, e diríamos mesmo que é discutível 
se se tratam de documentos. 

A propósito, sobre tais boletins, já 
havia uma decisão da 2.a C. Crim. 
TAGB, que foi objeto de apreciação 
por HELENO FRAGOSO, na obra já cita
da, nos seguintes termos: "o. exame 
de corpo de delito indireto não pode 
ser admitido quando era possível a 
realização do exame direto. Assim 
decidiu, com absoluto acerto, a 2.a C. 
Crim. do TA da Guanabara, na AC 
n. 4.426, relator o eminente Juiz 
JOÃo CLAUDINO: Só na impossibilidade 
de realização do exame de corpo de 
delito, por haverem desaparecido os 
vestígios, a prova testemunhal poderá 
suprir-lhe a falta." Pretendia-se ter 
por provadas lesões corporais com o 
simples boletim de socorro, o qual co
mo se sabe, é firmado por um só mé
dico. A decisão foi unânime". (op. 
cit., pág. 234). 

-Tais situações podem envolver nuli
dade do processo (aI. b. n. III, art. 
564 do CPP) , sendo de toda conveni
ência que se esgotem os meios de obter 

o exame de corpo de delito, ou suprir 
sua falta dà única forma pela qual a 
lei o admite. (Nota de NILO BATISTA). 

Delito de circulação de veículos. Sinal 
aberto. 

o. sinal aberto não constitui licença 
para matar. o.s tribunais têm decidido 
reiteradamente que há culpa na ação do 
motorista que avança, com o sinal aber
to, sem se certificar de que os pedes
tres já terminaram a travessia. 

Em certos países a preferência dos 
pedestres, nas faixas de travessia das 
vias públicas, é absoluta. 

Decidindo a AG n. 8.867, a 2.a C. 
Crim. do TA da Guanabara, relator o 
ilustre Juiz o.CTÁVIO PINTO, por una
nimidade, assentou: "o. fechamento do 
sinal quando os pedestres ainda não 
terminaram a travessia não permite ao 
motorista avançar o seu carro." Deci
são perfeita. (DO. de 15.8.74, pág. 

12.318). 
Cf. FRAGOSO, Jur. Crim., n. 156. 

Exame do mérito em ação penal pres
crita. 

Lemos na RTJ, 63/55, acórdão unâ
nime, da 2.a Turma do STF, da lavra 
do eminente Min. ANTÔNIO NEDER, 
acompanhado pelos Mins. THOMPSON 
FIJORES, BILAC PINTO, XAVIER DE ALBU
QUERQUE e E:WY DA ROCHA, em 11.9.72: 
"Extinguindo-se, por prescrição, a pu
nibilidade do crime, o réu não perde 
o direito à ação para revisar o seu 
processo. Negando-se o Tribunal com
petente a conhecer do pedido de revisão 
sob o fundamento de que, em tal situa
ção, o réu perdeu interesse e~ que se 
reveja o seu processo, pratIca esse 
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Tribunal certa forma de coação, pois o 
negar conhecimento a um tal pedido 
poderá comprometer, no futuro do réu, 
o seu direito à liberdade." 

E há outras decisões, neste sentido, 
na Suprema Corte: ROCr n. 1.179-PE, 
reI. Min. THOMPSON FLORES, DJ 
2.1.74, ROCr. n. 1.202-MG, reI. Min. 
ALIOMAR BALEEIRO, DJ 17.6.74 e RTJ 
57/11. 

Infelizmente, em recentíssima decisão, 
em RECr, n. 79.527, de São Paulo, 
interposto em postulação revisional de 
n. 50.924, impetrada perante o TA Cri
minal, o STF, pela 1.a Turma, assim 
não entendeu. Foi relator o eminente 
Min. RODRIGUES DE ALCKMIN (DJ 
28.2.72, 1.121). 

POr€m, data maxima venia, a -solu
ção não foi a mais feliz. 

Nesta decisão restou vencido o Min. 
ALIOMAR BALEEIRO, sendo que a Pro
curadoria-Geral da República se ma
nifestou pelo provimento do recurso. 

A questão é a seguinte: frisou a de
cisão citada que, se tivesse havido a 
prescrição da pena, aí sim, haveria a 
possibilidade de exame do mérito. Mas, 
como havia sido decretada a prescrição 
retroativa, pela Súmula n. 146, e como 
esta é prescrição da ação e não da 
pena, tal pesquisa não seria admissível. 

Mas, sempre foi possível o exame 
do mérito em crime com condenação 
prescrita (RT 417/370). E que a pres
crição pela Súmula n. 146 é da ação e 
não da pena, dúvida não existe. 

O problema é que quando há a pres
crição pela Súmula 146, é possível a 
pesquisa do mérito. Quando ocorre a 
prescrição pela pena in abstrato, não é 
admissível tal perscrutação. 

Ambas são, claramente, da ação. 

A diferença é que na primeira há 
uma sentença de mérito, que fica nos 
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autos, embora o réu permaneça primá
rio; na segunda inexiste a sentença, 
pois, com a decretação da prescrição 
(pela pena máxima), a decisão citada 
nem chega a ser prolatada. 

Sendo assim, quando ocorre a pres
crição da ação, pela Súmula 146, cabe 
o exame do mérito, pois, tendo havido 
sentença condenatória, o réu ficaria 
com esta decisão em total evidência 
(apesar de não perder a primariedade 
e de ter sua distribuição criminal can
celada), sendo examinada e perscruta~ 
da sempre, prejudicando seus antece
dentes, no caso de aplicação da Lei n. 
5.941, de 22.11. 73, por exemplo, ou 
no exame de seu passado, com vistas 
a bons ou maus antecedentes, exame 
este feito pelo livre convencimento do 
juiz ou pela íntima convicção dos ju
rados, no tribunal do júri. 

Em voto vencido, proferido no HC 
n. 46.070 (RTJ 55/228), em impetra
ção do então advogado criminal FRAN
CISOO MANOEL XAVIER DE ALBUQUERQUE, 
o qual versava sobre a matéria aqui 
tratada, o Min. GoNÇALVES DE OLIVEIRA 
ensinou: "Ocorre, ainda, que se hou
veSSe extinção da punibilidade pela 
pena in abstrato eu estaria de acordo 
com o Sr. Ministro Relator. Não pode
ríamos, por desejo do réu, ver a sua 
conduta apreciada pelo Tribunal, por
que, aí, a exceção da punibilidade ex
tinguiu a ação penal, sem que houvesse 
pronunciamento da Justiça contra esse 
mesmo acusado. Mas, no caso de pres
crição pela pena in concreto, como as
sinalou o eminente Relator, mesmo, 
ficam certos direitos apagados. Efeito 
político e até moral, decorrente de uma 
condenação em processo criminal". 

Temos a palavra do Min. THOMPSON 
FLORES, no mesmo caso: "Estou intei
ramente de acordo com V. Exa. Acho 
que há efeito civil, penal e político." 

E no mesmo julgamento, :também 
vencido, o Min. AMARAL SANTOS vis
lumbrou a matéria sob outro prisma, 
mas que igualmente interesse tem ao 
nosSo estudo: "Entendo que a prescri
ção é uma exceção substancial, que 
deverá ser examinada conjuntamente 
com o mérito, e, sempre que se pode 
julgar pelo mérito em benefício daquele 
a quem beneficiou a prescrição, o mé
rito deve ser julgado... mas, se, exa
minando o processo para observar a 
exceção de prescrição, que é exceção 
substancial, tenho que examinar todo 
o mérito, se examinando o processo vou 
dar pelo mérito, em favor daquele a 
quem beneficia a prescrição, julgo pelo 
mérito." 

Enfim, o STF, pela maioria de seus 
Ministros, permite o exame do mérito, 
em ação prescrita nos moldes sumu
lários. E o art. 61 do CPP não tem o 
condão de obstar tal exame. 

Nem Se diga que esta abertura se 
origina no consubstanciado em artigo 
do CPP italiano, que, expressamente, 
autoriza o procedimento citado. 

A exegese de nossa lei leva à mesma 
conclusão, como se vê, por exemplo, no 
art. 623 do nosso CPP (que trata da 
revisão depois de falecido o réu). 

E o prof. HÉLIO TORNAGHI, em pa
lestra proferida dia 22 de abril de 1975, 
em São Paulo, no encerramento da 
"Primeira semana de estudos poli
ciais", com sua autoridade de ser um 
dos três revisores do anteprojeto de 
CPP, da autoria do Prof. JOSÉ FREDE
RICO MARQUES, especificou que o novo 
diploma, claramente, agasalha o ponto
-de-vista aqui defendido e estudado e 
vai mais além: o réu, querendo, poderá 
declarar que quer ver seu processo 
prosseguir, até sentença final, mesmo 
tendo havido uma causa de extinção 
de punibilidade - mesmo tendo havi
do a prescrição da ação - mas, esta, 

fica a ele garantida em qualquer hi
pótese. 

Aliás, quando dissemos, ao início, 
que fazíamos uma diferença entre 
prescrição pela pena in abstrato e pela 
pena in concreto, é porque este estudo 
é feito de acordo com a lei vigente. 
Pois, também -entendemos que o mais 
certo seria o réu, já garantido pela 
prescrição, ter a oportunidade de ten
tar e de perseguir uma sentença de 
mérito a seu favor. Se o réu desejar, 
terá ele que correr este risco. Nunca 
haveria a reforma para pior, pois a 
prescrição ficaria sempre garantida. 

O que não é razoável ré O impedi
mento do acusado de tentar ser absol
vido, por causa da ocorrência da pres
crição, que lhe fica garantida e as
segurada. Neste ponto o novo CPP, 
como aduzimos, autoriza a tentativa 
referida e o procedimento descrito. 

Finalizando: na prática, vemos a -de
terminação da Suprema Corte sendo 
acatada e respeitada (Rev. Crim. n. 
34.534, TA Criminal de São Paulo, reI. 
Juiz RICARDO OOUTO): "Ainda irresig
nado, o acusado requereu revisão do 
seu processo crime, objetivando a sua 
absolvição. Todavia, este Egrégio 2.° 
Grupo, não tomou conhecimento do pe
dido, porque com a prescrição, deixara 
de existir a ação penal. Mas assim não 
entendeu o Pretório Excelso, que apre
ciando habeas corpus impetrado pelo 
peticionário, concedeu a ordem para 
que este Egrégio Tribunal, tome co
nhecimento do pedido revisional e o 
julgue como lhe parecer juridicamente 
indicado. É o que se faz." Se a segun
da instância não conhecer da argüição. 
por estar prescrita a ação, cabem em
bargos de declaração para tal segundo 
ensina o eminente Min. THOMPSON 
FLORES no REG. 75.824 (RT 465/397). 
(Comentário <le MAURO OTÁVIO NACIF). 

133 



Falsidade documental. Falsificação de 
carteira de habilitação de motorista. 
Competência da Justiça Estadual. 

o TFR, por sua 3.a Turma decidiu, 
no He n. 3.293, relator o eminente 
Min. RENOCR REIS, que a falsificação 
de carteira de habilitação para con
duzir veículo motorizado, embora seja 
carteira nacional de habilitação, é cri
me da competência da Justiça Esta
dual. A ação delituosa, realmente, não 
atinge bem ao interesse jurídico da 
União (DJ de 1.10.74, pág. 7.114). 

"Habeas corpus". Inquérito policial. 

A instauração de inquérito policial 
não constitui constrangimento, sendo 
mera investigação sumária de fato 
que se apresenta como delituoso. 

Por isso mesmo, os Tribunais têm 
recusado a concessão de HC para tran
car inquérito policial. Há, no entanto, 
situações excepcionais em que a ins
tauração do inquérito (que traz con
sigo inconvenientes e constrangimen
tos) é de tal forma abusiva e contra 
a lei que não pode deixar de merecer a 
proteção do remédio constitucional. 

Já o eminente Min. OROSIMBO No
NATO, no HC n.3I. 977, assinalava : "A 
abertura de inquérito policial, em li
nha de princípio, não constitui coação 
ilegal." Todavia acrescentava, "se o 
fato que constitui objeto do inquérito 
·é irrelevante à ordem jurídico-penal, 
a instauração do inquérito, com os ve
xames e incomodidades que suscita, 
com reflexo na liberdade do indivíduo, 
pode ser impedida por via de habeas 
corpus" (RF' 149/349). 

Caso evidente de HC será o de ins
tauração de inquérito em ação priva
da, requerido por quem não tinha qua
lidade para intentá-Ia, ou, no caso de 
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crime de ação pública mediante repre
sentação, na falta desta Cf. JosÉ BAR
CELOS DE SOUZA, A defesa na polícia e 
em juízo 1973, pá'g. 60. 

A 1.a C. Grim. do TJ da Guanabara, 
relator o eminente Des. OLAVO TOSTES, 
num caso que envolvia advogado, que 
usou documento falso fornecido pelo 
cliente, ameaçado de qualificação e in
diciação em inquérito policial, decidiu 
conceder a ordem de HC impetrada, 
"para livrá-lo de qualificação em in
vestigação policial relativa a uso de 
documento falso, documento esse que 
o advogado recebeu do cliente e limi
tou-se a juntar aos autos. Quem usa 
documento por ordem e com procura
ção de outra pessoa não faz uso para 
benefício próprio, de modo a partici
par do crime que o mandante acaso 
haja cometido. Embora a investigação 
policial e mesmo a indiciação não sig
nifiquem constrangimento ilegal, em 
princípio, não tem a autoridade policial 
poder arbitrário, com a faculdade de 
envolver como indiciado a quem quer 
que seja, calcada em meras conjeturas, 
mormente tratando-se de advogado, 
para quem o vexame de tal situação 
representará indubitável restrição na 
liberdade do exercício profissional" 
ue n. 29.211, julgado em 7.1.74 (DO 
de 12.9.74). Cf., a respeito, FRAGOSO, 
Jur. Crim., n. 271. 

Ofensa a Chefe de Estado estrangeiro. 
Crime contra a segurança nacional 

O processo contra o Dep. Francisco 
Pinto por ofensa ao Chefe da Junta Mi
litar que governava o Chile, teve por 
base o art. 21 do DL n. 898/69, afir
mando a acusação que fora praticado 
. crime contra a segurança nacional. 

Em sua decisão, o STF (Ação penal 
n. 219, relator o eminente Min. XAVIElR 

DE ALBUQUERQUE) fixou orientação im
portante, da qual há inúmeros prece
dentes na Justiça Militar, e que passa 
a ser incontroversa: não há ofensa como 
crime político se o fato não afeta a se
gurança nacional. Somente será reco
nhecível como crime contra a seguran
ça nacional, a ofensa subversiva. 

A ementa do julgado reza: "Crime 
de ofensa à honra de Chefe de Estado 
estrangeiro. Coexistindo no direito bra
sileiro as normas dos arts. 138, 139 e 
140, em conjugação com a do art. 141, 
n. I do CP, e do art. 21 do DL n. 898/ 
/69, a ofensa que alguém possa irrogar 
a Chefe de Estado estrangeiro só será 
capitulada na última dessas normas se 
causar dano à segurança nacional ou a 
puser em perigo efetivo e concreto" 
(DJ de 17.10.74, pág. 7.669). 

Veja-se sobre o assunto o parecer do 
Prof. HELENO C. FRAGOSO, publicado 
nesta edição, págs. 65-80. 

Oficiais e praças da Polícia Militar. 
Competência. 

Já tivemos ocaSlao de nos manifes
tar no sentido da competência da Jus
tiça comum, para o processo e julga
mento dos crimes cometidos por e contra 
oficiais e praças da Polícia Militar,' 
mesmo diante das prescrições mais 
amplas do novo CPM, quanto à defi
nição de crime militar (cf. RDP 9-101 
/99). 

Em diversas decisões recentes o STF 
tem confirmado esse entendimento, man
tendo a Súmula n. 297. 

Assim, no julgamento do HC n. 
52.329, relator o eminente Min. ANTÔ
NIO NEDER, a E. 2.a Turma, por unani
midade, decidiu: "Compete à Justiça 
comum processare julgar policial mi
litar que, em diligência de policiamento 
civil, pratica homicídio contra pes-

soa estranha à· vida militar" (DJ 
de 4.10.74, pág. 7.252). 

No mesmo sentido, a mesma Turma 
decidiu no RHe n. 52.698, relator o emi
nente Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE: 
"Crime cometido por policial militar 
em serviço de policiamento de trânsito. 
Aplicação da Súmula n. 297, consoante 
precedentes do Supremo Tribunal Fe
deral" (DJ de 4.10.74, pág. 7.252). 

Ainda uma vez decidiu a Turma se
guindo a mesma orientação, exatíssima, 
julgando o RHe n. 52.768, relator tam
bém o mesmo ilustre Min. XAVIER. DE 
ALBUQUERQUE. (DJ de 4.10.74, pág. 
7.253) . 

Porte de substância entorpecente. Erro. 

Segundo a concepção normativa da 
culpabilidade, que é a concepção aceita 
pela prática judiciária brasileira, o 
agente culpável é aquele imputável que 
obrou com dolo (ou culpa), em situação 
na qual lhe era exigível conduta con
forme o direito. E o agente obra com 
dolo quando obra com consciência dos 
elementos factuais que integrarão o tipo 
(bem como as qualificativas) e cons
ciência da ilicitude, expressando uma 
vontade conflitante com o direito (re
provável) que alcança igualmente to
dos os elementos que integrarão o tipo 
(bem como as qualificativas). A cons
ciência e vontade não surgem, pois, 
como fenômenos estritamente psicoló
gicos, isentos da referência normativa: 
a primeira é não só consciência do fato 
que o agente realiza, mas é também 
consciência da ilicitude desse fato; a se
gunda não é simples vontade de pro
du'zir aquele fato, mas é uma vontade 
significativa para o direito, é uma von
tade "má" • 

Se o agente não atua com a plena 
consciência da objetividade de sua ação, 
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ou seja, sem a consciência do fato que 
realiza, atua em erro, em erro sobre o 
fato, que exclui o dolo na medida em 
que exclui um de seus componentes. 

No cr~me de posse de substância en
torpecente, a consciência do fato é cons
tantemente perquirida pelos tribunais: 
é necessário que o agente saiba que 
está portando substância entorpecente 
ou capaz de determinar dependência fí
sica ou psíquica, como se exprime a lei. 
No julgamento dos Embargos de Nuli
dade opostos na AC n. 57.935, pelas 
Câmaras Criminais Reunidas TJGB, 
afirmou-se que "não se configura o cri
me previsto no art. 281 do CP se o réu 
explica razoavelmente o porte e ignora 
() conteúdo do invólucro". Foi relator o 
ilustre Des. JÔNATAS MILHOMENS (DO 
de 1.° .8.74, Apenso ao n. 146, III, 279). 

Também no julgamento da AC n. 
60.453, em 7.2.74, em acórdão que teve 
por relator o excepcional Magistrado 
que é oDes. OLAVO TOSTES FILHO, afir
mou a 1.a C. G. TJGB que "a pequena 
quantidade da erva" e "outras circuns
tâncias permitiam a insciência em que 
,ela (acusada) afirmou estar, dessa de
tenção", resolvendo a hipótese pela ab
solvição. (DO de 6.6.74, Apenso ao n. 
107, III, 200). 

O erro sobre a proibição, chamado 
.erro de direito, deveria operar efeitos 
idênticos, porque quem atua desconhe
,cendo o caráter ilícito de sua conduta 
atua sem consciência da ilicitude -
que, segundo a doutrina preval~nte na 
prática judiciária brasileira, é compo
nente do dolo. 

A estúpida regra do art. 16 do GP, 
legado indesejável do Direito romano 
(que, como se sabe, em todo caso abria 
algumas exceções) impede que seja 
assim. Não >é oportuno, aqui, refutar a 
vazia argumentação da "segurança ju
rídica", das "razões de ordem prática", 
ou do "dever cívico de conhecer as leis", 
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que buscam amparar aquela regra. É 

hoje universal e irreversível a tendên
cia para reconhecer eficácia escusante 
ao erro de direito. 

Oportuno é observar como os tribu
nais reagem ao absolutismo dessa re
gra, também com relação ao crime de 
posse de substância entorpecente ou 
causadora de dependência física ou psí
quica. 

Em decisão unânime, no julgamento 
da AC n. 2.612, o TJDF afirmou que 
"o erro de direito se confunde com o 
erro de fato quando a consciência da 
ilicitude do fato torna-se imprescindí
vel para a caracterização do dolo" -
ou seja, sempre. A hipótese versava so
bre um "bacharel em Direito e sociólo
go, de nacionalidade estrangeira, em 
viagem de pesquisa pelos países da 
América, que conduzia no interior de 
uma valise de mão uma grama e três 
centigramas de cocaína que lhe haviam 
sido presenteadas durante sua estada 
num país vizinho, a título de experiên
cia, dentro dos padrões de cultura vi
gentes". Afirma a exatíssima decisão, 
que teve por relator o eminente Des. 
DUARTE DE AzEVEDO: "A ignorância de 
que o ato de portar tal substância cons
titui crime perante a lei brasileira e o 
fato de o agente não haver se valido de 
nenhum ardil para ludibriar as autori
dades do aeroporto, conduzindo-a no in
terior da valise que seria objeto de 
exame por essas mesmas autoridades, 
somadas às condições pessoais e à na
tureza da viagem do agente, induzem o 
julgador à absolvição do último" (DJ 
de 6.8.74, pág. 5.336). 

Outro caso interessante foi submetido 
à 7.a V. Cr. do Estado da Guanabara. 
Cumprindo programação cultural esta
belecida entre o Brasil e a República 
Federal da Alemanha, o músico G. D. 
veio dar um concerto. Foi ele posterior
mente preso, porquanto portava certa 

quantidade de maconha, que alegou ter 
adquirido há cerca de dois meses, em 
Amsterdã, acrescentando que ignorava 
o rigor da lei brasileira quanto a mera 
posse, de vez que em seu país, e outros 
que visitava menos esporadicamente, 
somente o tráfico era punível. 

A sentença, da lavra do culto Juiz 
e Prof. ÁLVARO MAYRINK DA COSTA, 
após eruditas considerações sobre o erro 
de proibição, concluía, na clave da equi
paração do erro de direito extrapenal 
ao erro de fato, por absolver o acusa
do, anotando: "No caso em tela, o agen
te houvera adquirido a substância en
torpecente em Amsterdã, e chegara ao 
Brasil com o "visto" para uma progra
mação cultural, sem conhecer o idioma 
pátrio nem os usos e os costumes de 
nossa gente. o. dispositivo penal infrin
gido é integrado por uma norma extra
penal e a punibilidade do viciado (no 
que nos rebelamos em termos de apli
cação de pena privativa da liberdade. 
visto que entendemos caber a imposi
ção de medida de segurança) é olvidada 
na maior parte das legislações penais 
modernas, principalmente dos povos 
anglo-saxões. Desta forma, o erro inci
diu sobre a norma extrapenal e não é 
possível vislumbrar no conceito do dolo 
do tipo que o autor tivesse consciência 
da 'antijuridicidade da ação, baseando
-se inclusive na sua boa-fé, em que ao 
assumir a atitude mencionada informa 
o não querer ofender a ordem jurí
dica". 

Tal decisão foi reformada pela 3.a 

C. C. TJGB, ao julgar a AC n. 59.620, 
sob o fundamento retórico de que o 
excepcional índice de aprimoramento 
cultural do agente o impediria de ale
gar o desconhecimento da lei, e a afir
mativa temerária de que "a proibição 
do uso da maconha é hoje um princípio 
dominante, sem exceções". Assinalou o 
acórdão que a confirmação do decisó-

rio inferior poderia consagrar "um sé
rio precedente", conferindo aos estran
geiros "um tratamento privilegiado em 
relação aos nacionais analfabetos ou 
inexperientes e incultos, espalhados 
pela vastidão do país". A eqüidade é, 
com efeito, um valor em si, ainda quan
do se trate de distribuir igualmente a 
solução errada. 

,O STF restaurou a decisão de pri
meiro grau (HC n. 51.626, relator o 
eminente Min. THOMPSON FLORES), 
fazendo-o contudo por uma questão de 
forma. É lamentável que a Corte Su
prema não tenha podido se manifestar 
sobre o mérito desse problema. (Nota 
de NILO BATISTA). 

Prova. Inquérito policial militar. Insu
ficiência. 

Afirmando a insuficiência da prova 
colhida em inquérito policial militar, 
desacompanhada de quaisquer outros 
elementos de convicção, o TFR, por 
sua 1.a Turma, confirmou sentença ab
solutória, em ação penal que tinha por 
base o art. 316 do CP (concussão). Foi 
relator o eminente Min. PEÇANHA 
MARTINS (AG n. 2.258): "Crime do 
art; 316 do CP. Prova colhida em in
quérito policial militar e não repetida 
na instrução do processo criminal. 
Absolvição e recurso unanimemente 
improvido" (DO de 14.10.74, n. 7.533). 

O acórdão faz aplicação de princípio 
indiscutível em nosso direito. Cf. RDP 
2/97; 3/100; 4/135; 6/140. 

Revisão criminal. Interpretação da cláu
sula "decisão contrária :à evidência dos 
autos". 

No julgamento da Rev. Crim. n. 197, 
as Câmaras Criminais Reunidas TAGB 
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debateram a cláusula "decisão contrá
ria à evidência dos autos", estatuindo, 
em conclusão, que "é a prova, em seu 
conjunto, que faz a decisão ser ou não 
ser contrária à prova dos autos". Foi 
relator, por designação, o ilustre .:ru~ 

ORLANDO CARNEIRO, eis que a decisão 
se compôs por maioria de votos (DO de 
4.3.74, III, pág. 3.701). 

A decisão nos parece corretíssima. 
A "evidência dos autos" só pode ser 

alguma coisa que resulte de uma apre
ciação conjunta e conjugada da prova. 
BORGES DA ROSA já ensinava neste sen
tido: "A evidência dos autos de que 
fala o art. 621, n. I, do CPP, é a cla. 
reza que se manifesta no conjunto dos 
autos, resultante do exame ou aprecia
ção das suas diversas peças" (Processo 
Penal Brasileiro, Porto Alegre, 1942, 
voI. IV, pág. 66). 

Assim, não basta que o decisório se 
firme em qualquer prova: é mister que 
a prova que o ampare seja oponível, 
formal e logicamente, às provas que 
militem em sentido contrário. É antiga 
orientação da jurisprudência que «é 
contra a evidência dos autos a conde
nação baseada em provas falsas e de
ficiJentes" (STF, RF 74/336). Essa é 
uma linha comum em decisões dos Tri
bunais : Defere-se a revisão criminal 
em que se mostra ter sido a condena
ção baseada em prova que se mostra 
absolutamente duvidosa em face da pro
va contraditória" (RF 147/909). 

Ou seja: fundar-se em prova inidô
nea é o mesmo que fundar-se em 
prova nenhuma. A apreciação globali
zante dos elementos probatórios, pre
conizada por BORGES DA ROSA, é lição 
recolhida por este magnífico FREDERICO 
MARQUES: "Contrária à evidência dos 
autos é a sentença de condenação que 
desatende à real configuração dos 
fatos, por isso que se fundou em atos 
ou eventos não suficientemente de-
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monstrados, ou que, se fossem agluti
nados com adequação, imporiam sen
tença absolutória ( ... )" (in Elemen
tos de Direito PrIYcessual Penal, Rio, 
1965, v. IV, pág. 347). 

E logo após o Mestre do processo 
penal brasileiro assinala que a evi
dência dos autos «8'e baseia no exame 
em conjunto das provas dos autos", 
recomendando seu "exame e confronto, 
análise e conjugação" (loc. cit.). 

Sem dúvida, parece-nos que uma 
decisão pode amparar-se em alguma 
prova, e ofender a evidência dos autos. 
A própria lei processual penal traba
lha com a idéia de uma prova sufici
ente (art. 386, n. VI do CPP), sendo 
lógico admitir-se, pois, que não basta 
fundar-se a condenação em qualquer 
prova, e sim em qualquer prova sufi
ciente. A partir daí, sim, cessaria a 
oposição da conclusão condenatória à 
evidência dos autos. (Nota de NILO 
BATISTA). 

Testemunho único. Validade: 

Constantemente os tribunais afir
mam que já não prevalece a veiha 
regra do testis unus, te8"tis nullus. As
sim ocorreu, por exemplo, no julga
mento da AG n. 8.855, pela l.a CC 
TAGB, que teve por relator o ilustre 
Juiz ORLANDO CARNEIRO, consignando 
a ementa: "Ultrapassado o aforismo 
jurídico testis unus, testis nullus" 
(DO de 11.7.74, III, n. 10.068). 

O problema merece algumas consi
derações. 

É antiquíssima a restrição que se 
faz ao depoimento de uma só testemu
nha. A legislação de Moisés consagra 

,nada menos que três vezes a impos
sibilidade de que algu·ém fosse conde
nado pela declaração de uma só pessoa: 

Números, 35.30, e Deuteronômio 17.6 
e 19.15. Transcrevemos o último ex
certo: "Uma só testemunha não se 
levantará contra alguém por qualquer 
iniqüidade, ou por qualquer pecado, 
seja qual for que cometer: pelo depoi
mento de duas ou três testemunhas 
se estabelecerá o fato" (Dt. 19.15). 

Essa verdade se reitera, na Bíblia, 
ainda em Mateus, 18.16; na segunda 
Epístola aos Coríntios, 13.1; na pri
meira Epístola a Timóteo, 5.19 e na 
Epístola aos Hebreus, 10.28. 

A sabedoria bíblica se vê endossada, 
na História, por uma série de disposi
tivos e de opiniões. No Direito romano, 
encontramos a célebre passagem do 
Código teodosiano, Xl, 39,3: uUnius 
testis responsio non audiatur, etiamsi 
praeclarae curiaehonore praefulgeat", 
que ressoa no Digesto (XLVII, 18,20) 
e no Codex (L. IV, 20,9,1), como lem
bra FLORIAN (De las Pruebas Penales, 
trad. J. GUERRERO, Bogotá, 1969, II, 
218). 

Não é diverso o quadro na idade mé
dia, como se pode verificar das 
anotações dos práticos, como JULIUS 
CLARUS: "Testes singulares nom suf
ficiunt ad plenam probationem, prae
sertim in causis criminalibus~' (Sent., 
L. V, § final, QUCliest. LIII, n. 18). 

Mais tarde, algumas leis abriram 
uma exceção ao princípio que remon
tava ao Direito romano, afirmando 
que em certas situações especiais, com 
relação ao estado e condição da teste
munha, uma só voz poderia ser o 
suficiente. Assim, por exemplo, a 
Constitutio Criminalis Carolina (art. 
91). Veja-se a candente e irrefutável 
crítica de MITTERMAYER, Tratado das 
Provas em Matéria Criminal, trad. A. 
Soares, Rio, 1909, pág. 326. Todavia, 
a maioria dos diplomas, sob a influ
ência do Direito Canônico - que se
guia a inspiração das passagens 

bíblicas -. se mantinha fiel ao princí
pio. 

Quando do grande movimento de re
forma penal, viu-se o princípio do 
unus testis, nullus testis confirmado: 
MONTESQUIEU, Le ESP1'it des Lois,!. L. 
XII, Cap. 3. 

BECCARIA argumentava, numa pers
pectiva substancial, que "é preciso 
mais de uma testemunha, porquanto se 
um afirma e outro nega, não há nada 
certo, e deve prevalecer o direito que 
cada qual tem de ser considerado ino
cente" (Dei Delitti e delle Pene, § 
VIII). 

É certo que, quando o regime das 
provas legais foi substituído pelo re
gime do livre convencimento, o velho 
princípio perdeu um pouco de sua até 
então amplíssima e irrefutável preva
lência: mas não para todos QS casos. 

Se o delito está demonstrado, em 
sua materialidade, o depoimento de 
uma só testemunha pode satisfazer. 
Observe-se, contudo, que ele não atuou 
sozinho, mas complementou um quadro 
de provas que lhe era anterior. O 
mesmo se diga quando, por exemplo, a 
confissão do acusado corrobora a afir
mação da testemunha única. 

Todavia, quando a demonstração do 
delito e a determinação do autor - ou 
seja, toda a acusação - provém do 
depoimento singular, as reservas 
quanto à validade de tal prova se 
acham de pé. Aqui ocorre, já numa 
perspectiva formal irrespondível, aque
la petição de princípio a que se referia 
MALATESTA, porque "para provar a 
verdade da imputação não se pode ale
gar o fato da imputação" (A lógica de 
Provas, trad. A. Correia, São Paulo, 
1960, II, 226). 

Ê possível, portanto, discernir duas 
situações. O testemunho único que 
complementa um quadro de provas, 
ainda que sob aspecto decisivo (v. g., 
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demonstrando a autoria de um homi
cídio cuja existência exsurge induvi
dosa do exame de corpo de delito), 
pode formar prova suficiente a respei
to. Todávia, quando toda a prova (v.g., 
a demonstração da existência do homi
cídio e a designação do autor) se cal
car num só depoimento, estão de pé as 
velhas reservas formuladas. Neste 
último caso, a acusação (que provém 
do testemunho único) estaria sendo 
provada com '" a própria acusação 
(o testemunho único), o que é logica

mente inadmissível. (Nota de NILo 
BATISTA). 

Vadiagem. Condenado foragido. 

Não comete a contravenção de va
diagem réu condenado foragido, im-

1;"0 

possibilitado que está, pela situação 
jurídica em que se encontra, de obter 
atestado de bons antecedentes, que lhe 
possibilite emprego. Essa boa doutri
na que corresponde a visão extrema
mente justa e realista foi adotada pela 
E. 1.a C. Crim. do TA do antigo Esta
do da Guanabara, no HC n. 3 •. 643, 
relator o eminente Juiz JORGE ROMEIRO: 

"Segundo a jurisprudência mansa e 
pacífica dos nossos tribunais, o l"áu 
foragido, impossibilitado, portanto,. de 
obter documentos para o trabalho, não 
pode ser processado pela contravenção 
de vadiagem. O direito à liberdade é 
assegurado pela CF (art. 153), não 
sancionando ° nosso CP, por qualquer 
forma,' a fuga. do condenado, como se 
depreende do seu art. 113" (DO, de 
28.5.75, pág. 3.431), 

LEIS E PROJETOS 

LEI N. 6.063 - DE 27 DE JUNHO DE 1974 

Altera a data de entrada em vigor do Código Penal. (Decreto-lei 
n. 1.00;", de 21 de outubro de 1969, com alterações posveriores) 
,e dos artigos 3.°, ;".0 e 5.0 da Lei n. 6.016, de 31 de dezembro 
de 1973. 

O Presidente da República 
Faço saber que o Cong~esso Nacional d'ecreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
Art. 1.0. O Código Penal instituído pelo Decreto-lei n. 1.004 de 

21 de outubro de 1969, com as alterações posteriores, bem como os 
artigos 3.0 , 4.0 e 5.0 da Lei n. 6.016, de 31 de dezembro de 1973, 
entrarão em vigor juntamente com o novo Código do Processo Penal. 

Art. 2.°. Revogam-se as disposições em contrário. 
Brasília, 27 de junho de 1974. 
'(Publicada no DOU de 27.6.74). 

SERVIÇO NACIONAL DE F'ISCALIZAÇÃO DA MEDICINA E FARMÁCIA 
PORTARIA N. 26, DE 26 DE JULHO DE 1974 

o responsável pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Far
mácia, no uso das atribuições que lhe confere ° item XX do artigo 36 do 
Regimento aprovado pela Portaria n. 304, de 15 de outubro de 1970, resolve 
baixar instruções sobre a produção, comercialização, prescrição e uso de drogas 
e das especialidades farmacêuticas capazes de produzir modificações das fun
ções nervosas superiores ou por exigirem efetiva orientação médica continuada 
devido à possibilidade de induzirem efeitos colaterais indesejáveis. 

1 - Do Receituário 

1.1 - A venda direta ao público de drogas ou especialidades farmacêuticas, 
constante das listas ns. I e II anexas, é privativa de farmácia e de drogaria 
especialmente licenciada e só poderá ser feita mediante apresentação e retenção 
de receita prescrita por profissional devidamente habilitado. 

1.2 - As receitas que incluam drogas ou especialidades farmacêuticas 
referidas no item 1.1 só poderão ser aviadas quando:, 
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a) prescritas por médico, cirurgião-dentista ou médico veterinário devida
mente habilitado; 

b) escritas em talonário de receituário do profissional, onde constem o 
seu nome, o número de sua inscrição no respectivo Conselho Profissional e os 
endereços de seu consultório e/ou residência; 

c) constarem o nome completo do paciente, sua residência e modo de usar 
o medicamento prescrito, data e assinatura autógrafa do profissional; 

d) escritas legivelmente em português, por extenso, a tinta e do próprio 
punho; 

e) as quantidades forem prescritas em algarismos arábicos e por extenso; 
f) as quantidades prescritas no receituário magistral obedecerem, ainda, 

as unidades legais de medidas vigentes no país; 
g) em se tratando de animal, a indicação da espécie, pejSO e outras 

características, local em que se encontra, nome e endereço do respectivo proprie
tário, além dos demais requisitos indicados nas letras a, b, c, in fine, d, e e f. 

1.3 - Em casos de emergência e na falta do documento indicado na letra b 
do item anterior, a receita poderá ser prescrita em outro papel, desde que o 
profissional inscreva todos os dados pertinentes ao assunto e indique o caráter 
de emergência do atendimento. 

1.4 - Nos estabelecimentos hospitalares ou para-hospitalares médicos ou 
veterinários, oficiais, particulares ou beneficentes, somente poderão ser fornecIdos 
medicamentos constantes das listas anexas aos pacientes internados, em regime 
de sem i-internato ou em tratamento ambulatorial mediante receita subscrita 
em papel privativo do estabelecimento, por profissional em exercício do mesmo 
ou que comprove sua condição de assistente, obedecendo ainda os requisitos do 
item 1.2 desta Portaria. 

1.5 - De cada receita deverá constar exclusivamente uma só formulação 
da especialidade farmacêutica constante das listas anexas a esta Portaria. 

1.6 - A quantidade prescrita em cada receita é de absoluta responsabili-
dade do profissional que a subscreve. . 

1.7 - As receitas de que trata a presente Portaria terão a validade de 
30 (trinta) dias a contar da data de sua emissão. . 

1.8 - A prescrição por cirurgião-dentista de especialidades farmacêuticas 
incluídas nesta Portaria deve obedecer ao que determinam Os itens I e II do 
artigo 6.0 da Lei n. 5.081 de 24 de agosto de 1966. ' 

1.9 - O receituário magistral com droga enquadrada nesta Portaria só 
IJoderá ser, no máximo, em dos'e estabelecida para consumo em 72 (setenta e 
duas) horas. 

1.9.1 - Para quantidades maiores será exigido, na receita, o visto prévio 
da autoridade fiscalizadora competente. 

1.10 - É permitida aos estabelecimentos de pesquisa e/ou ensino oficiais 
~u par:ic~lares, a utilização, para essas ~inalida~es de drog~s e espe;ialidades 
armaceuhcas enquadradas nesta PortarIa, mediante autorIzaçã'o especial do 

Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Plano integral de 
pesquisa a ser realizada. 
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1.10.1 - O manuseio de drogas e produtos de que trata este artigo, 
somente poderá ser dito pelos pesquisadores e no local da pesquisa indicados 
no plano. 

1.10.2 - O Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia 
enviará ao órgão congênere competente a cópia do plano de pesquisa aprovado 
para ciência e o devido controle. 

2 Da Escrituracão 

2.1 - As empresas industriais farmacêuticas que manipulem drogas de que 
trata esta Portaria deverão registrar, em livro próprio ou em ficha autenticados 
pela autoridade sanitária fiscalizadora competente, todas as operações que com 
elas venham a fazer, incluindo o estoque do produto acabado. 

2.2 - As farmácias, drogarias, depósitos de drogas, rep,resentantese 
distribuidores de empresas industriais farmacêuticas bem como os importadores 
e exportadores deverão registrar, em livro próprio ou ficha, autenticados pela 
autoridade sanitária fiscalizadora competente, todas as aquisições, operações e 
vendas de drogas e especialidades farmacêuticas incluídas nas relações que 
acompanham esta Portaria. 

2.3 - É dispensada a transcrição no livro de receituário das receitas 
aviadas com especialidades farmacêuticas constantes desta Portaria, quando já 
transcritas no livro próprio ou em ficha, com todas as características para sua 
perfeita identificação. 

2.4 - Quando houver registro em livro de receituário, basta fazer, no 
livro próprio ou na ficha, referência ao número desse registro e à quantidade 
total de unidades fornecidas. 

2.5 - As receitas ficarão arquivadas, em ordem cronológica, nos próprios 
e8tabelecimentos para conferência e visto da autoridade sanitária competente, 
pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual poderão ser inutilizadas. 

2.6 - Os estabelecimentos hospitalares (hospitais, casas de saúde, clínicas 
e congêneres) deverão registrar, em livro próprio ou ficha, todas as aquisições, 
operações e aplicações que fizerem de drogas e produtos de que trata esta 
Portaria. 

2.6.1 - A responsabilidade desse registro ficará a cargo do Diretor do 
estabelecimento legalizado perante os órgãos de fiscalização sanitária local, 
quando a unidade hospitalar for desprovida de farmácia privativa. 

2.7 - O responsável pelo plano integral de pesquisa, previsto no subitem 
1.10 será também o responsável pelo controle, fiscalização e escrituração das 
drogas e produtos autorizados para a pesquisa, obedecidas as instruções e 
demais normas pertinentes em vigor ou que vierem a ser baixadas, ficando 
sujeito ainda, a prestar qualquer informação que lhe for solicitada pela autori
dade sanitária fiscalizadora competente. 

2.8 - Nas transações comerciais entre indústrias, comerciantes, estabele
cimentos hospitalares e para-hospitalares, de ensino e organizações de assistên
cia médica é obrigatório, na extração de notas fiscais, relacionar em separado, 
em destaque, na mesma nota, o nome das drogas ou especialidades farmacêu
ticas sobre as quais incidam as exigências desta Portaria, bem como o arquiva-



mento de uma via da respectiva nota fiscal que ficará à disposição das 
autoridades sanitárias fiscalizadoras pelo prazo de 1 (um) ano. 

2.8.1 - Às empresas que disponham de contabilidade mecânica é facultado 
o relacionamento diário do número das notas fiscais relativas aos produtos 
farmacêuticos sobre os quais incidam as exigências desta Portaria, em substi
tuição às notas fiscais. 

3 - Apresentação e Embalagem 

3.1 - A apresentação das especialidades farmacêuticas, constantes da 
lista n. II, desta Portaria, obedecerá a seguinte padronização: 

a) as preparações injetáveis terão sua denominação e o teor do compo
nente básico gravados no vidro e serão acondicionadas em caixas contendo 5 
(cinco), 10 (dez) ou 15 (quinze) ampolas com a dose correspondente,quando 
destinadas à venda ao público e 25 (vinte e cinco) 50 (cinqüenta) ou 100 (cem) 
quando destinadas às organizações hospitalares e para-hospitalares; 

b) as especialidades farmacêuticas em forma sólida, serão acondicionadas, 
E'ffi embalagens que as caracterizem para venda ao público na quantidade de 
20 (vinte) unidades farmacotécnicas em se tratando de comprimidos, drágeas, 
c:ápsulas e pílulas e na de 5 (cinco) unidades quando em supositório e, ainda, 
quando, destinadas às organizações hospitalares e para-hospitalares na de 50 
(cinqüenta), 100 (cem) e 200 (duzentas) unidades farmaconécnicas; 

c) as especialidades farmacêuticas de uso oral sob a forma de pó ou 
granulado, serão acondicionadas em embalagens que as caracterizem nas quan
tidades correspondentes à substância ativa, equivalente a 10 (dez) ou 20 (vinte) 
comprimidos, quando destinadas à venda ao público e a lO!} (cem) comprimidos 
quando destinadas a organizações hospitalares e para-hospitalares ; 

d) as especialidades farmacêuticas, em forma líquida, para uso oral serão 
apresentadas em volume de 100 (cem) e 200 '(duzentos) mI é em volume' de 
2(} (vinte) ml quando em frasco conta-gotas; 

e) fica a critério do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e 
Farmácia fixar a quantidade para cada embalagem de produto de uso tópico. 

3.2 - As especialidades farmacêuticas incluídas nesta l'ürtaria, licen
ciadas com indicação específica de anticonvulsivantes poderão ter embalagens 
com acondicionamento de 100 (cem) unidades farmacotécnicas para venda ao 
público e de 500 (quinhentas) unidades para embalagem hospitalar. 

3.3 - Nos rótulos e envoltórios dos produtos incluídos nas listas em anexo, 
além das exigências de licenciamento já previstas, deverão ser impressos os 
Beguintes dizeres: "Venda sob Receita Médica - Sujeita à Retenção". 

3.3.1 - Fica concedido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumpri
mento pela empresa industrial farmacêutica das exigências dos itens 3.1, 3.2 
e 3.3. 

3.4 - Não constitui infração ao item 3.3.1 desta Portaria a falta do 
cumprimento desse dispositivo em eSPElcial%dades em cujo rótulo já constarem 
as expressões anteriormente exigidas, que determinavam a obrigatoriedade de 
retenção da receita. 

3.5 _ Os fabricantes de especialidades farmacêuticas só . agora incluí~as 
. d venda sob retenção de receita deverão comUlllcar ao SerVIço no regIme. e " . , _ A 

Nacional de Fiscalização da Medicina e FarmacIa e ao o~gao_ congen,ere esta-
dual, territorial ou do Distrito Federal conforme sua locahz~çao, o n~mero da 
última partida exposta à venda sem a obrigatoriedade preVIsta nos Itens 3.1, 

3.2 e 2.3. 

4- - Das Amostras 
4.1 _ Somente mediante controle das autoridades sanitárias federais, esta

duais e territoriais competentes será pertnitida a distribuição de amostras das 
cspecialidades farmacêuticas constantes desta Portaria e nas eventualidades 

abaixo relacionadas: 
a) a pedido específico do médico, cirurgião-dentista ou médic? veterinári?, 

emitido em talonário de receituário do profissional com data e assmatura auto
grafo do mesmo, e até o limite de quatro embalagens oficiais de amostras por 

pedido; 
b) para fins de clínica, em estabeleciment~s. hospitala.r~s e para-hospita

lares executada sob a responsabilidade de profISSIonal habIlItado e na depen
dência de plano específico visado pelo Diretor doesta~e~ecimento pr:~iamente 
2.provado pelo Serviço Nacional de Fiscalização da MedICma e FarmacIa. 

4.2 _ Nos rótulos e envoltórios das amostras deverão constar os seguintes 

dizeres: "'Produto Sujeito à Restrição de Venda e Uso". 
4.3 ._ As empresas industriais farmacêuticas e demais estabelecimentos 

que efetuam a distribuição de amostras das especialida~es far~ac~uticas .cons
tantes desta Portaria ficam obrigados a registrar em lIvro proprlO ou fIchas, 

a. referida distribuição. 
4.3.1 _ Os comprovantes de distribuição de amostras serão retidos ~elo 

estabelecimento distribuidor pelo prazo de 1 (um) ano, para conferência e VISto 

da autoridade sanitária competente. 
4.3.2 _ A nota fiscal de remessa servirá como prova de devolução do 

comprovante devidamente assinado pelo médico, cirurgião-dentista ou médico 

veterinário. 
4.4 _ Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento 

, d· t ·b . - d amostras, pela empresa industrial das exigências referentes a IS rI Ulçao e 
farmacêutica. 

5 _ Da,s Disposições Gerais 
. S· N· aI de Fiscalização da 5 1 - Deverá ser comulllcado aO erVIço aClOn . . 

Medicina e Farmácia e à respectiva autoridade sanitária estadual, terrItorIal 
e do Distrito Federal, o início ou qualquer cessação de fabrico ; venda d: ~ro

'. • A • Pt·· I indo o numero da ultima dutos enquadrados nas eXIgencIas desta or arIa, mc u . 
partida fabricada até 30 (trinta) dias após o término de fabrICO ou venda. 

. 5.2 _ O não cumprimento das exigências desta Portaria constituirá infra
ção sanitária de acordo com o disposto no Decreto-lei n. 785, de 25 de agosto de 
1.969, punível com as penalidades nele previstas. 



5 o 2 01 - Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, os que, de 
qualquer forma, concorrem para sua prática ou dela se beneficiemo 

5 o 3 - Em casos de falência ou de liquidação judicial de qualquer estabe
lecimento que industrialize ou venda drogas ou especialidades farmacêuticas de 
que trata esta Portaria a autoridade judicial oficiará à autoridade sanitária 
competente para que promova o recebimento, em depósito, dos estoques arreca
dados ou arrolados no acervo da liquidação. 

5.4 - Os leilões judiciais para venda das substâncias ou especialidades 
farmacêuticas de que tratam as relações desta Portaria deverão ser realizados 
com a presença de representantes do Serviço Nacional de Fiscalização da Medi
cina e Farmácia ou dos órgãos sanitários congêneres por ele credenciados, s6 
podendo partilciparcomo licitantes empresas ou -estabe~ecimentos legalmente; 
habilitados perante a autoridade sanitária competente. 

5.5 - As exigências desta Portaria estendem-se aos produtos licenciados 
ou autorizados pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia 
sem nome dê fantasia. 

5.6 - A propaganda de drogas incluídas na lista n. 1 desta Portaria bem 
como das especialidades que as contenham, somente poderá ser efetuada em 
revistas ou publicações técnico-cientifícas, estritamente destinadas a médicos, 
veterinário e, quando for O caso, a cirurgião-dentista. 

5.7 - As empresas industriais farmacêuticas, titulares de licenças de 
especialidades farmacêuticas não mencionadas na lista n. II e que contenham 
drogas constantes da lista n. I desta Portaria, ficam obrigadas a comunicar 
no prazo de 80 (trinta) dias, ao Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina 
e Farmácia, a denominação da especialidade farmacêutica, o número do respec
tivo p'tocesso, o número da licença e a data da sua extração, bem como 3e foi 
ou não industrializada e exposta à venda. 

508 - Para fins desta Portaria o "livro próprio"é o de modelo n. 2 das 
Instruções Gerais sobre o Uso e o Comércio de Entorpecentes e a "ficha" é a 
cópia, em separado, do teor da folha desse mesmo· livro. 

5 09 - As drogas e esp!6cialida.des fa:rtmacêuticas constantes das listas 
números I e II desta Portaria serão guardadas sob rigoroso controle do farma
cêutico ou do responsável pelo estabelecilmento. 

5 o 10 - Ficam aprovadas as listas números I e II anexas. 

5011 - Ficam revogadas as Portarias números 5/69 no seu texto e relação 
no I, 21/69, 28/69, em seu texto, 30/69, 31/69, 32/69, 38/69, 3-70, 3-71, 18-71, 
19-71 e 24-71-

5.12 - Aplicam-se as disposições desta Portaria às especialidades farma
cêuticas incluídas na relação número 2 da Portaria no 5-69 e nos demais atos a 
ela complementares, bem como às outras especialidades congêneres em cujos 
termos de licenciamento conste a exigência de venda sob receita médica, sujeita 
à retenção o 

5013 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. - Da
goberto Mo de M. Chaves, Responsável pelo S.N. FoM.Fo 
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LISTA No I DA PORTARIA No 26/74 

Substâncias 

Acepromazina _ Amitriptilina - Anfepramona -:- (d~etisplopiona) :-Az~-
"I 1 BenactlOzina _ Benzoctamina - Benzoqumamlda - Beta-plperoml-

elC ono - " o tOlO 
01 h"d o Biperiden _ Bromazepam - Butaperazma - Butnp I ma -sopropl - I razma - , 

Captodiamina _ Ciclarbamato - Ciclexedrine - Clonazep~m -: .Cloral Betama 
_ Cloral hidratado _ Clorazepato dipotássico - Clordlazepoxldo - CI?reto 
de etila _ ClorexadoI _ Clorimipramina - Clorpro~azina - Clorprotlxeno 

CI t
o o Deanol aceglumato _ Deanol, acetammobenzoato - (DMAE) 

- o lapma - , °f 
_ N-demetidiazepan _ Desipramina - Dextrometoríano -o Dextrop~oPoXl :no 
_ Diazepam _ Dibenzepina _ Dietibarbiturato de papaverma - Dlmetacrma 
_ Dixirazina _ Doxepina _ Droperidol - Ectiluréia - Emilcamato -:- Etclor
vinoI _ Etinamato _ Facetoperano - (Ievofacetoperan~) - Fena~hc?doI 0-

T.l f o Fenelzina Flenfluramina - Fenibarblturato de dletIlamma 
j< encan amma - - o F o o Fen-
_ Fenibarbiturato de quinidina - Fenilpropanolamma - emprazma - , 
promato _ Fenproporex _ Flufenazina - FlupentixoI - oFlurazepam - F ta
Jimidoglutariinida (talidomida) - Glutetimida - Haloperld?Io - Ha~otano 0-
Hidroclorbenzetilamina _ Hidroxidiona sódica - Homofenazml - ImlCI~pazma 
_ Imipramina _ Imipramina-N-óxido - Iprotclozioda - Isocarboxazlda -
Isopropil-crotonil-ul'éia _ Ketamina _ Levomepromazma - Lorazepam - Ma-

M d Mefenorex - Mefenoxalona -
protilina _ Mecloqualona - e azepam - o o 

M
o ""eprobamato _ Mesoridazina - Metaqualona - MetIlpentmo -

epazma - .LU o °fI 
M t

o 01 MetlOser.nda _ MetocarbamoI - Metopromazma - Metoxl urano e Iprl on - .,. N . tOlO 
N o I °d Nitra:zepam _ Nomifensina - ortnp 1 ma -Moperona - la amI a - o o P 

N
o tOlO OpipramoI _ Oxazepam _ Oxifenamato - OXlpertma - en-

OXlp I ma - o o o ( o o o ) _ Primozide (R 
fluridol _ Perfenazina - PerlCIaZma - properlCIaZma o 
6 238) _ Pipamperone _ Pipradrol - Prazepam - Proclo~pe~~zma - Pr?~a-
: Propanidida _ Propiomazina _ Protipendil - ProtrlptIlma - Sulpmd: 

zma - o TO' d o TiotI-
_ Temazepam _ Tetracloroetileno - Tioproperazma - lon .azma :-1 

01 o o Trazodone Triclofos - TrlcloroetI eno -
xene - Tram Clpromma - - o o T °mi_ 
Triexifenidil TrifluperidoI _ Trifluoperazina - TrIflupromazma - r1 

praminao 

LISTA No II DA PORTARIA No 26/74 

Abo n _ Abulemin _ Abulemin AP - Abulempax AP - o Adipenan .~ 
IS 1 o o AdI Akineton _ Akmeton Retar 

Adrepréss - Adumbran - AflltIl - ge a - o A r n _ 
Alertin _ Aletan _ Algafan (solução injetáveI) - AhvaI - I mp

p 
IC ~ 

- 1 A t sol Depot - Anatenso - na-
Aprazin - Anafranil - Anatenso - na en ~ o fabricante) (dietilpro-
trium - Anfepramona (qualquer forma farmaceutlcado~ Ansiax _ Ansiepax 
piona) _ Angustil - Anobesina - Anograx - Ano~e 1 - A o t _ Apex 

o lO A o I n Anslopan - nSlO ex 
Ansiex - Ansiolax - Anslo ln - nSIO o - dO lO Benzofepin 

A o Belupan - Ben la IX -
- Artane - Astress - zepm - o B f Calmarian 

o o B o t 1 Bloq ButIaI - yro en 
Beta-Clor - BlOstlI - 10 ro - - o C 1 Calmovita 
Calmin _ Calmina _ Calmix _ Calmoclteno - a mogen 



Galude - Carbam - Catron - Clonix - Clordiazepóxido (qualquer farma
cêutico e fabricante) - Clorium - Clorprazin _ Clorpromazina (qualquer 
forma farmacêutica e fabricante) - Clorprasin _ Simples _ Comprimidos de 
Dietipropiona "PauIifarma" - Concordin - Corpobel _ Corporex _ Cosmorax 
- Cosmosedin - Covatin - Cuait-D - Cuait-N _ Daforin _ Dalmodorm _ 
Dardanin - Deastil - Dedalen - Delgar - Deprex _ Dedromat _ DeseriIa 
- Desobesi - Desobesi M - DespertiI - Dextropropoxifeno (qualquer forma 
farmacêutica e fabricante) - Dialor· - Diamicil _ Dianorex _ Diapason _ 
Diatrex - Diatrex AP - DaizeIin - Diazelong _ Diazepam (qualquer forma 
farmacêutica e fabricante) -Diazetard - Dienpax _ Dienpax AP _ Diepin 
- Diestren - Dietex - Dimagrin - Dinamagra AP _ Dipiperon _ Ditisan 
- Dobesix LP - Dogmalid - DogmatiI - Doloxene (solução injetável) _ 
Doloxone H (solução injetável) - DominaI - Dorevane _ Doriden _ Dormex 
- Doxepina (qualquer forma farmacêutica e fabricante) _ Drimuel _ Dro
peridol - Eglonyl - Elegatin - Elepsin _ Elmonal _ Elmonal GEL _ 
Emagrecil - Emagril - Emagrin - Emotil - Empax _ EpiIpax _ EquiIid 
- EquiIipan - Ergotonil - Esbeltina _ Esbeltrat _ Esucós _ Etumina 
Wander - Euforil - Evadyne - Eventin - Farmoglan _ Fastinan _ .{<'as
tinan AP - FatiniI - Fatinil AP - Fencanfamina (qualquer forma farma
cêutica e fabricante) - Fenidex - Fenidex AP _ Fenobarbital. _ qualquer 
forma farmacêutica e fabricante - Fenorex _ Fenorex AP _ Fenproporex 
(qualquer forma farmacêutica e fabricante) - Fenproxin _ Fidepax _ Flo

besin - Fluothane - Flupsixol -- FlurazepoI _ Fomenon _ Fortzepam _ 
Frenafom - Frenquei - Frumidan - FtalimidogIutarimida (qualquer forma 

farmacêutica e fabricante) (Talidomida) - Gamafenil _ Gamaquil _ Gardenal 
- Gardenal Pediátrico - Gardenalinas - GentapIexin _ Gulastop. _ Halo
peridoI - Halotano - Halothane (Ayest Líquido Anestésico) _ Hartol _ 
HastiI - Helmitan - Hibinil - Hidropan _ Hipnax _ Hipofagin _ Hor
minaI - Hypnolon - Ifag - Imipramina (qualquer forma farmacêutica. e 
fabricante) - Imiprax - IndeniI - Indunox - Inibex _ Inobesin _ Inobesin 
AP - Insidon - Insonium - Isodepril - Izoazina _ J esal _ KalmoxiI Kaze
pan - Kelene - Ketalar - Kiatrium - Kondoxan _ Lepenil _ LevanxoI _ 
Levil - Levil Pediátrico - Lexotan - Lexotan (Suspensão Pediátrico) 
Librioum - Lidamar - Lidepran - Limbritol _ Linopen _ Linopen AP 
Lipenan AP - Lipese - Lipex - Lipidin _ Lipoclase _ Lipoclasse AP 
Lipoex - Lipogen - Lipograssil - Lipolin _ Lipolin AP _ Lipolisine 
Lipolisine AP - Lipomax - Lipomax AP _ Lipoplex _ Liporex _ Liporexin 
- Lipostil - Lipostil AP - Lipovita - Lipovita AP _ Lipozid _ Liprorex 
Lisalipol - Lisemex - Lisozepan - Lística _ Lorax _ Lorazam _ Lara
zepam (qualquer forma farmacêutica e fabricante) _ Lorenpax _ Loril _ 
Lotawin - Luciomil - LuminaI - Luminaletas _ Lunipax _ Luzepin _ 
Medalen - Madar - Magrene - Magress - MajeptiI _ Mandrix _ Marplon 
- Maxipas - Maxizepan - Medaciteno - Medalium _ Medazen _ Meda
zepan (qualquer forma farmacêutica e fabricante) _ Medazepol _ MedazepoI 
AP - Medazon - MeIleril - MeIleril Pediátrico _ Melleril 200 Retard _ 
Melpazil - MeprobaI - Meprobamato (qualquer forma farmacêutica e fabri
cante) - Meprofenil - Meprolen -Mepromas _ Meproneuran _ Meproneu-
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ran com Fenobarbital - Meprosan - Meprosay _. Meprosedan - Meprosin -
Meprosin Pediátrico - Mequalon - Messápia - Metagen - ,Metarelax -
Metolil - MetoliI A - Metolil S - Metolil T - Mezepan - Mll~wn - Ma
nifa'O'e - Ministran - Miolaxene - Miorel - Miorelax - Modelm - Mode-

'" M d k'd Moderamina - Moderan AP - Moderape e AP -rafom - o era 1 - " 

lU d ' Moderat _ Moderex - Moderll - Modermo - Modecyr - Mo-m.O eraSln - , , '1 
dulan - Mogadon - MotivaI Drágeas "FiImlo~" - MO~lvI~a - Mucom 
M t b Mutabon A - Mutabon D - Nardll - NatIsedme - Navane -
• u a on - N t AP Neostress _ Neozine _ Neozine Pediátrico _ N egatan - ega an -
Nervium - Neuleptil - Neuleptil Pediátrico - Neurap - Neura'Zon - N~n

,'I - Neurl'tex - Neurium - Neurocontrol - Neurominal - Neuroplegme 
np ex '1' 'd AP N' N 1, Nal'ml'd Naimid Parenteral em pó - Nl IpOI - . lr-- eurozu ln - - , 
valene - Nitrazepam (qualquer forma farmacêutica e fabricante) - NltrazepoI 
Nitrenpax - Niveltress - Niveltress Retard - Noan - Noan AP -
N'oansied - Nobese Nobrezepan Nobrium. Noctaz,epa:n,
Noludar - Norexil - Norexon - Norexon Retard - Notaral - NovapIrld -: 
Novazepan - Noveril Wander - Nubarene - Oasi~-~imes -,·~belex - Obeml 
- Obsitol - Obesonon - Obex - Oblivon - Odoctlm - Omrmm - Or~p ,
Oxabril - Oxatrat - Oxazelin - Oxazepam (qualquer forma farmaceutIca 
c fabricante) - Oxazepol - Pacatal - Pacienx - Pacintram (Ação prolon
gada) - Pacintran N (Ação prolongada) - Pacintran DN (Ação prolongada) 
-- Pansedans - Pantogenina - Parnate - Pasaden - Paxate - Paxton -
Pentrane - Perfenazina (qualquer forma farmacêutica e fabricante) - P,e~

tofran - Pesex - Pesex AP - Pesonex - Placimin- Plaxana - Pl~glCtl 

- Ponderex - Ponderex AP - Ponderil - Pondinol "Roche" - PomI -
PonsitaI - Prolinan - Promazionon - Promilene - Propiofe~ -. Propore,x 
- P oporex AP - Proteuforil - Prozepin - Psicobione - PSlcodm - PSI-

r , d' P' d' 5 cofar - Psicolatil - Psicopax - Psicoplex - PSlCosse m - Slcosse ,m 
mg Infantil - Psiquium - Quantril - Quetil - ~uipax -, Ra~dolecttl -
Raupentin - Redulip - Redux - Redufoine - Reglm - RegI-men - Rela
xan - Relaxil - Relax-Pam - Repesan - Reprimi! - Reverax - RenovaI 
- Rivotril - Robaxim - Samida de Angeli - Sanimger - Sedacalm - Seda
vier - Sedax - Sedolin - Sedomepril - Sedotex - Sen;-ap , - Ser:nex -
Serenium - Sevinol - Sevinol Reptabs - Sicomatil - SIledm - Smequan 
- Sintomax - Sintonan - Siplarol - Siquil - Sofrosine - Sonebon -
~ - Sonin - Sonipam - Sonium - Sonoasil - Sonobel - Sonopax ,-
lJonex S I 2 Stelazme Sonotal - Sonotrat - Stabilin - Stelapar n, 1 - te apar n, A :- , 

- Stenorol - .8triatan c - Sulpiride (qualquer forma farmace~tlCa e fabrI-
cante) - Sulpiril - Sultranquim - Suprefon Surmontil - Tacltal - Takan 
, T 'I Tensober - Tementil - Temiran - Temiran Dospan - Tempase - enSl-

- Tensocrou - Tensolisin - Tenzepam _ Tetracloroetileno (qualquer form~ 
f 'I 'T b Trancalmat - Traml farmacêutica e fabricante) - To ram - om ran - , ' 

, , 'I T ilase - TranqUlhd - Tran-- TranqUlex - Tranqutl - TranqUl an - ranqu , , 
, T ' Tranxilene - TnclOryI quilin - Tranquimax - TranqUlsan _ ranqUlx - , , 

- Triexifenidil (qualquer forma farmacêutica e fabrlca~te) - T:lfluopera
zina (qualquer forma farmacêutica e fabricante) - Trlflupromazma (qua~-

A , ') T 'I fon _ Trilafon Reptabs - Trl-quer forma farmaceutIca e fabrIcante - rI a 



Iene - Triperidol - Tryptanol. - Ultrazepam - Usempax _ Usempax (Ação 
prolongada) - Vagonal - Vahum - Vate - Vermucina _ Viadril _ V' 'd 1 
(Cl 'd t d N " . IVI Y 

OrI .ra o e or~rIPtIlma, Lilly) - Vividyl, Nortriptilina, Lilly (em forma 
de clorIdrato) - VIvidyl - Zepanil _ Zepased. 
(Publicada no DO de 14.10.74). 

LEI N. 6.091 - DE 16 DE AGOSTO DE 1974 

Dispõe 8~bre o fornecimento gratuito de transporte, em dias de eleição, a elei
tores restdentes nas zonas rurais, e dá outras providências>. 

o Presidente da República. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1.0., Os ~eículos e embar~ações devidamente abastecidos e tripulados, 

pe::tencentes. a Umao, Estados, TerrItórios e Municípios e suas respectivas autar
qUlas e socIedades de economia mista, excluídos Os de uso militar ficar- , 
d' . - d J' . , ao a 
Isp~sIçao a ustIça EleItoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas 

ruraIS, em dias de eleição. 

§ 1.0. Excetuam-se do disposto neste artigo os veículos e 
número justificadamente indispensável ao funcionamento de 

embarcações em 
serviço público insuscetível de interrupção. 

. ~ 2:°. Até quin~e. dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará 
d~s, ~rgaos. d~ admmIstração direta ou indireta da União, dos Estados, Ter
rItorlO.s, DIStrIto Federal e Municípios Os funcionários e as instalações de q 
necess.Itar para ~ossibiIitar a execução dos serviços de transporte e alimentaç~; 
de eleItores preVIstos nesta Lei. 

A~t. _2.°. Se a .u:ilização de veículos pertencentes às entidades previstas no 
art .. 1.. n~o fo; sufICIente para atender ao disposto nesta Lei, a Justiça Eleitoral 
reqUlsItara veIculos e embarcações a particulares de preferência o d I I 

Pa' f ,. O ' s e a ugue . 
. ragra ~ umco. s serviços requisitados serão pagos, até trinta dias 

d:POlS do P!CItO, a preços que correspondam aos critérios da localidade. A des-
p_sa correra por conta do Fundo Partidário. 

Art. 3.°. Até cinqüenta dias antes da data do pleito os responsáveis por 
toda~ . as re~a.rtições, órgãos e unidades do serviço públic~ federal, estadual e 
mumcI~al ofIcIarão à Jus_tiça Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação 
dos veI~ul~s e embarcaçoes de sua propriedade, e justificando, se for o caso, 
a ocorrenCIa da execução prevista no § 1.0 do art. 1.0 desta Lei. 

:§ 1.0. Os ve.ículos e embarcações à disposição da Justiça Eleitoral deverão, 
medIa~t.e comumcação expressa de seus proprietários, estar em condições de 
se: ~tIhzados, pelo menos, vinte e quatro horas antes das eleições e circularão 
eXIb~ndo de modo bem visível, dístico em letras . garrafais com a frase' "A 
servIçO da Justiça Eleitoral." '. 

exe I§ _2.°. A Jus~iça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a 
. cuçao do. ~erVl~o ~e transporte de eleitores e requisitará aos responsáveis 
pelasbrepar~Içoes, orgaos ou unidades, até trinta dias antes do pleito Os veículos 
e em arcaçoes necessários. ' 
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Art. 4.°.. Quinze dias antes do pleito, a Justiça Elei.toral divulgará, pelo 
órgão competente, o quadro geral de percursos e horários programados para o 
transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos políticos. 

§ 1.0. O transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites ter
ritoriais do respectivo município e quando das zonas rurais para as mesas 
receptoras distar pelo menos dois quilÔmetros. 

§ 2.". Os partidos políticos, os candidatos, ou eleitores em número de vinte, 
pelo menos, poderão oferecer reclamações em três dias contados da divulgação 
ao quadro. 

§ 3.°. As reclamações serão apreciadas nos três dias subseqüentes, delas 
cabendo recurso sem efeito suspensivo. 

§ 4.°. Decididas as reclamações, a Justiça Eleitoral divulgará, pelos meios 
disponíveis, o quadro definitivo. 

Art. 5.°. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleito
Ies desde o dia anterior até o posterior à eleicão. salvo. 

I - a serviço da Justiça Eleitoral; 
II - coletivos de linhas regulares e não fretados; 

III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto 
c dos membros da sua família; 

IV - o serviço normal, sem finalidade eleitoral, de veículos de aluguel, não 
atingidos pela requisição de que trata o art. 2.° • 

Art. 6.°. A indisponibilidade ou as deficiências do transporte de que trata 
esta Lei não eximem o eleitor do dever de votar. 

Parágrafo único. Verificada a inexistência ou deficiência de embarcações 
e veículos, poderão os órgãos partidários ou os candidatos indicar à Justiça 
Eleitoral onde há disponibilidade para que seja feita a competente requisição. 

Art. 7.°. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o Juiz 
Eleitoral até sessenta dias após a realização da eleição incorrerá na multa de 
três a dez por cento sobre o salário mínimo da região, imposta pelo Juiz Elei
toral e cobrada Ila forma prevista no art. 367, da Lei 4.737, de 15 de julho de 
1965. 

Art. 8.°. Somente a Justiça Eleitoral poderá, quando imprescindível, em 
face da absoluta carência de recursos de eleitores da zona rural, fornecer-lhes 
refeições, correndo, nesta hipótese, as despesas por conta do FUndo Partidário. 

Art. 9.°. É facultado aos Partidos exercer fiscalização nos locais onde 
houver transporte e fornecimento de refeições a eleitores. 

Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qualquer 
pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana. 

Art. 11. Constitui crime eleitoral: 
I - descumprir, o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço 

público, o dever imposto no art. 3.°, ou prestar informação inexata que vise a 
elidir, total ou parcialmente, a contribuição de que ele trata: 

Pena - detenção de quinze dias a seis meses e pagamento de 60 a 100 
dias-multa; 

II - desatender à requisição de que trata o art. 2.°; 
Pena - pagamento de 200 a 300 dias-multa a1ém da apreensão do veículo 

para o fim previsto; 
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III - descumprir a proibição dos arts. 5.°, 8.° elO; 
Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias

-multa (art. 302 do Código Eleitoral); 
IV - obstar, por qualquer forma, a prestação dos serviços previstos nos 

arts. 4.° e 8.° desta Lei, atribuídos à Justiça Eleitoral; 
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos; 
V - utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 (noventa) dias que 

antecedem o pleito, veículos e embarcações pertencentes à União, Estados, Ter
ritórios, Municípios e respectivas autarquias, sociedades de economia mista; 

Pena - cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma, se já 
houver sido proclamado eleito. 

Parágrafo único. O responsável, pela guarda do veículo ou da embarcação, 
sf:rá punido com a pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses, e 
pagamento de 60 (sessenta) a 100 (cem) dias-multa. 

Omis8is 
Art. 27. Sem prejuízq do disposto no inciso XVII do artigo 30 do Código 

Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965), o Tribunal Superior Eleitoral 
expedirá, dentro de 15 dias da data da publicação desta Lei, as instruções 
necessárias a sua execução. 

Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
à.isposições em contrário. 

Brasília, 15 de agosto de 1974; 153.° da Independência e 86.° da República. 
(Publicada no DOU de 15.8.74). 

LEI N. 6.174, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1974 

Dispõe sobre a aplicação do disposto nos a'rts. 12, alínea a, 339, do Códi. 
{JO de Processo Penal Militar, nos casos de acidente de trdnsito, e dá outras 
providências. 

O Presidente da República, 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 'eu sanciono a seguinte Lei'. 
Art. 1.° O disposto nos artigos 12, alínea a, e 339, do Código de Processo 

Penal Militar, nos casos de acidente de trânsito, não impede que a autoridade 
ou agente policial possa autorizar, independente de exame local, a imediata 
remoção das vítimas, que estiverem no leito da via pública e com prejuízo de 
trânsito. 

Parágrafo único. A autoridade ou agente policial que autorizar a remo
ção facultada neste artigo lavrará boletim, no qual registrará a ocorrência com 
todas as circunstâncias necessárias à apuração de responsabilidades, e arro
lará as testemunhas que a presenciaram, se as houver. 

Art. 2.° Esta Lei entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Brasília, 9 de dezembro de 1974; 153:° da Independência e 86.° da República, 
(Publicada no DO de 11.12.74). 
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_ Recurso ordinário interposto sem as razões. Não conhecimento 
- Transferência para o Manicômio Judiciário ................. . 

Habilitação para conduzir veículo. Apreensão da carteira. Perdão 
judicial .......... , " ... , ...•...................... , " ... . 

Homicídio aleivoso. Surpresa. Necessidade de demonstração cabal de 
sua ocorrência •.••..••..•.............. " ................. . 

Homicídio. Motivo fútil ....................................... . 
- Tentativa. Configuração. Desistência voluntária ........... . 
-+- Vítima adormecida. Traição ou emprego, de recurso que impos-

sibilita a defesa da vítima? ............................. . 
Homicídio por inconformismo, ou facciosismo' político. Inexiste se o 

agente visa apenas impedir a prisão. Resistência inexistente 
Homicídio qualificado. Meios e modos de execução ............. . 
'- Motivo fútil e motivo torpe .............................. . 
- Surpresa ..........•...........•........... .' ... ' ... .' ..... . 

Identificação criminal. Constrangimento ilegal ................... . 

- Dispensa . ............................ '., ..... , ... _ .. ,.,._ ........ . 
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6/132 
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6/133 

13-14/149 
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5/141 
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9-10/96 

6/133 
6/133 

13-14/152 
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Identificação dactiloscópica. Constrangimento ilegal ........... . 
Ilícito penal e ilícito administrativo. Absolvição por negativa de 

autoria ......•.........•................................. 
Imunidades diplomáticas. Vice-consul ............ ' ............. . 
Indulto. Não impede o conhecimento e o julgamento da apelação 
Injúria verbal. Desnecessária a presença do ofendido ........... . 
Instalação ilegal de equipamento de telecomunicação. • .......... . 
Intimação ao réu para os atos do processo. Nulidade ........... . 
Julgamento em segunda instância sem publicação na pauta, do nome 

do advogado. Nulidade ................................... . 
Júri. Decisão contrária à prova dos autos ..................... . 

- Decisão manifestamente contrária à prova dos autos ..... . 
~ Impedimento e suspeição de jurados .••................... 
- :Interrogatório em plenário .......•.•........•............ 
- Nulidade. Não formulação de quesitos requeridos pela defesa. 

Cerceamento ....•••..••......•....•..••...•.............. 
- Nulidade ocorrida no plenário de julgamento. Argüição ino-

portuna ..•...••.....••..••.........••.......•........... 
- Nulidade ocorrida na sessão de julgamento ............... . 

Justiça Federal. Falsa qualidade para obtenção de vantagem ilícita. 
Incompetência ••.•....••....•....•••••••••.•............. 

Justiça Militar. Conversão do julgamento em diligência pelo Con-
selho. Inadmissibilidade ..•.......•.•...........•.......... 

- Livramento condicional. Audiência do Conselho Penitenciário 
Estadual 

- Prescrição de condenação imposta a réu revel só começa a 
correr após o seu recolhimento à prisão ••.........•........ 

Justificação judicial. É de apelação o recurso contra decisão que a 
indefere ••.•..•.•••.•••••••.•.•.•..••.........•.......... 

Legítima defesa. Ato injusto de autoridade ................... . 
Lei de Imprensa. Direito de resposta ....•.........•............ 

- Direito de resposta. Limitações ••....•.•..........•........ 
Liberdade de imprensa e segurança nacional (Decisão da Suprema 

Corte dos Estados Unidos no caso New York Times e Washing-
ton Post) ..•...........••.•..........•................... 

Livra~e~to. condicional. Anterior condenação à pena de multa. Rein-
cIdenCla ...•...••.••.........•...••.••................... 

- Crimes em concurso material ............................ . 
lHedida de segurança detentiva. Inexistência de estabelecimento ade-

quado. Constrangimento ilegal ........................... . 
Menoridade ~ CPM ••..•••••....•.....•........•............... 
Notificação apenas do defensor inadmissível. Nulidade ........... . 
Nova definição jurídica do fato. Lei de Segurança Nacional ..... . 
Nulidade. Falta de intimação da expedição de precatória para au-

diência de testemunhas ................................... . 
Ofensa a autoridade. Crime político ............•............... 
Ofensa 3; chefe de Estado estrangeiro. Crime contra a segurança 

nacIonal ............•....................•........... ' ... . 
Oficiais e praças da Polícia Militar ........................... . 

Competência 
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15-16/134 
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Pena-base. Desnecessária a sua fixação na ausência de circuns-
tâncias agravantes ou atenuantes a considerar ........... . 

Per,empção. Paralisação do processo por mais de 30 dias. Inexiste 
sem intimação do querelante ...•.......................... 

Perícia. Perito único ••..•..........•.•.....•...... ' ........... . 
Perigo para a vida ou a saúde de outrem. Exige perigo concreto 
Porte de substância entorpecente. Erro ......................... . 
Posse de armas de fogo ou instrumentos d,e destruição ou terror 

Crime absorvido pelo de organização subversiva ......... . 
Prazo. Prorrogação de um dia pela publicação vespertina do 

J ornaI Oficial ..............•..•......•................... 
Prescrição. Falsidade ideológica. Dies a quo ••...... ' ........... . 
~ Interrupção pelo início ou continuação do cumprimento da 

pena. Incomunicabilidade a co-réus ....................... . 
- Processo de rito sumárió / ................................. . 

Prescrição pela pena concretizada. Tempo decorrido entre o fato e a 
denúncia •............................................... 

Prescrição pela pena em concreto .............................. . 

- Prescrição da ação ....................................... . 
- Prescrição da ação penal ou da execução da pena? ......... . 

Prescrição. Pena em concreto. Pena aplicada em grau de recurso 
Prisão administrativa. Inaplicável a contribuinte do Imposto sobre 

Produtos Industrializados ..••....•......................... 
Prisão albergue. Negada ao réu considerado perigoso. Inexistência 

de constrangimento ilegal ...................•.............. 
Prisão civil. Alienação fiduciária ............................. . 
Prisão em flagrante. Caracterização ........................... . 
Prisão especial cessa com a condenação definitiva ............... . 
Prisão por fato diverso. Não se computa na pena privativa da li-

berdade ...............•.....•............................ 
Prisão preventiva. Fundamentação ............................ . 

- Fundamentação da necessidade ........................... . 
Processo sumário. Identidade física do juiz •................... 

- Nulidade da portaria ..................................... . 

Pronúncia. Ausência de justa causa. Abuso de poder. Habeas corpus 
Propaganda subversiva. Inexistência de crime sem distribuição dos 

panfletos .............................. , ....•..... ' ...... . 
- Passeata ............................•.................... 

Propriedade industrial. Violação de patente ................... . 
Prova. A do inquérito policial não basta para condenar ....... . 

- Chamada de co-réu. Prova inválida .......•.................. 
- Condenação exige certeza ................................. . 

---.: IPM. Insuficiência ....................................... . 
- Testemunho de ouvir dizer ............................... . 

Prova produzida no inquérito é iusuficiente ...•.................. 
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Prova testemunhal. Depoimentos idênticos. Elemento de suspeição. 
Prévio conluio ......................................... . 

Queixa. Mulher casada. Autorização do marido ................. . 
Reconhecimento do acusado sem observância das formalidades legais 
Recurso. Sucumbência. Legitimidade do Ministério Público para re-

correr de decisão que condena o réu. Pronúncia ........... . 
Recurso de embargos. Não se restringe às decisões definitivas de 

segunda instância ............•.......••.................. 
Reincidência. Configura-se embora a condenação anterior seja à pena 

de multa ..•..........•...............••..•............... 
Reincidência específica. Estelionato e apropriação indébita ....... . 

- Furto e estelionato ..•....•................................ 
Representação. Crimes contra os costumes. Decadência se a queixa 

não for apresentada nos seis meses após a ofendida completar 
18 anos .................................................. . 

Revisão criminal. Enquadramento jurídico dos fatos ............. . 
- Interpretação da cláusula "decisão contrária à evidência dos 

autos" .......... , ........... " ....................... , .. . 
- Reiteração. Prova nova ................••.................• 

Roubo a banco .................••...•.......•.................. 
Roubo a veículo de estabelecimento bancário. Art. 27 DL n. 898 
Roubo qualificado. Arma de fantasia •......................... 
Sabotagem em fábrica eventualmente necessária ~ defesa nacional. 

Inexistência do crime em relação a fábrica de cimento ..... . 
Sedução. Falta de perícia na ofendida. Nulidade ••••.............. 
Sentença. Nova definição jurídica sem aplicação do art. 384 do Có

digo de Processo Penal. Nulidade .........••............... 
- Nulidade por deficiência de relatório ..................... . 

Sonegação fiscal. Indispensável a decisão definitiva no processo ad-
ministrativo .....•••.•....•..••...•..•. " ............... . 

- Indispensável a exigência prévia de processo fiscal ......... . 
Suspensão condicional da pena concedida por erro. Coisa julgada 
Testemunhas. Inclusão não esgotado o número legal ............. . 
Testemunho único. Validade ......•...•...••.................. 
Vadiagem. Condenado foragido •...........••.................. 

LEGISLAÇÃO 

A Reforma da Legislação Penal (Projeto de Lei n. 145-B/73) 
Anteprojeto de Lei - Define as infrações penais relativas à cir-

cula9ão de veículo~, Are?,ula o respectivo processo e julgamento 
e da outras provIdenCIas ...........•...................... 

Código Penal Tipo para a América Latina (parte geral) ....... . 
Convenção para a repressão ao apoderamento ilícito de aeronaves 
Convenção Interamericana sobre Extradição ••.................. 
Decreto n. 70.201, de 24.2.72 - Promulga a convenção para a 

repressão ao apoderamento ilícito de aeronaves ............. . 
Decreto n; 71.500, de 5.? .22 :- Dispõe sobre o Conselho de Disciplina 

e da outras prOVIdencIas ................................. . 

164 

13-14/167 
11-12/113 

5/149 

9-10/105 

13-14/169 

5/150 
7-8/130 
7-8/130 

5/150 
6/140 

15-16/137 
7-8/130 

5/151 
6/141 
6/141 

5/152 
5/153 

5/153 
7-8/130 

11-12/114 
6/141 
6/142 
6/144 

15-16/138 
15-16/140 

9-10/125 

7-8/171 
7-8/181 

6/145 
7-8/163 

6/145 

9-10/111 

Decreto n. 73 288, de 11.9.73 - Concede indulto a septenciados 
primários e dá outras providências ...•.................. 

Decreto n. 73.332, de 19.12.73 - Define a estrutura do Departa-
mento de Polícia Federal e dá outras providências ......... . 

Decreto n. 74.383, de 20.6.73 - Promulga a Convenção para a 
Repressão aos Atos Ilícitos Contra a Segurança da Aviação 
Civil ... , .... , ... , '" ...... '" ........................... . 

Exposição de motivos ministerial ao projeto de emendas ao Código 
Penal .......•..•....•..............•.................... 

Lei n. 5.836, de 5.12.72 - Dispõe sobre o Conselho de Justificação 
Lei n. 5.941, de 22.11. 73 - Altera os arts. 408, 474, 594 e 596 do 

Decreto-lei n. 3.689, de 3.10.41 (Código do Processo Penal) .. 

Lei n. 5.970, de 11.12.73 - Exclui da aplicação do disposto nos 
arts. 6.°, inciso [, 64 e 169, do Código do Processo Penal, os 
casos de acidente de trânsito, e dá outras providências .... 

Lei n. 5.974, de 11.12.73 - Dispõe sobre a competência criminal 
para o processo e julgamento dos membros do Ministério 
Público da União •........................................ 

Lei n. 6.001, de 19.12.73 - Dispõe sobre o Estatuto do índio ..... . 
Lei n. 6.063, de 27.6.74 - Altera a data de entrada em vigor do 

Código Penal .......••........•......................•... 
Lei n. 6.091, de 16.8.74 - Dispõe sobre o fornecimento gratuito de 

transporte, em dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas 
rurais ...............•...•............•.................. 

I,ei n. 6.174, de 9.12.74 - Dispõe sobre a aplicação do disposto 
nos arts. 12, alínea "a" e 339 CPPM, nos casos de acidentes 
do trânsito .....•.. • • • . . • . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. " 

Projeto de resolução sobre convenção sobre tortura e tratamento de 
prisioneiros (ONU) ..................................... . 

SNFMF - Portaria n. 26, de 26.7.1974 - Produção, comerciali
zação, prescrição e uso de drogas e especialidades farmacêu-
ticas perigosas ........................................... . 
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