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RESUMO 

A dosimetria da pena é para muitos doutrinadores um momento de maior importância ao 

aplicador do Direito Penal e Processual Penal. É nesse momento processual no qual o 

julgador, revestido do poder jurisdicional que o Estado lhe confere, comina ao indivíduo 

criminoso, a sanção que, para ele e seguindo critérios legais, reflete a reprovação estatal do 

crime cometido,  por intermédio de uma pena imposta, cujo propósito seria a prevenção do 

crime e sua correção. E é por meio dessa punição que o Estado-Juiz, legítimo detentor do jus 

puniendi, exterioza e concretiza a reprovação do ato praticado. Portanto, Daí a importância da 

etapa da sentença que aplica a pena ao caso concreto de acordo com as características 

pessoais do delinquente, bem como do crime praticado. 
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ABSTRACT 

The dosimetry for many writers is worth a moment of greatest importance enforcer of the 

Criminal Law and Criminal Procedure. It is at this stage in the proceedings in which the judge, 

coated jurisdictional power that the State confers, imputes to the individual offender, the penalty 

which, according to legal criteria and it reflects the state disapproval of the crime committed, 

through a sentence imposed, whose purpose is the prevention of crime and its correction. And it 

is through this punishment that the State courts, the legitimate holder entitled to punish, and 

realizes exterioza disapproval of the act committed. So, hence the importance of stage of the 

decision that the penalty applies to this case in accordance with the personal characteristics of 

the offender and the crime committed. 

Key Words: Criminal Procedure, Judgment, Penalty. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O aparelho penal pátrio tem como desígnio manter a harmonia, paz e bom 

relacionamento em sociedade, punindo aquele indivíduo que viola a lei, para isso, prevê a 

conduta que não deverá ser cometida e a sanção aplicável ao transgressor. 

A pena é uma sanção que deverá ser imposta pelo Estado a todos, com a finalidade 

de manter pacífica a convivência social entre as pessoas, as quais confiaram ao Estado uma 

parcela de sua liberdade, para que todos se respeitem e o Estado exerça sua soberania. 

A pena deve ser a mais rápida e próxima do delito, e assim será a mais justa e útil 

possível. Será a mais justa porque poupará ao réu os tormentos cruéis e inúteis da incerteza, 

porque a privação da liberdade só pode preceder a sentença quando a necessidade o exigir. É 

mais útil porque, quanto menor ou mais curto é o tempo que decorre entre o delito e a pena, 



mais forte é a idéia da certeza de punição, constituindo consequentemente um meio eficaz 

para a prevenção de delitos. 

 

3. DOSIMETRIA DA PENA 

A dosimetria da pena, em verdade é o momento de maior importância ao aplicador do 

Direito Penal e Processual Penal, é nessa ocasião que o julgador, revestido do poder 

jurisdicional que o Estado lhe confere, comina ao indivíduo criminoso, a sanção que reflete a 

reprovação estatal do crime cometido, através da pena imposta, objetivando com isso a 

prevenção do crime e sua correção. E é por intermédio desta punição que o Estado, legítimo 

detentor do jus puniendi, exterioza e concretiza a reprovação do ato praticado. 

A parte especial do Código Penal Brasileiro, especifica as penas em um limite 

abstrato, um mínimo e um máximo, aplicável ao agente no delito cometido, a dosimetria da 

pena é uma metodologia que tem a função de quantificar um valor exato deste limite abstrato. 

Os elementos do Direito Penal vão se ajustando ao tempo em que a sociedade se 

transforma, certo que não em sua velocidade, geralmente iniciam-se pelas jurisprudências dos 

tribunais. 

Antes da reforma do Código Penal Brasileiro, em 1984, com edição da Lei nº 

7.209/84, o sistema de aplicação da pena era o chamado bifásico, onde o magistrado, ao 

aplicar a pena, analisava em uma primeira etapa simultaneamente as circunstâncias judiciais, 

atenuantes e agravantes, fixando a partir daí a pena base, e em uma segunda etapa só pesava 

as causas de aumento e de diminuição da pena, fixando a pena definitiva. 

Depois da reforma, a fixação da pena passou a ser feita em três etapas ou fases, 

também conhecido como método de Hungria, consolidado no artigo 68, caput do Código Penal 

Brasileiro. 

Consiste em três operações sucessivas, sendo a primeira de fixação da pena 

fundamental ou base, levando-se em conta o artigo 59 do Código Penal Brasileiro, neste artigo 

o magistrado deve considerar os oito fatores relacionados: culpabilidade, antecedentes, 

conduta social, personalidade, motivos, conseqüências e circunstâncias do crime e o 

comportamento da vítima. 

Na segunda operação são apreciadas as circunstâncias legais, previstas no artigo 61, 

62, 65 e 66 do Código Penal Brasileiro, que são aplicadas sobre a pena previamente 

estabelecida. 

Por último são consideradas as causas especiais de aumento ou diminuição da pena, 

aplicadas sobre o resultado a que se chegou na segunda fase, estas ora vem elencadas na 

parte especial, ora na parte geral. 

Há o caso de uma mesma circunstância ser incidente em mais de uma fase na 

dosimetria da pena, assim deverá o magistrado ultilizá-la uma única vez e na última fase em 

que couber. Desse modo, por exemplo, se o agente comete o crime de estupro contra sua 

própria filha, a agravante legal do artigo 61, II, alínea e, do Código Penal Brasileiro, será 



desconsiderada face a ocorrência da causa especial de aumento de pena do artigo 226, II, do 

Código Penal Brasileiro. 

Em outra hipótese, em se tratando do réu reincidente, esta circunstância, não poderá 

incidir a título de antecedentes para fins do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, mas tão 

somente como circunstância legal na segunda fase da dosimetria da pena, artigo 61, I, do 

Código Penal Brasileiro. 

O ponto de partida para a fixação da pena base, embora Nelson Hungria
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estabelecesse o termo médio entre a pena mínima e máxima, a jurisprudência modernamente 

adotou o mínimo legal como termo inicial. 

Ao estipular a pena base o magistrado deverá fundamentar cada fator, na doutrina 

moderna é ponto pacífico que o réu tem direito de saber das razões que levaram o juiz a 

graduação de determinada pena. Os tribunais de justiça tem entendido que a simples 

referência do artigo 59, do Código Penal Brasileiro, não supre a exigência. 

 

4. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES 

Após analisar os aspectos gerais acerca das etapas de fixação da medida repressiva, 

insta individualizar cada uma das fases, e ponderar as características de maior proeminência. 

São aquelas circunstâncias dados ou fatos, de caráter objetivo ou subjetivo, que estã 

ao redor do crime, servem para expressar uma menor culpabilidade e consequentemente 

atenuar a pena, sem interferir no tipo. O art. 65 do Código Penal Brasileiro, traz em quais 

circunstâncias são aplicáveis. 

São consideradas circunstâncias que sempre atenuam a pena, ser o agente 

menoridade de vinte e um anos na data do fato; o desconhecimento da lei; ter praticado o 

crime por relevante valor social ou moral; o arrependimento; a coação; cumprimento de ordem 

superior; violenta emoção, confissão espontânea, ter o agente praticado o crime sobre 

influência de multidão, em meio a tumulto; 

O artigo 66 do Código Penal, traz ainda a possibilidade da atenuante facultativa, na 

qual prevê uma circunstância relevante antes ou depois do crime, é uma norma extremamente 

aberta, o juiz aplicará segundo sua vontade e interpretação. 

Existem ainda as atenuantes em leis especiais, as quais devem ser analisadas 

casuisticamente, de acordo com cada crime. 

Nada obstante a isso tudo, imperioso mencionar o teor da Súmula 321 do STJ, que 

menciona a impossibilidade da incidência da circunstância atenuante conduzir à redução da 

pena abaixo do mínimo legal. 

 

5. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES 

                                                           
1
 Diz André Estefam: "A legislação passou a adotar expressamente o sistema proposto por Nelson 

Hungria, como se nota na redação do art. 68, caput, do CP: "A pena-base será fixada atendendo-se ao 

critério do art. 59 deste Código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideraras as 

circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento". 



A denominada “agravante” é aquela circunstância que incide na segunda fase de 

dosimetria da pena, logo após a fixação da pena base e da ponderação acerca de eventuais 

circunstâncias atenuantes. As circunstâncias agravantes alcançam as condutas dolosas ou 

culposas, sendo no caso dessa última, apenas o inciso I, do artigo 61. Segundo a lei e a 

doutrina predominante, são circunstâncias agravantes a reincidência; ter o agente praticado o 

delito por motivo fútil ou torpe; facilitar ou assegurar a ocultação ou vantagem de outro crime; 

ter praticado o crime mediante traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte 

ou torne impossível a defesa da vítima; uso de meios insidiosos, cruéis ou de perigo comum; a 

prática de crimes contra ascendente, descendente, irmão ou cônjugue; o abuso de autoridade 

ou prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; e o abuso de 

poder ou violação inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. 

Também são consideradas circunstâncias que sempre agravam a pena cometer 

crime contra criança velho ou enfermo; quando o ofendido está sob a imediata proteção da 

autoridade; em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação, ou qualquer calamidade pública ou 

de desgraça particular do ofendido; e a prática de delito em estado de embriaguez 

preordenada. 

Além dessas agravantes do art. 61, existem ainda as agravantes especificadas no 

caso de concurso de pessoas, as quais estão previstas no art. 62. 

 

6. CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. 

Após ter o magistrado estabelecido a pena base, analisando as circunstâncias 

agravantes e atenuantes, e por fim situado a pena provisória, procede-se a terceira e última 

fase que é a do cálculo da pena definitiva conforme prevê o artigo 69 do Código Penal 

Brasileiro. 

Nesta fase, leva-se em conta todas as causas de aumento da pena previstos na parte 

geral ou especial do código. As causa especiais de aumento ou diminuição da pena estão 

previstas no Código Penal Brasileiro ora na parte especial ora na parte geral. 

Na parte geral, são de quantias variáveis, alguns exemplos: artigo 14 parágrafo único, 

artigo 16, artigo 21 “in fine”, entre outros. 

Na parte especial são de quantidade fixa, artigo 121, § 4º, 122 parágrafo único, artigo 

127, artigo 129, § 7º, entre outros. 

Também na parte especial podem ser em quantidades variáveis: artigo 121 § 1º, 

artigo 129 § 4º, artigo 155 § 2º, artigo 157 § 2º, artigo 158 § 1º, artigo 170, artigo 171 § 1º, 

artigo 175 § 2º, artigo 180 § 3º, artigo 265 parágrafo único, artigo 281 § 4º, 6º e 7º (de acordo 

com os artigos 18 e 19 parágrafo único da lei nº 6.368/76). 

Para se identificar a ocorrência das causas especiais de aumento ou diminuição, um 

modo prático, consiste em toda vez que o código sem se referir a meses ou anos dispõe que a 

pena deva ser aumentada ou diminuída em quantidade fixa (um sexto, um terço, metade, 

dobro) ou dentro de limites variáveis (um sexto até metade, um a dois terços), será uma causa 

especial de aumento ou diminuição da pena. 



As causas especiais serão consideradas neste terceiro momento da dosimetria sobre 

o resultado da segunda operação alterando-a para mais ou para menos, esses limites agora 

podendo ser ultrapassados dos limites impostos em abstrato da pena. Primeiramente são 

aplicadas as causas de aumento e em seguida as causa de diminuição. 

As principais causas de aumento da pena na parte geral são: o concurso formal 

(artigo 70 código penal) e a continuidade delitiva (artigo 71 código penal) a fração do aumento 

da pena deverá ser calculada com base no número de crimes praticados. 

As principais causas de diminuição da pena da parte geral são a tentativa (artigo 14, 

II código penal), o arrependimento posterior (artigo 16 código penal), o erro inevitável sobre a 

ilicitude do fato (artigo 21 código penal) e a participação de menor importância (artigo 29 § 1º 

código penal). 

 

7. MATERIAL E MÉTODO 

 A coleta de dados e informações foi realizada através de pesquisas acerca do tema em 

consagradas obras dos doutrinadores do direito penal e processual penal, assim como pela 

prática jurídica adquirida em estágio direcionado.  

 Trata-se de um estudo analítico, doutrinário, de campo e exploratório. O artigo em 

questão, é parte da problemática inserida em trabalho de conclusão de curso, que envolve 

etapas especificas em sua edificação, tais como levantamento teórico inicial sobre a temática 

proposta, envolvendo pesquisa bibliográfica sobre sentença penal, sentença penal 

condenatória e teorias sobre a aplicação da pena, pesquisa de campo em estágio monitorado 

junto a 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapeva, e comparação de casos práticos reais com a 

doutrina penal dominante. 

 

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na abordagem do tema, foram traçados critérios próprios e diferenciados para melhor 

compreensão do assunto. 

O trabalho não revela grande preocupação em se aprofundar na parte teórica 

doutrinária, tendo como verdadeiro enfoque os entendimento da peça sentença e sua estrutura 

e sua finalidade quando adequadamente empregada pelo Estado, sem prejuízo das devidas 

críticas pessoais, quando se mostrarem necessárias. 

Nesse ínterim, quanto a necessidade de elaboração do trabalho, interessante 

mencionar que a aração pelo assunto surgiu justamente pela carente abordagem nas obras 

que cuidam do assunto. 

Por derradeiro, importante esclarecer a seriedade do assunto e de sua ideal 

compreensão pelos profissionais do direito, principalmente aqueles que atuam na seara 

criminal, tendo em vista que as etapas de dosimetria da pena, muitas das vezes, não é 

corretamente compreendida e interpretada, gerando dúvidas e imprecisões acerca da obtenção 

acerca do montante da reprimenda a ser aplicada ao condenado. 

  



9. CONCLUSÃO 

Para a válida aplicação da pena no atual Estado Democrático de Direito, o Estado-

Juiz utiliza de um instrumento processual que põe termo ao processo, decidindo ou não o 

mérito da causa, em primeiro grau de jurisdição. 

Denominado sentença, esse instrumento nada mais é do que o pronunciamento  do 

Estado, por meio do qual o juiz de direito dirime o conflito de interesses existente entre as 

partes, distribuindo o direito e solucionando a controvérsia apresentada em juízo, 

proporcionando, assim, à sociedade, a tão protestada sensação de justiça. 

O artigo em destaque, busca fornecer ao leitor uma breve noção sobre o estudo em 

torno da sentença penal de natureza condenatória, considerando aspectos práticos e teóricos à 

sua elaboração, como ato estatal de exercício da função jurisdicional no que se atine a etapa 

de dosimetria da pena. 

Portanto, o artigo busca esclarecer e delinear indicadores basilares para a prolação 

de uma eficaz sentença condenatória, articulando estudos das áreas de processo penal, direito 

penal, com o fito de aplicar pena justa e ponderada ao transgressor da lei. 
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