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RESUMO
A decisão do julgador precisa se reportar a elementos de prova produzidos no juízo penal.
Há, no entanto, elementos hoje previstos em lei, (art. 59, do Código Penal) que não devem
ser valorados, porque não dizem com o fato em julgamento, que é anterior e exterior ao
processo. Assim, a postura do acusado durante o processo, pelo exercício do direito ao
silêncio ou por ter dado sua versão dos fatos, em pleno exercício do direito de defesa, não
pode ser valorada. Nem suas manifestações de autodefesa (gestual, postura). Desta forma,
pode-se dizer que personalidade não pode ser valorada, porque não tem relação objetiva
com o fato que precisa ser provado. Além disso, não pode servir ela, personalidade, de
válvula de escape de arbitrariedades, sob manto de legalidade. Afinal, o direito penal
brasileiro é o direito penal do fato, natural em um Estado democrático e de direito, e não
do autor, típico de sociedades autoritárias. O direito penal e o processo penal são
limitações ao poder punitivo estatal. A crítica final é sobre a falta de legitimidade para este
critério continuar no sistema, de direito penal do fato e não do autor, tornando, de certa
forma, o que era para ser limitado, ilimitado e um espaço para arbitrariedades e
subjetivismo em detrimento da razão. Em outras palavras, defende-se que o acusado não
pode ser penalizado por comportamento seu no processo, utilizando o julgador, para tanto,
do critério da personalidade previsto no artigo 59, do Código Penal. Quer por seu
interrogatório, quer por seu comportamento em audiência, dentro dos limites da lei e da
ampla defesa, o julgador não pode utilizar tais comportamentos para majorar a reprimenda
penal, com base no critério personalidade, vago, demasiadamente aberto, além de
excessivamente subjetivo. Relaciona-se estritamente ao tema, o princípio do nemo tenetur
sene detegere, especialmente o direito ao silêncio, aliado à presunção de inocência, bem
como ao princípio da estrita legalidade, não só dos crimes, mas principalmente das penas e
critérios legais de sua individualização e aplicação. Todos aqui analisados e, ao final,
alguns casos são usados como exemplo de como a matéria vem sendo tratada no dia a dia.
Palavras-chave: Comportamento do acusado processo. Personalidade do agente.
Consequências penais. Vedação à autoincriminação. Aplicação da pena.
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ABSTRACT
The judge’s decision must be based on evidences admitted at criminal court. There are,
however, elements foreseen in criminal law, (article 59, Penal Code of Brazil) that should
not be considered, because they do not relate to the fact in judgment, which is prior and
external to the criminal process. Thus, neither the defendant’s attitude during the criminal
process, exercising his right to remain in silence nor his version of the facts, exercising his
right of defense can be considered. Nor even the manifestations of self-defense (gesture,
posture). Therefore, it can be said that personality can not be acknowledged as evidence,
because it has no objective relation to the fact that needs to be proved. Moreover,
personality can not be used as an excuse for arbitrariness, disguised as legality. After all,
the Penal Code of Brazil is the criminal law of the fact, which is natural in a democratic
rule-of-law State, not the criminal law of the author, typical in authoritarian societies. The
Criminal law and the criminal process are limitations to the State punitive power. The final
critic regards the lack of legitimacy for this criteria to continue in a criminal law system
focused on the fact and not on the author, making it, in a certain way, unlimited what was
supposed to be limited, and creating a space for arbitrariness and subjectivism in expense
of reason. In other words, it is defended that the defendant can not be penalized for his
behavior during the process, using the judge to do so, the personality criteria foreseen in
the article 59 of the Criminal Code. Either through his questioning or through his behavior
in court, within the limits of the law and the full right of defense, the judge can not use
such behavior to increase the penalty, based on the personality criteria, which is vague,
overly open, as well as excessively subjective. It is purely related to the theme, the nemo
tenetur sene detegere principle, especially the right to remain in silence, together to the
presumption of innocence, and the principle of strict legality, not only of crimes, but also
of the penalties and legal criteria of their individualization and application. All here
analyzed and, in the end, some cases are used as an example of how the matter is being
treated daily.
Key words: Behavior of the accused. Criminal consequences. Prohibition of self
incrimination. Defendants personality. Penalty enforcement.
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INTRODUÇÃO
Causou espanto um determinado caso prático em que o juiz, ao condenar o réu,
majorou a pena com base na personalidade do agente pelo fato de, no entendimento do
julgador, ele ter mentido quando apresentou sua versão para o fato.
Imaginando se tratar de um caso isolado, qual não foi a surpresa ao encontrar
outros casos semelhantes, em que o julgador acaba por utilizar como válvula de escape
para sair das amarras da legalidade estrita, limitação do poder punitivo, o critério
personalidade do agente, um critério vago, poroso, porém, ainda estampado no artigo 59,
do Código Penal.
Aliado ao aspecto penal, violada a legalidade estrita e o tipo penal como
garantia, além de mostrar forte viés de direito penal do autor e resgate do positivismo, há
em tais casos também o aspecto processual, que consiste na não só inobservância, mas
inversão de sentido da garantia do nemo tenetur se detegere, princípio fundante do
processo penal brasileiro.
Parcela do Judiciário não só ignora o direito ao silêncio e de defesa do acusado,
como lhes dá consequências negativas pelos seus comportamentos no processo,
especificamente em audiência, exercendo o direito de presença, ou de ausência, também
analisados.
Utiliza o julgador comportamento do acusado no processo (sua fala quando
interrogado, sua postura em audiência, gestos, por exemplo), que caracterizam exercício
regular de direitos garantidos constitucionalmente para, quando da aplicação da pena,
aumentar a reprimenda penal, fugindo das amarras da legalidade.
Diante disso, surgiu o interesse em pesquisar o assunto, que na realidade
engloba dois temas, um de direito penal, que é o critério da personalidade como critério de
aplicação da pena (consequências penais), e outro de natureza processual, o nemo tenetur
se detegere, no caso, representando o comportamento do acusado no processo, direito seu,
mas utilizado para punir.
O trabalho inicia – se com um breve retrospecto crítico do direito penal, desde
o iluminismo até os dias atuais, apresentando como pano de fundo o resgate da função do

9

sistema criminal (do Direito Penal e Processual Penal) de limitação do poder punitivo
estatal.
No segundo capítulo são analisados o Direito Penal e o Processo Penal por sua
intrínseca relação, bem como críticas ao atual uso deles, desvirtuando-os de sua função
limitadora do poder para um punitivismo exacerbado e direito penal simbólico.
Ainda neste capítulo, e dentro do tema envolvendo o direito material e
processual, após as críticas, é analisado o direito penal do fato e do autor, intrinsincamente
relacionado com a questão da personalidade como critério de aplicação da pena, bem como
a versão moderna do direito penal do autor, que vem ganhando espaço no denominado
direito penal e processual penal do inimigo.
No capítulo três é onde se entra no tema do comportamento do acusado no
processo. Aqui serão analisados a presunção de inocência, intimamente ligada ao nemo
tenetur se detegere como princípios estruturantes do sistema, o direito de defesa, a
autodefesa, o interrogatório do acusado, direito de audiência.
Em seguida entra – se no nemo tenetur se detegere, suas origens, história no
direito anglo americano e sua atual situação na ordem constitucional.
Merecem atenção o direito de presença e de ausência, facetas do direito de
defesa, intimamente ligados ao tema, bem como a condução coercitiva, se tem espaço na
atual ordem constitucional diante da interpretação extensiva que é dada ao nemo tenetur se
detegere e direito de ausência.
Após, ainda que não juntamente com o interrogatório, mas ao lado do direito
ao silêncio, se discorrerá sobre a confissão, sobre o falar, abrindo um item para se analisar
a pena quando aplicada se poderá ou não ficar aquém do mínimo, em respeito à garantia da
legalidade, ainda que contrarie a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que
proíbe essa diminuição.
O direito de calar, de ficar em silêncio, é estudado ao lado da confissão, apesar
de já ter sido objeto de algumas considerações no tópico relativo ao nemo tenetur se
detegere, pois dele decorre. É o direito ao silêncio, garantido constitucionalmente e com
efeitos amplos no ordenamento conferidos pelo STF.
Após o silêncio, será analisado o direito de o acusado não declarar a verdade,
ou vulgarmente conhecida como mentira do acusado. Se ela produz efeitos ou não, se é
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direito ou não, se ele pode ou não ser penalizado. Isso tudo no contexto do direito ao
silêncio, nemo tenetur se detegre, devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos
constitucionalmente que se sobrepõe ao simples maniqueísmo verdade/mentira.
Após a análise do direito processual (vedação à não auto incriminação, direito
de defesa), abre-se um capítulo para analisar a aplicação da pena, o tipo como garantia e o
critério da personalidade. Entra-se no direito penal.
Em seguida à analise da aplicação da pena, do tipo penal como garantia e do
critério da personalidade do agente como critério do artigo 59, do Código Penal
(circunstâncias judiciais), e já por ter passado pelos institutos de direito processual (que
protegem o comportamento do acusado no processo), será analisada a junção dos dois
temas, qual seja, iniciando-se o capítulo com a seguinte indagação: o comportamento do
acusado no processo é um termômetro revelador de sua personalidade?
A resposta será dada analisando três casos concretos escolhidos, em que a
teoria analisada foi aplicada na prática. Em dois deles o réu foi punido por ter mentido no
interrogatório, segundo o julgador, utilizando a personalidade para majorar a pena,
ignorando o direito ao silêncio e sua extensão dada pelo STF. No terceiro, em que o
acusado teve a pena majorada, também pela personalidade, por ser arrogante, mas neste o
Tribunal já reformou a decisão e restabeleceu o direito penal do fato.
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CONCLUSÕES
Os contornos dados pela Constituição Federal ao Estado brasileiro o
caracterizam como democrático e de direito.
Em sendo assim, a regra é a liberdade dos cidadãos, sendo que qualquer
limitação a essa liberdade, considerada em seu sentido mais amplo possível, só poderá
ocorrer excepcionalmente e em virtude de lei, que deve ser estrita, certa, clara, objetiva.
É a legalidade, dos crimes e das penas, base do Estado de Direito, que deve ser
observada, formal e substancialmente.
Nesse quadro, o direito penal e o processo penal atuam como limitação do
Poder punitivo estatal, em que pese o movimento pendular apontar, atualmente, pelo lado
contrário, do endurecimento do poder punitivo e desrespeito às garantias essenciais do
processo e do direito penal.
Dentro desse contexto, foi estudado e pesquisado o comportamento do acusado
no processo, figurando este como sujeito de direitos, dentro do sistema acusatório, que
ainda titubeia em se firmar. O que é compreensível, pois em termos históricos ainda somos
um Estado de direito democrático relativamente novo, mas não aceitável, diante da clara
violação de direitos com o fim de punir.
E sujeito de direitos que é, o cidadão suspeito, investigado ou acusado, está
amparado pela presunção de inocência e pelo nemo tenetur se detegere, princípio que veda
a auto incriminação, garante o direito ao silêncio, que dele decorre, mas não se confunde,
pois é mais restrito, a não punição por faltar com a verdade quando apresenta sua versão
dos fatos (direito à mentira, para alguns), o direito de ausência e também o direito de não
se extrair de quaisquer desses comportamentos, nenhuma consequência negativa.
Essa a garantia em toda sua extensão que decorre do simples fato de o cidadão
ser sujeito de direitos na atual ordem constitucional.
A teoria, porém, na prática sofre violações, em que pese o entendimento do
STF a respeito do tema, garantido o direito a não autoincriminação de forma ampla.
No aspecto penal, a aplicação da pena sofreu várias críticas, sendo que as
principais foram centradas no artigo 59, do Código penal e, nele, o critério da
personalidade do agente como critério para majorar a pena judicialmente aplicada.

178

Há um excesso de subjetivismo que faz o sistema se afastar da razão e, com
isso, também do direito penal do fato, aproximando-se do direito penal do autor,
modernamente rotulado como direito penal do inimigo.
Unindo os dois assuntos pesquisados, percebeu-se, pelos casos práticos
mencionados, bem como a jurisprudência em geral, que o comportamento do acusado no
processo, em que pesem as garantias estampadas na Constituição e a posição do STF a
respeito do tema, ainda continua sendo um termômetro revelador de sua personalidade e,
consequentemente,

repercutindo

no

cálculo

da

pena,

indevida,

ilegal

e

inconstitucionalmente.
Conclui-se que ainda há muito do direito penal do autor, por força do critério
personalidade do agente, vago, poroso, amplo, verdadeira brecha que há na estrita
legalidade das penas e que, de acordo com a pesquisa, não se mostra legítimo para ocupar
o papel que desempenha no ordenamento jurídico, motivo pelo deve ser suprimido,
reduzindo a subjetividade do sistema.
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