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INTRODUÇÃO 

 

 A grande reviravolta no centro da Ciência Penal que se deu, sobretudo, em razão da 

influência da Criminologia positivista sobre o pensamento jurídico-penal e a produção 

legislativa de fins do século XIX em diante foi a subjetivação1 de seu objeto de estudo e 

foco de incidência da lei penal. 

 

 As ideias e conceitos que surgem com a Escola Positivista italiana, especialmente 

com a Antropologia Criminal e as medidas legislativas que resultaram do movimento 

denominado Defesa Social trouxeram, de forma irreversível, para dentro do pensamento 

jurídico-penal e das legislações penais um corte subjetivista que tem como foco principal 

não mais o crime, mas o criminoso. Essa é a mais significativa distinção que se vê desde a 

derrocada da Escola Clássica e o advento da Escola Positivista italiana com sua expansiva 

influência sobre as legislações penais dos países europeus e da América Latina. 

 

As consequências desse giro em torno do centro da lei penal ainda são sentidas 

tanto no pensamento jurídico-penal, como nas legislações penais, e dentre elas estão os 

anteprojetos e os Códigos Penais brasileiros, incluindo-se o atualmente em vigor. São 

frutos dessa mudança de enfoque o surgimento da personalidade do agente como 

circunstância a ser sopesada na aplicação da pena e o conceito de periculosidade, adotado 

como critério de aplicação das medidas de segurança. Ambos os conceitos estão ainda 

presentes na nossa legislação penal atual, guardando quase a mesma acepção com que 

foram concebidos quando foram adotados pela nossa legislação. 

 

                                                 
1 Neste trabalho, adotou-se como acepção para o termo “subjetivação” uma ênfase aos aspectos referidos à 
intimidade, ao psiquismo e à subjetividade do autor do delito. Nesse sentido, aqui, ele não se referirá às 
formas da conduta criminosa (dolo ou culpa). A opção por essa expressão, em detrimento do termo “Direito 
Penal de Autor”, justifica-se, sobretudo, porque esse, usualmente, é aplicado para designar a teoria dos tipos 
de autor ou classificação de tipos de autor. A respeito dessa distinção, importa anotar a advertência de Víctor 
Gómez Martín: as vertentes das correntes sintomatológicas do delito estiveram apoiadas sobre uma base 
naturalista, fundamentadas em estudos empíricos do delinquente e orientadas no sentido da luta contra o 
delito a partir de resultados da estatística, da Psicologia e da Sociologia criminais como ciências empíricas 
pertencentes à Criminologia. Já o Direito Penal de autor em sentido estrito, especialmente desenvolvido na 
Alemanha nacional-socialista, não se trata de uma teoria criminológica, mas, sim, normativa e de natureza 
deontológica. (GOMEZ MARTÍN, Victor. El derecho penal del autor del autor desde la visión 
criminológica tradicional hasta las actuales propuestas de Derecho penal de varias velocidades. Valencia: 
Tirant to Blanch, 2007, p. 115-116) 
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É de imprescindível importância a análise da evolução e desenvolvimento desses 

conceitos para entender como o corte subjetivista ganhou corpo e influenciou os critérios 

de aplicação da pena. E é da análise da evolução do pensamento criminológico e das ideias 

que ele infiltrou na lei e no pensamento jurídico-penal que se irão extrair as mais 

fundamentais respostas para as questões que se pretendem ver solucionadas nesta 

investigação.  

 

 Mais importante do que atingir a precisa definição de personalidade para o Direito  

Penal, importará, neste trabalho, entender como e por que essa circunstância judicial foi 

eleita pela legislação penal brasileira como principal elemento a ser avaliado no momento 

da aplicação da pena. E, nesse sentido, é fundamental entender como se deu esse processo 

de subjetivação ao longo do tempo. 

 

 Assim, no primeiro capítulo, procurar-se-á demonstrar como o processo de 

subjetivação da lei e da doutrina penal surgiu no contexto da Ciência Positivista, induzido 

pela introdução de conceitos próprios das Ciências Médicas na Ciência Penal. 

 

 No segundo Capítulo, serão analisados os projetos e códigos penais brasileiros que 

contemplaram a personalidade do agente como critério de fixação da pena, analisando a 

ideologia própria da época, que serviu como plano de fundo para o desenvolvimento de um 

viés subjetivista de nossa Ciência jurídico-penal. 

 

No terceiro capítulo, analisar-se-á a posição da personalidade do agente como 

critério de fixação da pena na atual legislação penal brasileira, seu perfil e principais 

características e deficiências. Também serão analisadas, ainda com menor profundidade, 

algumas das diversas teorias da determinação da pena que vêm sendo discutidas no cenário 

penal europeu, com o objetivo específico de oferecer aos critérios subjetivos um papel 

limitador do poder estatal, segundo um modelo de fixação da pena racional e que forneça 

critérios seguros para determinação da sanção. 

 

No quarto capítulo, será analisado o conceito de personalidade para a doutrina e 

jurisprudência brasileiras, bem como seus critérios de aferição segundo as hipóteses 

concretas colhidas da jurisprudência nacional. Em seguida, serão levantadas as principais 
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críticas ao critério da personalidade e será analisada a legitimidade de tal critério como 

circunstância judicial de determinação da pena. O capítulo se encerrará com uma proposta 

de aproximação da legislação brasileira em matéria de fixação da pena ao modelo adotado 

pelo Código Penal espanhol. 

 

O último capítulo trará as principais conclusões do trabalho. 
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2.3. Primeiras conclusões 

 

A partir do discurso criminológico, elaborado no contexto das ciências naturais e 

experimentais, e sob a influência da Psiquiatria como ciência médica, o discurso penal 

inicia um processo de subjetivação profunda, que se fez sentir na legislação penal 

produzida a partir do início do século XX. 

 

O positivismo-naturalista, embora nunca tenha sido friamente adotado na legislação 

penal brasileira, produziu um discurso subjetivista peculiar. Criou uma forma de enxergar 

o crime e o criminoso e de aplicar a pena que colocou no centro de gravitação da justiça 

penal a personalidade do delinquente. 

 

É possível enxergar a influência da Criminologia Positivista na legislação penal 

brasileira na exploração do conceito da periculosidade, na adoção da personalidade como 

principal critério para aplicação da pena, na adoção das medidas de segurança segundo o 

modelo do duplo binário, nos ensaios de classificação de criminosos e na tutela penal da 

loucura. 

 

Essa influência na legislação penal brasileira e no pensamento jurídico penal de 

nosso país, no entanto, não foi livre de confusões, equívocos e posicionamentos parciais. 

Responsabilidade penal, livre-arbítrio e determinismo confundiram-se e, especialmente no 

Código Penal de 1940, fundiram-se em institutos inconciliáveis, como a adoção da medida 

de segurança para imputáveis.  

 

A mesma imprecisão de conceitos se fez sentir no natimorto Código Penal de 1969 

que previa uma classificação de criminosos voltada apara a aplicação da pena (e não como 

classificação criminológica), resultando numa solução impensável para um sistema 

baseado na responsabilidade penal e no caráter retributivo da pena: a pena indeterminada, 

baseada na periculosidade do agente normal (imputável). 
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A consagração da periculosidade como centro de sistema de penas deu-se com a 

Reforma de 1977. A Lei nº 6416/77 preconizava o estudo de prognose de periculosidade 

com fins de aplicação da pena. 

 

Essas confusões influenciaram os penalistas pátrios das mais diversas maneiras e, 

apenas com o advento da reforma da parte geral de 1984, o Direito Penal brasileiro viu-se 

livre de alguns elementos mais rigorosos de caráter subjetivista. 

 

No entanto, a evolução do pensamento jurídico-penal e as mudanças legislativas 

brasileiras não foram suficientes para fazer desaparecer o discurso subjetivista na ciência 

penal brasileira. Ainda que a culpabilidade tenha assumido posição como critério de 

aplicação da pena, a personalidade do agente ainda ocupa lugar na legislação penal e, 

sobretudo, mantem o mesmo sentido de décadas atrás. Mais do que isso, a própria 

concepção de culpabilidade, na interpretação de boa parte da doutrina e da jurisprudência, 

mantem um sentido de culpabilidade de autor — em suas distintas vertentes de 

culpabilidade pela condução de vida, da formação da personalidade, da atitude interior — 

como reflexo da ideia de crime como sintoma de uma personalidade anormal ou desviada. 

 

Buscar as origens dessa circunstância judicial aclara a história do caminho 

subjetivista que a legislação penal brasileira trilhou, a exemplo de muitos outros países 

influenciados pelos enunciados da Criminologia Positivista e do movimento de Defesa 

Social.  

 

Desse caminho trilhado, é possível extrair a afirmação de que a análise da 

personalidade do agente representou o ideal de individualização da pena que o Direito 

Penal pretendeu alcançar para dar à resposta criminal um caráter utilitarista e mais próximo 

da realidade social. O combate à criminalidade e a efetiva defesa social, segundo aquelas 

Escolas, somente seria possível se o Direito Penal se afastasse de premissas abstratas e 

ideais de justiça e se aproximasse mais da realidade que envolve o crime e o criminoso. 

 

Ao mesmo tempo, a irrupção do conceito de personalidade significou a consagração 

da função preventivo-especial da pena, também sob a vertente negativa, de necessidade de 

tratamento e neutralização do delinquente, com o auxílio do discurso médico-psicológico.  
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Graças à influência de ramos do conhecimento estranhos ao Direito Penal, 

especialmente a Antropologia Criminal, a Psiquiatria e a Psicologia, a Política Criminal 

dos mais diversos países alterou-se em busca desse novo ideal, resultando em produções 

legislativas que consagraram a adoção de um modelo que pudesse auxiliar na busca das 

causas da criminalidade com a finalidade de dar a resposta adequada ao fenômeno 

criminoso, defendendo a sociedade e promovendo o tratamento e a ressocialização do 

delinquente. 

 

Também é possível concluir que a análise de personalidade esteve sempre mais 

relacionada a um posicionamento determinista do que com a ideia de livre-arbítrio, em 

matéria de responsabilidade penal. Segundo a tradição do pensamento das escolas penais 

que a conceberam, o crime é um sintoma da personalidade do agente. Assim, seu modo de 

ser, sua índole e seu comportamento constituem um determinismo contra o qual a 

sociedade deve defender-se para proteger o corpo social (prevenção especial negativa) e, 

ao mesmo tempo, promover o tratamento e recuperação do delinquente (prevenção especial 

positiva em sua concepção antiquada). 

 

Analisadas as bases teóricas que levaram à irrupção do conceito de personalidade 

na legislação penal, cumpre analisá-la como critério legal de aplicação da pena, à luz da 

interpretação dada pela doutrina jurídico-penal e pela jurisprudência, analisando suas 

acepções e verificando seus possíveis critérios de aplicação, assumindo um 

posicionamento crítico a respeito de sua viabilidade como critério legal de determinação da 

medida da pena, com atenção aos princípios e garantias constitucionais da dignidade 

humana e da liberdade de pensamento2.  

                                                 
2 Mariângela Gama de Magalhães Gomes ressalta que a atuação do Direito Penal encontra como limites 
intransponíveis os direitos e garantias individuais elencados pela Constituição Federal. Dessa forma, “a 
dignidade da pessoa humana, a liberdade e a igualdade assumem no plano constitucional papel de especial 
relevo quando se tem por objetivo delimitar a atuação do direito penal”. Assim, “a eventual incriminação a 
partir de características pessoais do sujeito também se opõe ao sentido do pluralismo erigido a fundamento 
da República Federativa do Brasil”. Periculosidade no Direito Penal Contemporâneo, in: Direito Penal 
Contemporâneo: questões controvertidas, p. 238 e 244. 
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5. CONCLUSÕES 
 

A partir do século XIX, a Ciência Penal viu-se invadida por um discurso 

subjetivista peculiar, próprio das ideologias de defesa social e do positivismo 

criminológico. Colaborou diretamente para esse processo a produção doutrinária dos 

membros da Escola Criminológica Positivista italiana. Tal discurso criou uma nova forma 

de se enxergar o crime e o criminoso e, especialmente, de dar resposta ao crime.  

 

As mais diversas legislações penais influenciadas por essa tendência passaram a 

adotar o critério da “personalidade do delinquente” como elemento central no processo de 

aplicação da pena. No Brasil, da mesma forma, a doutrina penal reforçou esse 

entendimento, reproduzindo o discurso subjetivista que alcançou a prática judiciária e a 

própria produção legislativa: o conceito de periculosidade, a adoção da personalidade 

como principal critério para aplicação da pena, a adoção das medidas de segurança 

segundo o modelo do duplo binário, a classificação de criminosos e o maior apenamento 

de réus reincidentes são provas de que a legislação brasileira submeteu-se profundamente a 

esse processo de subjetivação. 

 

A evolução do pensamento jurídico-penal brasileiro e as transformações na 

legislação brasileira não foram suficientes para fazer desaparecer o discurso subjetivista da 

ciência penal brasileira na atualidade. Permanece arraigada na nossa doutrina tradicional e 

na jurisprudência a visão subjetivista do processo de aplicação da pena, para o qual o 

critério da personalidade serve como porta aberta a um sem número de interpretações que, 

na maior parte das vezes, levam a um aumento de pena que supera a própria 

proporcionalidade com o fato praticado e a medida da culpabilidade. 

 

As teorias que vêm sendo formuladas nas últimas três décadas em países como a 

Espanha e a Alemanha demonstram que o processo de determinação da pena necessita de 

maior racionalização entre a doutrina, com o especial fim de orientar a prática judiciária, 

evitando a prolação de decisões violadoras de direitos fundamentais. 
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 É necessário, para esse processo de racionalização, rever o conceito de 

culpabilidade para a medida da pena, afastando-se qualquer resquício de uma culpabilidade 

de autor. Da mesma forma, é necessário retirar a carga subjetivista contida no art. 59 do 

Código Penal, trazendo, para o processo de determinação da pena-base, elementos 

relacionados ao autor que não se refiram à sua subjetividade, mas sim à sua realidade 

palpável. 

 

 Para tanto, entende-se como uma saída possível a substituição do critério da 

personalidade pelo termo “condições pessoais do acusado”, a exemplo do que ocorreu com 

o Código Penal espanhol e do que prevê o Projeto de Lei nº. 3.473/00, desde que manejado 

de acordo com a finalidade preventiva especial da pena, entendida como não 

dessocialização do réu. 
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RESUMO 
 

 A personalidade do agente está relacionada entre os critérios de individualização 

judicial da pena previstos no artigo 59 do Código Penal brasileiro o qual, tal como muitos 

outros estatutos repressivos penais, privilegiou algumas das principais ideias defendidas 

pela Escola da Criminologia Positivista italiana e da Defesa Social. 

 

 No curso da história da legislação penal brasileira é possível observar como a 

subjetividade do réu passou a ganhar importância progressivamente, chegando a tornar-se, 

em determinado momento, o principal foco de atenção. 

  

 Influenciaram esse processo de “subjetivação” da lei penal outros ramos do 

conhecimento, em especial, a Psicologia, a Psiquiatria e a Antropologia Criminal que,  com 

a irrupção da Ciência Positivista experimentalista acabaram ganharam legitimidade para 

influenciar diretamente as Ciências Jurídicas, inaugurando, consequentemente, uma nova 

fase na história do Direito Penal. 

 

 Conceitos e institutos típicos dessa fase foram assimilados pela nossa legislação e 

amplamente defendidos por autores brasileiros do início do século XX. Nossa 

jurisprudência nacional, da mesma forma, viu-se diretamente influenciada pela tendência 

subjetivista então inaugurada e assim permanece, em certa medida, até os tempos atuais. 

 

 O presente trabalho busca a origem dessas influências, analisa o caminho que ela 

percorreu em nossa legislação e doutrina penais e visa buscar uma solução garantista e 

compatível com um Estado Democrático de Direito para o espinhoso problema do critério 

da personalidade: conceito poroso e de duvidosa possibilidade de aferição. 

 

 Para tanto, fundamenta-se nos principais modelos teóricos de determinação da pena 

que vêm se desenvolvendo na Alemanha e na Espanha com a finalidade de esclarecer qual 

o papel dogmático dos critérios subjetivos no processo de individualização judicial da 

sanção. 
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Finalmente, procura analisar o conceito de personalidade para a doutrina brasileira 

e para a jurisprudência, apontando as principais deficiências e dificuldades que este critério 

acarreta para o operador do Direito, propondo, ao final, uma interpretação possível para 

aquele conceito. 
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ABSTRACT 
 

 The personality of the defendant is listed among the criteria for penalty 

individualizing provided for article 59 of the Brazilian Penal Code which, like many other 

repressive penal statutes is focused on some of the main ideas defended by the Italian 

school of Positivist Criminology and Social protection school. 

 

In the course of the history of Brazilian criminal law is possible to observe how the 

subjectivity of the defendant went on to gain gradually importance, going so far as to 

become, at given time, the main focus of attention. 

 

Other fields of knowledge, influenced this process of “subjectivation”, in particular, 

Psychology, Psychiatry and Criminal Anthropology of the criminal law. With the irruption 

of the Positivist sciences they gained legitimacy to directly influence the legal sciences, 

inaugurating, consequently, a new phase of criminal law. 

 

Concepts and typical institutes of this phase were assimilated by our legislation and 

widely advocated by brazilian authors of the early 20th century. Our national case-law, 

likewise, was directly influenced by the subjectivist trend then opened and remains, to 

some extent, up to the present time. 

 

The present paper seeks the origin of these influences, analyzes the path that it 

traveled in our legislation and penal doctrine and aims to seek a solution conformable to a 

democratic State of law to the thorny problem of the criterion of personality: a porous 

concept and of doubtful possibility of admeasurement. 

 

To this end, is based on the main theoretical models of penalty determination that 

have been developing in Germany and in Spain in order to clarify what dogmatic role the 

subjective criteria play in the process of individualization of judicial sanction. 
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Finally, it seeks to analyze the concept of personality to the Brazilian doctrine and 

jurisprudence, pointing the main shortcomings and difficulties that entails for the law´s 

operators, proposing, at the end, a possible interpretation to that concept. 
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