
 
 

FERNANDO VERNICE DOS ANJOS 

 

SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL E 

MEDIDAS CONTRASSELETIVAS 

NO ÂMBITO DA TEORIA DA 

DETERMINAÇÃO DA PENA 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

ORIENTADORA PROFESSORA ASSOCIADA  

DRA. MARIÂNGELA GAMA DE MAGALHÃES GOMES 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FERNANDO VERNICE DOS ANJOS 

 

SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL E 

MEDIDAS CONTRASSELETIVAS 

NO ÂMBITO DA TEORIA DA 

DETERMINAÇÃO DA PENA 

 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora do Programa de Pós-

Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo, como exigência parcial para a 

obtenção do título de Doutor em Direito, na área de 

concentração Direito Penal, sob a orientação da Professora 

Associada Doutora Mariângela Gama de Magalhães Gomes 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo 

 
 

Anjos, Fernando Vernice dos 

   Seletividade do sistema penal e medidas 

contrasseletivas no âmbito da teoria da determinação 

da pena ; Fernando Vernice dos Anjos ; orientadora 

Mariângela Gama de Magalhães Gomes -- São Paulo, 

2019. 

   277 

   Tese (Doutorado - Programa de Pós-Graduação em 

Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 

2019. 

 

   1. seletividade. 2. sistema penal. 3. teoria da 

pena. 4. cálculo de pena. I. Gomes, Mariângela Gama 

de Magalhães, orient. II. Título. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

BANCA EXAMINADORA 

                            

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

____________________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

O doutorado constitui o término de um ciclo de estudos iniciado no primeiro ano da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2001, instituição para a qual deixo 

mais que o meu agradecimento: reconheço o meu pertencimento. As Arcadas do Largo de 

São Francisco fazem parte da minha vida de maneira indissociável e sempre farão. Mais do 

que nunca faz sentido a trova acadêmica escrita por Paulo Bonfim em homenagem ao 

sesquicentenário da Velha e sempre Nova Academia:  

Memórias da São Francisco.  

Que eu canto com emoção. 

Em cada canto do Largo. 

Eu largo meu coração!  

Agradeço a todos os Professores das Arcadas que, de maneira generosa, compartilharam os 

seus conhecimentos ao longo desses anos. Faço expressa menção à minha orientadora, a 

ilustre Professora Mariângela Gama de Magalhães Gomes. 

Gostaria também de externar a minha gratidão a outras duas instituições públicas 

fundamentais na minha formação: a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, instituição 

na qual atuei nos três anos iniciais de minha vida profissional, e o Ministério Público do 

Estado de São Paulo, instituição a qual tenho a felicidade de integrar. 

Finalmente, gostaria de agradecer aos meus familiares, na figura dos meus pais José 

Cláudio e Maria Lúcia, e à minha esposa Diana, que sempre estiveram presentes nesse 

longo ciclo, que ora se fecha, com o depósito da tese de doutorado. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fernando Vernice dos Anjos. Seletividade do sistema penal e medidas contrasseletivas no 

âmbito da teoria da determinação da pena. 2019. 277 páginas. Doutorado - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

RESUMO 

O trabalho tem como objetivo estudar a seletividade do sistema penal brasileiro e, sob um 

contexto de legitimação desse sistema, propor medidas contrasseletivas, com enfoque na 

área do cálculo de pena. Inicialmente é delimitado o conceito de seletividade no âmbito 

jurídico, definindo-a como diferenciação arbitrária, constitucionalmente inadmissível por 

configurar afronta ao princípio da igualdade. O estudo segue com a abordagem da 

criminalização primária e secundária, assim como com a relação das etapas de 

criminalização com a seletividade explícita e implícita do sistema penal. São estudados os 

dados empíricos da criminalização no Brasil e como eles comprovam a seletividade do 

sistema penal. São abordados discursos atuais de política criminal e como eles podem 

potencializar a seletividade do sistema penal. Focando-se no âmbito da teoria da 

determinação da pena, é feito um estudo de tal teoria no Brasil, analisando os diversos 

dispositivos legais que regem a temática na legislação brasileira. É destacado como a 

discricionariedade e a subjetividade do julgador nessa seara potencializam a seletividade 

no cálculo da pena. É ressaltada a ligação da seletividade no cálculo de pena com os 

conceitos de direito penal do autor e de periculosidade de imputáveis, que são catalisadores 

importantes da seletividade do sistema penal. Após o diagnóstico de seletividade do 

sistema penal, é feita uma defesa da legitimação desse sistema, por meio de medidas 

contrasseletivas. Tais medidas são definidas, assim como é explicado o seu funcionamento 

no âmbito da dogmática jurídica. Destaca-se a natureza de interpretação conforme o 

princípio da igualdade das medidas contrasseletivas. Após o desenvolvimento da ideia que 

a defesa do direito penal do fato é medida contrasseletiva fundamental, aplicável a 

qualquer área do direito penal, são estipuladas observações gerais contrasseletivas 

aplicáveis ao cálculo da pena. Finalmente, são estudadas medidas contrasseletivas 

específicas, no âmbito do cálculo da pena, focando-se nos momentos do cálculo mais 

sujeitos ao subjetivismo do intérprete, devido à abertura semântica dos preceitos legais. 

Tais momentos são a primeira fase do cálculo, a fixação do regime prisional e a 

substituição por penas alternativas à prisão. 
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Fernando Vernice dos Anjos. Criminal justice system selectivity and counter-selective 

measures under the theory of sentence determination. 2019. 277 pages. Doctorate - Faculty 

of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2019. 

SUMMARY 

The objective of this work is to study the selectivity of the Brazilian criminal justice 

system and to propose counter-selective measures focusing on the area of sentence 

determination, with a view to the legitimization of the criminal justice system. Initially, it 

defines the legal concept of selectivity as an arbitrary form of differentiation that is 

constitutionally inadmissible because it constitutes an affront to the principle of equality. 

The study then takes up the subject of primary and secondary criminalization and the 

relationship between the phases of criminalization and the explicit and implicit selectivity 

of the criminal justice system. It looks at empirical data on criminalization in Brazil that 

prove the selectivity of the criminal justice system and discusses current criminal policy 

initiatives that may increase the selectivity of the criminal justice system. It reviews the 

provisions on sentencing under Brazilian law in light of the theory of sentence 

determination, showing that a judge’s discretion and subjectivity can increase selectivity in 

sentencing. It highlights the link between selectivity in sentencing and the concepts of 

criminal law of the offender and dangerousness of the imputable, which are important 

catalysts for the selectivity of the criminal justice system. After diagnosing the selectivity 

of the criminal justice system, it proposes legitimizing the system through counter-

selective measures. It defines such measures and explains their operation under the legal 

framework, emphasizing the nature of counter-selective measures as interpretive 

techniques pursuant to the principle of equality. It goes on to develop the idea that the 

criminal law of the fact is a fundamental counter-selective measure applicable to all areas 

of criminal law, after which it sets out general counter-selective considerations applicable 

to sentencing. Finally, it looks into specific counter-selective measures within the scope of 

sentencing, focusing on the phases of sentencing that are most subject to the interpreter’s 

subjectivism due to the interpretive openness of legal provisions. Such phases are the first 

phase of sentencing, the determination of the incarceration regime, and the substitution of 

alternative sentences for incarceration. 
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RIASSUNTO 

Il lavoro ha come obiettivo studiare la selettività del sistema penale brasiliano e,  in un 

contesto di legittimazione di questo sistema, proporre misure controselettive, con enfasi 

nell’area di calcolo della pena. Inicialmente è delimitato il concetto di selettività 

nell’ambito giuridico, definendola come differenziazione arbitraria, costituzionalmente 

inammissibile per configurare affronto al principio dell’ugualità.  Lo studio prosegue  con 

l’approccio alla criminalizzazione primaria e secondaria, come pure con la relazione delle 

tappe di criminalizzazione con la selettività esplicita e implicita del sistema penale. Sono 

studiati i dati empirici della criminalizzazione in Brasile e come essi comprovano la 

selettività del sistema penale. Sono esaminati discorsi attuali di politica criminale e come 

essi possono potenzializzare la selettività del sistema penale. Centrandosi nell’ambito della 

teoria della determinazione della pena, è fatto uno studio di tale teoria in Brasile, 

analizzando i diversi dispositivi legali che reggono la tematica nella legislazione brasiliana. 

È distaccato come la discrezionalità e la soggettività del giudicatore in questo campo 

potenzializzano la selettività del calcolo della pena. È posta in evidenza la connessione 

della selettività nel calcolo della pena con i concetti di diritto penale dell’autore e di 

pericolosità degli imputabili, che sono catalizzatori importanti della selettività del sistema 

penale. Dopo la diagnosi di seletività del sistema penale è fatta una difesa della 

legittimazione di questo sistema, per mezzo di misure controselettive. Tali misure sono 

definite, come pure è spiegato il loro funzionamento nell’ambito della dogmatica giuridica. 

Si distacca la natura di interpretazione conforme il principio dell’ugualità delle misure 

controselettive. Dopo lo sviluppo dell’idea che la difesa del diritto penale del fatto è misura 

controselettiva fondamentale, applicabile a qualunque area del diritto penale, sono stipulate 

osservazioni generali controselettive applicabili al calcolo della pena. Finalmente, sono 

studiate misure controselettive specifiche, nell’ambito del calcolo della pena, 

focalizzandosi nei momenti del calcolo più sottoposti al soggettivismo dell’interprete, 

dovuto all’apertura semantica dei precetti legali. Tali momenti sono la prima fase del 

calcolo, la fissazione del regime carcerario e la sostituzione con pene alternative alla 

prigione. 
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SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL E MEDIDAS CONTRASSELETIVAS NO 

ÂMBITO DA TEORIA DA DETERMINAÇÃO DA PENA 

 

INTRODUÇÃO 

O sistema penal brasileiro é seletivo. Tal afirmação pode ser considerada, por 

muitos, um lugar comum na discussão teórica e prática do sistema punitivo vigente. 

Dificilmente se encontrará alguém que estude o sistema penal, ou mesmo que nele atue, 

que discorde dessa afirmação. Também se encontra certo consenso que a seletividade é 

essencialmente deletéria, por configurar uma afronta ao princípio da igualdade. 

No entanto, o conceito do que é seletividade, sua constatação e determinação 

em termos objetivos, seu alcance no sistema penal brasileiro e as razões jurídicas para sua 

refutação, normalmente, não são aspectos devidamente delimitados e aprofundados pela 

doutrina. Tal situação faz com que o operador do sistema penal, mormente no plano da 

dogmática penal e processual penal, não tenha como claras as situações em que a 

seletividade se manifesta e não tenha fundamentação sólida para que possa se contrapor 

juridicamente em face dela. 

Por outro lado, no âmbito da dogmática não se encontram medidas 

sistematizadas com o objetivo de minorar a seletividade do sistema penal. Apenas 

encontram-se medidas esparsas quando do estudo de institutos específicos, que podem ter 

efeito contrasseletivo (p. ex., dentre outros, a justificação de criminalização de lesões a 

bens difusos, o reconhecimento do princípio da insignificância, o estudo da coculpalidade e 

da culpabilidade como vulnerabilidade social), mas não se encontram trabalhos que 

proponham, de maneira sistemática, medidas contrasseletivas com o objetivo de se 

contrapor à seletividade do sistema penal. Nesse contexto, o operador do direito ou tende a 

se conformar com a seletividade do sistema penal, ou defende sua completa ilegitimidade, 

tendo dificuldade teórica para defender a legitimidade do sistema penal sob uma ótica mais 

equilibrada, ao mesmo tempo não conformista e realista, buscando a efetivação do 

princípio da igualdade no âmbito penal. 
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Frise-se que se conformar com a seletividade significa ignorar que ela é uma 

afronta clara ao princípio da igualdade, além de não permitir que sejam pensados 

mecanismos para que ela seja, ao menos, minorada. Tal posição, portanto, não é 

juridicamente sustentável. 

No plano doutrinário brasileiro, por sua vez, é mais comum a posição que, ao 

estudar a seletividade, a entende como razão suficiente para a deslegitimação do sistema 

penal. De fato, no Brasil a seletividade do sistema penal é usualmente analisada sob uma 

visão externa do sistema penal, geralmente conduzida por estudos sociológicos, com 

objetivo primordial de diagnosticar a seletividade do sistema penal, em contraposição ao 

mito jurídico de sua aplicação equânime. Já quando abordada por juristas e criminólogos, a 

seletividade é normalmente vista sob uma lógica criminológica crítica, como motivo 

incontornável para a deslegitimação do direito penal e do próprio sistema penal, 

sustentando ou sua abolição, ou sua revolucionária transformação, ou sua maior restrição 

possível. 

Todavia, procurar substituir o sistema penal não impede que eventual 

substituto não venha a ser até mais seletivo que o sistema atual, sem as garantias que o 

diferencia de outras formas de controle social.  

O presente trabalho busca contribuir para amenizar tais lacunas, delimitando o 

que se entende por seletividade, delineando como ela se manifesta no sistema penal 

brasileiro e, sob um marco de legitimidade do sistema penal, estudando medidas 

contrasseletivas no âmbito do sistema vigente, com objetivo de minorar os efeitos da 

seletividade fática do sistema penal, de forma a contribuir para um sistema punitivo mais 

justo, equânime e democrático, ressalvando-se que o sistema penal ideal, como a 

democracia, é sempre um projeto inacabado.  

Essa parece ser a abordagem que melhor se coaduna com o atual contexto 

jurídico e social, no qual não se vislumbra qualquer possibilidade de se eliminar ou reduzir 

indiscriminadamente a órbita de atuação do sistema penal, que pode (e deve) ser 

direcionado para metas socialmente construtivas, visando à proteção dos direitos 

fundamentais, afrontados tanto pela prática de crimes quanto por eventual arbitrariedade 

estatal. 
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Pondera-se que é possível repensar todos os aspectos do sistema criminal, com 

abrangência na investigação e processo penal, teoria do delito e teoria da pena, com base 

em uma abordagem contrasseletiva. Todavia, o presente trabalho se delimitará a abordar a 

identificação, desenvolvimento e viabilidade de estratégias contrasseletivas no âmbito da 

teoria da pena, mais especificamente, no tocante à teoria da determinação da pena. 

O foco proposto se justifica pelo fato de parecer ser possível, no âmbito da 

teoria da determinação da pena, o maior número de medidas contrasseletivas que podem 

ser tomadas sem que sejam necessárias mudanças legislativas, sobretudo no âmbito do 

direito penal, diante da abertura semântica dos preceitos legais que regem a determinação 

da pena, assim como diante da enorme seletividade fática que se encontra nessa seara.  

Admite-se a importância de mudanças legislativas com objetivo de diminuir a 

seletividade do sistema penal, sendo certo que existem dispositivos penais e processuais 

penais claramente desigualitários no ordenamento vigente, que serão mencionados ao 

longo do trabalho. No entanto, o aprofundamento se dará a partir do paradigma do direito 

posto, onde o estudo a ser desenvolvido tende a ser mais fecundo. 

O trabalho será dividido em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo será inicialmente (tópico 1.1.) aprofundada a 

conceituação de seletividade como afronta ao princípio da igualdade, estruturando-se tal 

conceito juridicamente, com o objetivo de sua clara identificação e delimitação.  

Em seguida (tópicos 1.2. a 1.2.2.), será analisado o modo que a seletividade se 

manifesta no sistema penal e serão abordadas hipóteses de tratamento seletivo no sistema 

penal brasileiro, nas duas fases de criminalização do sistema punitivo, quais sejam, 

incriminação em abstrato de condutas (criminalização primária) e incriminação em 

concreto de indivíduos, o que inclui a investigação, acusação e julgamento, assim como a 

execução penal (criminalização secundária).  

Após tal abordagem, será feito um excurso sobre a “reação social, o labelling 

aproach e a seletividade do sistema penal” (tópico 1.3.). 

Seguindo o estudo (tópico 1.4.), será visto como a seletividade se reflete nos 

índices brasileiros de prisionização, verificando-se a super-representação dos segmentos 
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vulneráveis nos presídios. Por meio de excurso, será estudada a “criminalidade de 

colarinho branco” e sua sub-representação nas estatísticas criminais (tópico 1.5.). 

No segundo capítulo, será feita uma abordagem de como determinados 

discursos políticos criminais atuais alimentam a seletividade do sistema penal. Após a 

delimitação da abordagem (tópico 2.1.), serão abordados o “garantismo penal e teoria 

agnóstica da pena” (tópico 2.2.), a “expansão e contenção do direito penal” (tópico 2.3.), 

“lei e ordem, janelas quebradas e tolerância zero” (tópico 2.4.) e a “política criminal 

atuarial” (tópico 2.5.). 

O terceiro capítulo será destinado ao estudo da teoria da determinação da pena 

e da seletividade existente nessa seara. Primeiramente (tópico 3.1.), serão abordados os 

aspectos gerais da teoria da determinação da pena no direito brasileiro, passando (tópico 

3.2.) para a análise do subjetivismo na aplicação da pena e como ele alimenta a 

seletividade do sistema penal.  

Em continuidade (tópico 3.3.) será feito um excurso sobre o direito penal do 

autor e a periculosidade de imputáveis como herança do positivismo criminológico e sua 

relação com a seletividade do sistema penal brasileiro. 

O quarto capítulo se iniciará (tópico 4.1.) com o desenvolvimento da ideia de 

legitimação do sistema penal por meio da proposta de medidas contrasseletivas como 

instrumento para um sistema penal mais justo. Será determinado o que se entende por 

medidas contrasseletivas no presente trabalho, diferenciando-se tal instrumental teórico de 

um conceito muito amplo de medida contrasseletiva, que poderia ser entendida como 

qualquer medida apta a diminuir a seletividade do sistema penal. Tratando-se de uma tese 

na área do direito, será delimitado um conceito mais restrito de medida contrasseletiva, 

operacional ao estudo dogmático jurídico objeto do presente trabalho.  

O que se propõe, em resumo, quando se sustenta a aplicação de medidas 

contrasseletivas no âmbito da dogmática jurídica, é o seguinte: identificação de 

catalisadores legais que permitem a seletividade e a propositura de medidas jurídicas que 

consistem: 1) na interpretação de tais catalisadores de modo a afastar a diferenciação 

arbitrária da aplicação prática, quando possível tal interpretação, ou 2) na sustentação da 
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inconstitucionalidade de tais dispositivos legais catalisadores da seletividade, por afronta 

ao princípio da igualdade, quando impossível uma interpretação juridicamente sustentável. 

Também será sustentada (tópico 4.2.) a maior efetivação possível do direito 

penal do fato como norte teórico para qualquer medida contrasseletiva, e serão expostas 

observações gerais no tocante à teoria da pena (tópico 4.3. a 4.3.3.). 

No quinto capítulo, será abordada a questão relativa à adoção de medidas 

contrasseletivas no tocante à fixação do montante da pena (tópicos 5.1. a 5.1.5.), tendo 

como principal base legal os elementos do artigo 59, “caput”, do Código Penal 

(circunstâncias judiciais - 1ª fase do cálculo de pena), cuja abertura semântica permite 

interpretações bastante seletivas. Também será feita uma aproximação à questão referente 

ao montante do aumento e da diminuição nas primeira e segunda fases do cálculo de pena 

(tópico 5.1.6.). Frise-se que objetivo não é explicar pormenorizadamente os institutos, mas 

sim delimitá-los e explicar como pode ser feita uma releitura contrasseletiva na aplicação 

prática. 

Na mesma toada (tópico 5.2.), serão estudadas medidas contrasseletivas 

referentes à fixação do regime prisional e à substituição ou não por pena(s) restritiva(s) de 

direitos e/ou multa, abordando-se os dispositivos legais pertinentes e objetivando uma 

leitura contrasseletiva. 

Em suma, o trabalho parte de um amplo diagnóstico da seletividade do sistema 

penal, com enfoque na realidade brasileira e no sistema brasileiro de determinação da pena 

(capítulos 1 a 3), chegando à defesa da legitimação do sistema penal, buscando-se uma 

maior igualdade material na aplicação da pena (capítulos 4 e 5). Dessa forma, a pretensão 

científica do trabalho é aprofundar a abordagem da seletividade no plano jurídico penal e 

propor uma forma de diminuir o impacto da seletividade no âmbito da teoria da 

determinação da pena.  
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho se estruturou no sentido de identificar a seletividade do 

sistema penal brasileiro e, sob um contexto de legitimação desse sistema, no âmbito do 

Estado Democrático de Direito, propor medidas contrasseletivas, com enfoque no 

momento da aplicação da pena. Do trabalho, é possível listar as seguintes conclusões: 

1) É importante uma delimitação clara do conceito de seletividade no âmbito 

jurídico, para esclarecer em quais situações a seletividade se manifesta e para que se possa 

ter fundamentação sólida para se contrapor juridicamente em face dela. Para tanto, foi 

proposto o conceito de seletividade como diferenciação arbitrária, constitucionalmente 

inadmissível por afronta ao princípio da igualdade. 

2) A seletividade constatada nas etapas de criminalização foi confirmada pelo 

estudo dos dados empíricos da criminalização no Brasil, que comprovam o viés do sistema 

penal, normalmente voltado à criminalidade majoritariamente praticada por integrantes das 

classes socialmente mais vulneráveis. 

3) Diversos discursos de política criminal, com amplo alcance, tanto no âmbito 

acadêmico quanto no contexto de políticas públicas, parecem não fornecer instrumental 

efetivo para diminuir a seletividade do sistema penal. Pelo contrário, as vertentes teóricas 

do “garantismo penal”, “teoria agnóstica da pena”, “expansão e contenção do direito 

penal”, “lei e ordem”, “janelas quebradas”, “tolerância zero” e “política criminal atuarial”, 

em menor ou maior grau, tendem a aumentar a seletividade do sistema penal. 

4) No estudo do sistema de penas brasileiro, com enfoque no âmbito da teoria 

da determinação da pena, destaca-se como a discricionariedade e a subjetividade do 

julgador nessa seara potencializam a seletividade do sistema penal.  

5) É notável a ligação da seletividade no cálculo de pena com os conceitos de 

direito penal do autor e de periculosidade de imputáveis, ambos herança do positivismo 

criminológico, que são catalisadores importantes da seletividade do sistema penal. 

6) Com vistas a não se restringir à denúncia da seletividade do sistema penal, é 

necessária a proposta de mecanismos dogmáticos aptos a reduzir a seletividade constatada. 



 

229 
 

Nesse contexto, é fundamental a proposta de medidas contrasseletivas, determinando-se o 

seu conceito e funcionamento no âmbito da dogmática jurídica. 

7) Essas medidas se inserem no âmbito de (re)legitimação do sistema penal em 

um sistema democrático, podendo ser definidas como instrumental dogmático e político-

criminal, com objetivo de reduzir o impacto da seletividade no âmbito do direito penal e 

processual penal, por meio da identificação dos catalisadores legais que permitem a 

seletividade e proposta de interpretação de tais catalisadores de modo a afastar a 

diferenciação arbitrária da aplicação prática, quando possível tal interpretação; se não for 

possível tal interpretação juridicamente viável, deve ser sustentada a inconstitucionalidade 

de tais dispositivos legais catalisadores da seletividade, por afronta ao princípio da 

igualdade. 

8) Sustenta-se como medida contrasseletiva básica aplicável a todas as áreas do 

direito penal, a maior efetivação possível do direito penal do fato, em detrimento do direito 

penal do autor. 

9) Destacam-se três parâmetros contrasseletivos aplicáveis à teoria da pena em 

geral, com especial destaque ao cálculo de pena:  

a) a pena só pode ser aumentada ou diminuída por razões objetivamente 

aferíveis, de maneira a diminuir o subjetivismo no cálculo da pena;  

b) é necessário limitar e orientar o intérprete para que suas convicções pessoais 

não deem vazão a vieses juridicamente inaceitáveis; e  

c) deve ser afastado do cálculo de pena qualquer juízo de valor baseado na 

ressocialização. 

10) Focando-se no cálculo da pena, verifica-se a essencialidade da propositura 

de medidas contrasseletivas específicas, tanto no âmbito do montante da pena a ser fixada, 

com ênfase nas circunstâncias judiciais, quanto no tocante à modalidade de pena a ser 

fixada, com ênfase na imposição ou não de prisão efetiva (prisão em regime fechado ou 

semiaberto). Isso se justifica na medida em que deve ser dado destaque aos elementos do 

cálculo de pena mais sujeitos à abertura interpretativa e, logo, a eventuais diferenciações 

arbitrárias, configuradoras de seletividade. 
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11) Com relação à análise do cálculo de pena propriamente dito, as medidas 

contrasseletivas em espécie podem ser resumidas em oito tópicos: 

a) delimitação da culpabilidade no cálculo de pena, com base no ordenamento 

jurídico brasileiro, fundamentando o teto da pena na medida da culpabilidade em sua 

acepção constitucional, ou seja, a pena não pode exceder o montante da responsabilidade 

individual pelo fato praticado pelo indivíduo por motivos preventivos. Ademais, a 

influência da culpabilidade na graduação da pena deve ser baseada nos elementos 

graduáveis da culpabilidade na teoria do delito, que possuem referência legal 

(imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa); 

b) afastamento dos vetores “personalidade” e “conduta social” do cálculo da 

pena, considerados inconstitucionais, por conta do embasamento moralista e atécnico de 

tais circunstâncias, por elas constituírem clara manifestação do direito penal do autor e pela 

enorme abertura interpretativa de tais vetores, o que normalmente dá margem a vieses 

juridicamente inaceitáveis do aplicador da lei, o que configura seletividade; 

c) limitação das circunstâncias subjetivas “antecedentes” e “motivos do crime”, 

com objetivo de afastar inconstitucionalidades e decisionismos no momento da aplicação 

da pena, mas considerando que tais circunstâncias podem ser úteis para a individualização 

da sanção se submetidas a restrições e orientações contrasseletivas; 

d) valorização das circunstâncias objetivas “circunstâncias” e “consequências 

do crime”, por serem elas menos sujeitas a decionismos e por constituírem as mais 

adequadas à efetivação do direito penal do fato no âmbito do cálculo de pena, constituindo 

instrumental valioso na efetivação de um cálculo de pena menos seletivo, na medida em 

que justificam a punição mais gravosa de condutas normalmente praticadas pelas parcelas 

mais privilegiadas da sociedade, mas sem descambarar para uma perseguição de tais 

parcelas, pois tais condutas seriam punidas mais gravemente apenas e na medida em que 

fossem objetivamente mais graves do que aquelas normalmente praticadas pelas camadas 

mais vulneráveis, o que é o que normalmente ocorre na prática dos crimes sem violência à 

pessoa; 

e) interpretação da circunstância “comportamento da vítima”, afastando de seu 

conteúdo qualquer juízo de valor moralista;  
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f) delimitação do montante do aumento e da diminuição nas primeira e segunda 

fases do cálculo, da maneira mais objetiva possível, evitando-se decionismos aptos a gerar 

seletividade, mas com abertura suficiente para justificar diferenciações baseadas em 

aspectos objetivos e constitucionalmente adequados;  

g) definição de que a imposição de efetiva privação de liberdade ao condenado 

deve se basear, prioritariamente, na gravidade social e jurídica da conduta praticada e não 

nas peculiaridades do agente, sobretudo no caso de crimes de “colarinho branco” e de 

grandes crimes contra a administração pública; e 

h) no caso de autores de crimes patrimoniais de pequena monta, em situação de 

miserabilidade extrema, deve ser considerada a hipótese de substituição da pena de prisão 

por restritivas de direitos mesmo nos casos em que a lei não autorize, com base no 

princípio da proporcionalidade entre o crime e a pena e no princípio da igualdade. 

12) Finaliza-se afirmando que a questão da seletividade deve ser levada em 

consideração por qualquer orientação criminológica, sob pena dela se distanciar do real 

funcionamento do sistema criminal, e não pode ser ignorada pelo estudioso do direito 

penal, do contrário esse limitará o seu estudo a um tecnicismo desvinculado da realidade. 

 Embora existam respostas doutrinárias à seletividade sustentando a 

deslegitimação ou extrema contenção do sistema penal, no presente trabalho foi oferecida 

uma proposta diferente para lidar com a seletividade, sob o pressuposto da legitimidade do 

sistema punitivo inserido em um Estado Democrático de Direito. Essa proposta tem como 

objetivo equilibrar a necessidade de um sistema penal em nossa sociedade e a busca por 

uma maior igualdade na incriminação de condutas e na punição de pessoas, sempre 

respeitando seus direitos individuais. 
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