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1. Introdução

Tem-se assistido nos últimos tempos ao discurso funcional que procura renormativizar a matéria
penal, seja a partir dos fins da pena, seja a partir dos fins do direito penal. Assim, a teoria dos fins da
pena está em candente atualidade e importância.

Pretende-se, nos limites deste artigo, tracejar breves e superficiais observações sobre tão
controvertido tema. Nada além.

A propósito da contribuição dos fins da pena para o sistema penal de cunho funcionalista, como era
esperado pelos partidários dessa corrente, calha dizer que dista muito do almejado.

Com percuciência e razão, é destacado que "querer deduzir os pressupostos e modalidades da
responsabilidade jurídico-penal mais ou menos exclusivamente a partir de determinados fins
político-criminais preestabelecidos significa mais bem aferrar-se a uma forma de pensamento
instrumental que nem sequer permite ver essenciais aspectos socioculturais do direito penal. E isso
significa ao mesmo tempo conservar, também na teoria da pena, os esquemas de pensamento dos
quais deveria desvencilhar-se, em vista dos novos desenvolvimentos do direito penal". 1

As reconhecidas dificuldades da teoria dos fins da pena, por exemplo, versando sobre sua
indemonstrabilidade, duvidosa eficácia e suas antigas contradições, levam a uma pergunta: seria
mais factível em termos reais, e cientificamente preferível, construir ou fundamentar um sistema
penal unicamente a partir dessa teoria?

Ao responder a essa pergunta, de modo categórico, Stratenwerth verbera que, "ainda quando
mencionados os massivos déficits de fundamentação das teorias racional-finais do direito penal, no
ponto decisivo da relação meio-fim, ficaria pendente ainda uma dificuldade, apenas menos grave: o
conflito entre possíveis fins da pena, que ocupa há séculos a ciência, e que pode ter perdido hoje
parte de sua agudeza, mas de nenhum modo pode ter-se tido como resolvido. Ele se manifesta mais
bem no sentido de que fins divergentes conduzem em geral a conseqüências diferentes, quando
muito compatíveis, por causalidade. Disso, dogmaticamente, pouco alarde pode ser feito". 2

É oportuno ainda advertir que as concepções normativas funcionais buscam, em geral, fundamentar
e legitimar o direito penal exclusivamente a partir dos fins da pena, o que significa consagrar uma
inaceitável postura de caráter unilateral e absolutizador. Aliás, essa idéia é claramente
desconfirmada pela essencial e inafastável importância da teoria jurídica do delito e dos princípios
penais fundamentais. Não é outro o dizer do bem lançado asserto de que "estabelecer toda a
fundamentação do direito penal em torno da justificação dos fins da pena supõe, em primeiro lugar,
uma drástica diminuição de seus conteúdos legitimadores e de suas racionalidades ética e
teleológica em particular: as decisivas questões sobre os conteúdos de tutela, as estruturas básicas
de exigências de responsabilidade ou inclusive o sistema de penas ficam colocadas em um segundo
plano diante da omnipresente questão sobre que espécie de efeitos é legítimo obter com a sanção". 3

A partir do gizado ut supra, à guisa de questionamento prévio, enceta-se a seguir a digressão
proposta no sentido de firmar a necessidade de conjugação entre alguns dos vários fins da pena,
numa postura moderada, consentânea com determinada base lógico-científica e com os valores
culturais (sociais, econômicos, políticos etc.) que lhe servem de referência.

Ao delito seguem peculiares conseqüências jurídicas, como reações jurídicas aplicáveis à prática de
um injusto punível. O moderno direito penal acolhe, como conseqüências jurídico-penais do delito, as
penas e as medidas de segurança; como conseqüências extrapenais - alheias, portanto, à
culpabilidade ou à periculosidade do agente - têm-se os efeitos da condenação, a responsabilidade
civil (material ou moral) derivada da prática delitiva e a reparação do dano pelo agente.
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A pena é a mais importante das conseqüências jurídicas do delito. Consiste na privação ou restrição
de bens jurídicos, com lastro na lei, imposta pelos órgãos jurisdicionais competentes ao agente de
uma infração penal. 4

São inúmeras as teorias que buscam justificar seus fins e fundamentos, reunidas de modo didático
em três grandes grupos: 5

2. Teorias da pena

2.1 Teorias absolutas

Fundamentam a existência da pena unicamente no delito praticado ( punitur quia peccatum est). A
pena é retribuição, 6ou seja, compensação do mal causado pelo crime. 7 É decorrente de uma
exigência de justiça, seja como compensação da culpabilidade, punição pela transgressão do direito
(teoria da retribuição), seja como expiação do agente (teoria da expiação). 8

As concepções absolutas têm origem no idealismo alemão, sobretudo com a teoria da retribuição
ética ou moral de Kant 9- a aplicação da pena decorre de uma necessidade ética, de uma exigência
absoluta de justiça, sendo eventuais efeitos preventivos alheios à sua essência. Manifesta-se
dizendo que "a pena judicial (poena forensis), distinta da natural (poena naturalis), pela que o vício
pune-se a si mesmo e que o legislador não leva absolutamente em conta, não pode nunca servir
simplesmente para fomentar outro bem, seja para o próprio delinqüente, seja para a sociedade civil,
mas deve ser-lhe imposta tão-somente porque delinqüiu; porque o homem nunca pode ser utilizado
como meio senão para si mesmo, nem confundido com os objetos de direito real (Sachenrecht);
diante disso, protege-se sua personalidade inata, ainda que possa ser condenado a perder a
personalidade civil. Antes de se pensar em tirar dessa pena algum proveito para si mesmo ou para
seus concidadãos deve ter sido julgado como merecedor de punição. A lei penal é um imperativo
categórico e (...)". 10E com a teoria da retribuição lógico-jurídica de Hegel, a pena é negação do delito
e, de conseguinte, afirmação do direito que havia sido negado pelo delito. 11Essa construção é
jurídica, portanto, racional. Nas palavras do citado autor: "Como evento que é, a violação do direito
enquanto direito possui, sem dúvida, uma existência positiva exterior, mas contém a negação. A
manifestação desta negatividade é a negação desta violação que entra por sua vez na existência
real; a realidade do direito reside na sua necessidade ao reconciliar-se ela consigo mesma mediante
a supressão da violação do direito". 12E, mais adiante, explica que "a supressão do crime é remissão,
quer segundo o conceito, pois ela constitui uma violência contra a violência, quer segundo a
existência, quando o crime possui uma certa grandeza qualitativa e quantitativa que se pode também
encontrar na sua negação como existência. Todavia, esta identidade fundada no conceito não é a
igualdade qualitativa, é a que provém da natureza em si do crime, a igualdade de valor". 13A teoria de
Hegel tem em comum com a de Kant a idéia essencial de retribuição e o reconhecimento de que
entre o delito praticado e a sua punição deve haver uma relação de igualdade. A diferença entre elas
repousa no fato de que a teoria hegeliana se aprofunda mais na construção de uma teoria positiva
acerca da retribuição penal e na renúncia à necessidade de uma equivalência empírica no contexto
do princípio da igualdade. Pode-se dizer que o pensamento de Hegel continua tendo certa influência
na atualidade (v.g., Jakobs), mas convém lembrar que a "função repressiva da pena não mais é vista
como retribuição pelo fato, mas sim como compensação da culpabilidade (Schuldausgleich), e como
expiação (Sühne)". 14

Para os partidários das teorias absolutas da pena, qualquer tentativa de justificá-la por seus fins
preventivos (razões utilitárias) - como propunham, por exemplo, os penalistas da ilustração 15- implica
afronta à dignidade humana do delinqüente, já que este seria utilizado como instrumento para a
consecução de fins sociais. 16Isso significa que a pena se justifica em termos jurídicos
exclusivamente pela retribuição, sendo livre de toda consideração relativa a seus fins ( pena absoluta
ab effectu). 17A idéia de retribuição em seu sentido clássico, como aliás é mais conhecida, além de
indemonstrável, tem base ética e metafísica, despida de racionalidade.

Na atualidade, a idéia de retribuição jurídica significa que a pena deve ser proporcional ao injusto
culpável, de acordo com o princípio de justiça distributiva. Logo, essa concepção moderna não
corresponde a um sentimento de vingança social, mas antes equivale a um princípio limitativo,
segundo o qual o delito perpetrado deve operar como fundamento e limite da pena, que deve ser
proporcional à magnitude do injusto e da culpabilidade.
2.2 Teorias relativas - Prevenção geral (integradora/positiva direta) e prevenção especial
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Encontram o fundamento da pena na necessidade de evitar a prática futura de delitos ( punitur ut ne
peccetur) - concepções utilitárias da pena. Não se trata de uma necessidade em si mesma, de servir
à realização da justiça, mas de instrumento preventivo de garantia social para evitar a prática de
delitos futuros (poena relata ad effectum). Isso quer dizer que a pena se fundamenta por seus fins
preventivos, gerais ou especiais. Justifica-se por razões de utilidade social.

A prevenção geral, tradicionalmente identificada como intimidação - temor infundido aos possíveis
delinqüentes, capaz de afastá-los da prática delitiva -, é modernamente vislumbrada como
exemplaridade (conformidade espontânea à lei) - função pedagógica ou formativa desempenhada
pelo direito penal ao editar as leis penais.

De outro modo, a concepção preventiva geral da pena busca sua justificação na produção de efeitos
inibitórios à realização de condutas delituosas, nos cidadãos em geral, de maneira que deixarão de
praticar atos ilícitos em razão do temor de sofrer a aplicação de uma sanção penal. Em resumo, a
prevenção geral tem como destinatária a totalidade dos indivíduos que integram a sociedade, e se
orienta para o futuro, com o escopo de evitar a prática de delitos por qualquer integrante do corpo
social. 18 É a denominada prevenção geral intimidatória, que teve clara formulação em Feuerbach
(teoria da coação psicológica), segundo a qual a pena previne a prática de delitos porque intimida ou
coage psicologicamente seus destinatários. Como doutrina utilitarista, refuta as bases metafísicas da
teoria retributiva, e, nesse sentido, representa um avanço.

A doutrina moderna, de linha funcionalista, defende a chamada teoria da prevenção geral positiva ou
integradora.

São multíplices as variantes da teoria em questão, 19mas de um modo geral pode-se afirmar que a
prevenção geral positiva considera que a pena, enquanto instrumento destinado à estabilização
normativa, justifica-se pela produção de efeitos positivos consubstanciados no fortalecimento geral
da confiança normativa ("estabilização da consciência do direito"). Conseqüentemente, a pena
encontra sua legitimação no incremento e reforço geral da consciência jurídica da norma.

Em linhas gerais, três são os efeitos principais que se vislumbram dentro do âmbito de atuação de
uma pena fundada na prevenção geral positiva: em primeiro lugar, o efeito de aprendizagem, que
consiste na possibilidade de recordar ao sujeito as regras sociais básicas cuja transgressão já não é
tolerada pelo direito penal; em segundo lugar, o efeito de confiança, que se consegue quando o
cidadão vê que o direito se impõe; e, por derradeiro, o efeito de pacificação social, que se produz
quando uma infração normativa é resolvida por meio da intervenção estatal, restabelecendo a paz
jurídica. 20

Entretanto, apesar das distintas vertentes doutrinárias existentes sobre a prevenção geral positiva,
pode-se concluir que o seu conteúdo não é nada inovador. Como se esclarece, a chamada
prevenção geral positiva está diretamente relacionada com a função retributivista da pena justa e
adequada à gravidade do delito, cuja aplicação implica a reafirmação do ordenamento jurídico. 21

Assim, quando determinados autores afirmam que a pena possibilita "a garantia da confiança dos
cidadãos na validade da norma" 22e funciona como "um mecanismo contrafático de restabelecimento
da vigência da norma e de descrédito de sua vulneração", 23faz-se referência, na verdade, à função
de exemplaridade da pena justa, isto é, da pena retributiva e proporcional à gravidade do delito. 24

Em síntese, uma pena justificada pela denominada prevenção geral positiva nada mais é do que a
pena retributiva, pois que a aplicação de uma pena à infração delitiva perpetrada conduz à realização
de seu efeito preventivo estabilizador, de maneira que "a mudança de etiquetas não afeta em
absoluto o conteúdo da pena, que é reafirmação do ordenamento jurídico, ou seja, retribuição justa".
25

Parte da doutrina entende oportuno introduzir a prevenção geral positiva como um fim independente
da pena, com atribuições limitativas do ius puniendi estatal. Os defensores da prevenção geral
positiva como fim independente da pena, em geral, não questionam a função limitadora da pena que
desempenha o princípio de culpabilidade, mas sim negam a sua função fundamentadora da pena.
Ou seja, aceitam que a culpabilidade constitua o limite máximo da medida da pena - efeito limitador
da culpabilidade -, atribuindo à prevenção a função de fundamentar e ao mesmo tempo limitar a
pena. 26De acordo com essa tendência, não é a culpabilidade individual, mas sim exclusivamente a
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necessidade de obter determinados fins com a imposição de uma pena o que justifica a sua
aplicação.

A teoria da prevenção geral, seja a intimidatória, seja a positiva ou integradora, tem como presunção
absoluta o que se critica na teoria da retribuição, isto é, a impossibilidade de ser empiricamente
demonstrada a racionalidade absolutamente livre do homem, no caso da primeira, e a capacidade de
motivação pela norma, na segunda. Mas não é só isso. Ambas não conseguem superar o grave
óbice da manipulação do homem, e daí a inevitável fricção com o princípio do Estado Democrático
de Direito. 27

Para a corrente funcionalista sistêmica, a culpabilidade é concebida como mero derivado da idéia de
prevenção geral: uma ação culpável seria aquela que se expressa pela falta de fidelidade ao direito,
às normas jurídicas que regulam a convivência. É uma forma de prevenção geral, embora seu
aparente paralelismo com a retribuição justa (relação de causa e efeito: posto que não hás sido fiel
ao direito resultas punido). Essa postura é denominada teoria da prevenção geral positiva direta ou
absoluta. No primeiro sentido - positiva -, considera que a pena e sua imposição reafirmam o
ordenamento, impedindo que este se frature como conseqüência do delito; no segundo - direta -
sustenta que o delito (e apenas ele) exige a imposição imediata da pena como forma primeira de
garantir o ordenamento jurídico. 28

Trata-se de um conceito formalista, que provém da concepção funcionalista sistêmica, segundo a
qual as normas devem ser protegidas como um fim em si mesmo, e que enfatiza a infração da norma
como tal, deixando de lado o conteúdo de sua realização. Por conseguinte, considerando-se que
tão-somente as necessidades preventivas de estabilização da norma funcionam como parâmetro de
seu conteúdo, seria perfeitamente possível manipular o conceito de culpabilidade, que poderia
acarretar "o desenvolvimento de uma estrutura quase universal e arbitrariamente adaptável, que
também poderia ser utilizada por regimes antijurídicos". 29

Para logo, "a função de garantia e de proteção do conceito de culpabilidade como 'carta magna' do
infrator da norma perde-se totalmente". 30

No entanto, qualquer função limitativa da pena se encontra vinculada de modo inequívoco à idéia de
pena justa e proporcional à gravidade da culpabilidade do autor. E esse efeito regulador, que
desempenha a pena justa, deriva em realidade da idéia de retribuição.

A concepção que pretende desligar tal função limitativa da idéia de retribuição não consegue
convencer, por diversos motivos.

Em primeiro lugar, porque não estipula quais seriam os critérios de medição das denominadas
necessidades de estabilização da consciência jurídica. Logo, se a chamada prevenção geral positiva
ou integradora se dirige a todos, e seu fim precípuo reside em reafirmar a vigência da norma violada
diante da totalidade do corpo social, sempre que houver uma infração normativa deverá ser aplicada
uma pena, independentemente das características do agente.

Isso quer dizer que não se apresenta um critério seguro para a limitação do quantum da pena, visto
que se pune o agente com base em algo alheio (independente de sua culpabilidade), pois o motivo
de prevenção geral positiva é na verdade da sociedade e não do agente.

Esse procedimento - que permite a aplicação de uma pena desvinculada da culpabilidade do autor -
legitimaria a imposição de penas inclusive aos inimputáveis e aos que tenham agido em erro de
proibição, visto que todos teriam desestabilizado a vigência da norma - motivo de prevenção geral
positiva.

Noutro dizer: para estabilizar a vigência da norma infringida e reforçar a consciência social normativa,
seria legítima inclusive a aplicação de uma pena aos mencionados agentes, independentemente de
sua culpabilidade. E isso é assim porque a teoria da prevenção geral positiva, ao separar da idéia de
retribuição a necessidade de reafirmação do ordenamento jurídico, acaba por permitir a punição de
qualquer comportamento que, por qualquer motivo, se pretenda impor a uma comunidade social,
ainda que não tenha suficiente gravidade para ser objeto de pena. 31

Com respeito à denominada prevenção geral negativa ou prevenção geral de intimidação, convém
assinalar que essa também não estabelece quais seriam os critérios capazes de mensurar a
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denominada necessidade de intimidação.

Ademais, a teoria da prevenção geral negativa não só prescindiria da culpabilidade do autor, como
também poderia provocar um aumento desmedido das penas dos delitos mais graves ou mais
freqüentes.

Contra a teoria da pena como prevenção geral - negativa e positiva - argumenta-se que, ao
prescindir da culpabilidade 32como fundamento da pena, deve também prescindir de todos os
elementos ontológicos nos quais se fundamenta culpabilidade, sob pena de optar por uma renúncia
meramente formal e ilusória. De outro passo, uma renúncia efetiva da culpabilidade traz como
conseqüência o fato de que a infração da norma dará lugar forçosamente à aplicação de uma
conseqüência jurídica.

Essa constatação demonstra que as denominadas teorias relativas são, em realidade, absolutas.

Com efeito, quando, sempre que se infringe a norma, aplica-se uma pena, independentemente da
culpabilidade do autor, tem-se uma justiça absoluta, e não relativa.

Por conseguinte, o direito penal deixa de ser a ultima ratio para converter-se em prima ratio, dado
que a pena seria uma conseqüência absoluta da transgressão da norma. 33

Nessa linha, assevera-se em bem lançado asserto que "a idéia utilitarista da prevenção, dissociada
do princípio de retribuição, converteu-se em um dos principais ingredientes do moderno autoritarismo
penal, associando-se às doutrinas correcionais da defesa social e da prevenção especial, e
legitimando as tentativas subjetivistas das que (...) se nutrem as atuais tendências do direito penal
máximo". 34

Em última instância, uma pena fundada exclusivamente na prevenção geral infringe o princípio de
dignidade da pessoa humana, uma vez que utiliza o indivíduo como meio para a consecução de fins
sociais meramente utilitários, de duvidosa eficácia. 35

A prevenção especial, a seu turno, consiste na atuação sobre a pessoa do delinqüente, para evitar
que volte a delinqüir no futuro. Assim, enquanto a prevenção geral se dirige indistintamente à
totalidade dos indivíduos integrantes da sociedade, a idéia de prevenção especial refere-se ao
delinqüente em si, concretamente considerado. Manifesta-se como advertência ou intimidação
individual, correção ou emenda do delinqüente, reinserção social ou separação, quando incorrigível
ou de difícil correção.

A prevenção especial se apóia basicamente na periculosidade individual, buscando sua eliminação
ou diminuição. Portanto, quando se consegue tal objetivo, assegura-se a integridade do
ordenamento jurídico com relação a um determinado indivíduo (sujeito/agente do delito). Sua idéia
essencial é de que a pena justa é a pena necessária.

A pena lastreada apenas na prevenção especial acarreta também uma série de inconvenientes. O
primeiro deles é o comprometimento de determinadas garantias jurídico-penais. De fato, se a
imposição da pena tem como fundamento exclusivo a periculosidade do agente (ou o perigo de que
possa vir a praticar novos delitos), poderia ele ficar submetido indefinidamente ao poder estatal,
porque, "se a necessidade da pena depende da comprovação e da persistência da periculosidade do
autor, estaria justificada a sentença indeterminada". 36

Demais disso, caso a pena se fundamentasse só na necessidade de proteger determinados bens
jurídicos diante de indivíduos perigosos e inclinados a lesá-los, então não haveria obstáculo algum à
adoção de um direito penal do autor. Assim, em se tratando de delinqüentes perigosos, autores de
delitos de pouca gravidade, as considerações preventivo-especiais poderiam corroborar a imposição
de penas desproporcionais à gravidade do delito praticado e, portanto, injustas. 37

Por outra parte, na hipótese de não se conseguir identificar no sujeito concreto a necessidade de
correção ou de emenda (ou o perigo de reincidência), não haveria alternativa senão renunciar à
aplicação da pena, pois esta careceria de justificativa.

O direito penal, portanto, deixaria de cumprir sua função de proteção de bens jurídicos, dado que
uma parte de seus destinatários - talvez a maioria deles - não necessitaria de correção ou de
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intimidação.

De conseqüência, como bem se adverte, "a grande maioria dos cidadãos poderia invocar seu direito
de praticar, pelo menos uma vez, um fato típico e ilícito, inclusive de modo culpável e ficar, apesar
disso, livre de punição". 38Isso, a longo prazo, poderia ter conseqüências desastrosas para o próprio
ordenamento jurídico-penal.

Por último, uma pena fundada exclusivamente nas exigências preventivo-especiais poderia afrontar o
princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que a necessidade de correção ou de
emenda acarretasse a submissão obrigatória (forçada) a um programa de ressocialização. 39

Os inconvenientes assinalados e a crise que a prevenção especial experimenta só contribuem para
sua refutação como o único fundamento da pena. 40

2.3 Teorias unitárias ou ecléticas

Predominantes, na atualidade, 41buscam conciliar a exigência de retribuição jurídica da pena - mais
ou menos acentuada - com os fins de prevenção geral e de prevenção especial. 42

O que se observa é que a idéia de retribuição jurídica, reafirmação da ordem jurídica - num sentido
moderno e secular da palavra -, não desaparece, inclusive se firma como relevante para a fixação da
pena justa que tem na culpabilidade seu fundamento e limite. De certa maneira, conjugam-se
expiação (compensação da culpabilidade) e retribuição (pelo injusto penal).

Na verdade, o termo técnico apropriado, mais consentâneo para exprimi-la, vem a ser
neo-retribuição ou neo-retribucionismo, e não propriamente retribuição, já que tem fundamento
próprio, diverso da noção clássica, e relativizado.

De acordo com esse direcionamento, assevera-se que a pena justa é provavelmente aquela que
assegura melhores condições de prevenção geral e especial, enquanto potencialmente
compreendida e aceita pelos cidadãos e pelo autor do delito, que só encontra nela (pena justa) a
possibilidade de sua expiação e de reconciliação com a sociedade. Dessa forma, a retribuição
jurídica torna-se um instrumento de prevenção, e a prevenção encontra na retribuição uma barreira
que impede sua degeneração. 43

A pena - espécie do gênero sanção penal - encontra sua justificação no delito praticado e na
necessidade de evitar a realização de novos delitos. 44Para tanto, é indispensável que seja justa,
proporcional à gravidade do injusto e à culpabilidade de seu autor, além de necessária à manutenção
da ordem social. Não se pode admitir a imposição de um único paradigma para a matéria; muito ao
contrário, exige-se uma espécie de solução de compromisso teórico. 45

De certo modo, em sintonia com o texto, alude-se à existência de uma evidente conexão entre a
natureza retributiva da pena e sua função de prevenção geral. Retribuição é também prevenção, mas
a recíproca não é exatamente a mesma, visto que se pode prevenir sem retribuir, sendo que a
finalidade preventiva pode se satisfazer também "pela punição terrorista do inocente". "A garantia do
caráter retributivo da pena - em razão da qual ninguém pode ser punido por mais do que fez (e não
pelo que é) - serve precisamente para excluir, à margem de qualquer possível finalidade preventiva
ou de qualquer outro modo utilitarista, a punição do inocente (...)". 46

A aplicação da pena importa reafirmação do ordenamento jurídico e, nesse sentido, é de certo modo
retribuição (ou melhor, neo-retribuição). 47

A proporcionalidade da pena à gravidade do delito praticado, além de exigência de justiça, contribui
para os fins de prevenção geral e de prevenção especial. A prevenção geral deve ser compreendida
como exemplaridade (prevenção geral positiva) e apenas secundariamente - na hipótese de
infrações de escassa relevância ético-social - como intimidação (prevenção geral negativa).

É preciso ressaltar que o fundamento da pena não radica tão-somente nos fins de prevenção geral
ou de prevenção especial. A preponderância absoluta das exigências de prevenção geral implicaria
constante e substancial ampliação das margens penais dos delitos mais graves ou mais
freqüentemente praticados, o que conduziria a penas injustas e desproporcionais.
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De outro lado, justificar a pena exclusivamente pela prevenção especial comprometeria
sobremaneira a missão precípua do direito penal, de proteção de bens jurídicos 48fundamentais. E
isso porque, se, por um lado, na hipótese de delinqüentes ocasionais, dever-se-ia prescindir de
qualquer sanção penal - já que não necessitam de um tratamento corretivo -, de outro, na hipótese
de delinqüentes perigosos, ainda que autores de delitos de menor gravidade, seria obrigatória a
imposição de penas desproporcionais.

De conformidade com o princípio democrático, não se pode perder de vista que a pena, entre as
demais sanções jurídicas, há de ser a ultima ratio do ordenamento jurídico, aplicada apenas para a
garantia de bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à sociedade.

Para uma teoria unitária, a pena se funda primordialmente no delito praticado e no propósito de evitar
que novos delitos sejam cometidos. Tal corrente refuta a pretensão de substituir a culpabilidade por
exigências de prevenção geral ou especial, visto que a prevenção não é capaz de corresponder às
necessidades de proporcionalidade.

A pena, como inicialmente afirmado, funciona como um princípio limitativo. 49O delito praticado deve
operar como fundamento e limite da pena, que deve ser proporcional à magnitude do injusto e da
culpabilidade.

Esse fundamento, ainda que de cunho neo-retributivo, entrelaça-se com as exigências de prevenção
geral e especial, que, em qualquer caso, encontram-se indissoluvelmente vinculadas àquele conceito
enquanto reafirmação do direito positivo, e colaboram para justificar a pena (justa), podendo
inclusive, de acordo com o disposto na lei penal, facultar a sua não-aplicação em favor de uma
inferior, ou de alternativa a seu cumprimento, que se ajuste melhor aos fins de prevenção. 50

A concepção unitária aqui sustentada considera que, embora o delito seja o fundamento inequívoco
da pena e esta encontre sua legitimação no injusto culpável realizado, pode-se deixar de aplicá-la ou
fazê-lo abaixo da medida do injusto culpável, quando considerações de caráter preventivo assim o
recomendem.

Desse modo, a pena deverá ser, acima de tudo, justa e adequada, proporcional à magnitude do
injusto e à culpabilidade do autor, e as considerações relacionadas à prevenção geral e à prevenção
especial desempenham função restritiva ou limitadora de imposição da pena justa. Pode assim dar
lugar à redução da pena aplicada ou, inclusive, levar à abstenção de sua aplicação, quando não seja
considerada necessária do ponto de vista preventivo. 51

Essa limitação do princípio de reafirmação do ordenamento jurídico evidencia que a pena pode ser
inferior à gravidade do delito, desde que sua aplicação justa não seja necessária para a conservação
da ordem social.

Em outras palavras, quando os fins de prevenção geral ou especial não exijam a aplicação da
totalidade da pena merecida, o juiz ou tribunal poderá aplicar uma pena inferior - obedecendo à
margem de arbítrio judicial consagrada pelo Código Penal ( LGL 1940\2 ) - ou até deixar de aplicá-la
(suspensão condicional). No entanto, é a pena como resposta do ordenamento jurídico que é objeto
de suspensão condicional (ou de substituição).

Isso quer sinalizar que "é a pena justa, calculada sobre o desvalor do fato, base para aplicar as
reduções em razão da falta de necessidade preventiva, de modo que em absoluto é possível dizer
que em tais casos a pena seja estabelecida unicamente com lastro em fins preventivos". 52

A propósito da matéria, o Tribunal Constitucional alemão, numa postura abarcante, tem assentado
como fins válidos, na aplicação da pena, a repressão, seja como expiação (compensação da
culpabilidade), seja como retribuição (pelo ilícito penal); a prevenção especial, no sentido positivo de
ressocialização ou no negativo de intimidação para evitar novos delitos; e a prevenção geral positiva
como efeito integrador da consciência jurídica popular, ou negativa, como intimidação geral. Entre
esses fins, tem enfatizado, como primordial, a adequação da pena à culpabilidade do agente, como,
aliás, prevê o <nl>art. 46 do CP ( LGL 1940\2 ) </nl> alemão. 53

3. Conclusão

De conseqüência, pode-se concluir afirmando que a neo-retribuição se apresenta relativizada pelos
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fins preventivos da pena, 54em consonância com sua necessidade para a integridade da ordem social
e para a existência do ordenamento jurídico.

De certo modo, a prevenção, orientada à proteção de bens jurídicos, acaba por prevalecer. Seu
objetivo é aquele de ordem pragmática-instrumental de contenção da delinqüência. Vê-se, assim,
que a idéia de prevenção, de cunho prospectivo, volta-se para o futuro, tem como escopo evitar a
prática de delitos, daí sua modernidade. 55

Destarte, impõe reconhecer que a adoção de uma teoria unitária da pena coaduna-se, de modo
inconteste, com as exigências de um Estado Democrático e Social de Direito, na medida em que
fornece sólido amparo à necessidade de proporcionalidade dos delitos e das penas, 56barreira
infranqueável ao exercício do ius puniendi. 57

Demais disso e nessa perspectiva, cabe assinalar que o próprio texto constitucional (Preâmbulo e
arts. 1.º, III, e 5.º, caput, da CF ( LGL 1988\3 ) ) agasalha a noção do ser humano, como pessoa livre,
digna e capaz, portanto, dotada de responsabilidade no âmbito social, opondo-se firmemente a
qualquer possibilidade de sua eventual utilização como meio a serviço de finalidades
político-criminais. 58

Em síntese: a justificação da pena envolve a prevenção geral e especial, bem como a reafirmação da
ordem jurídica, sem exclusivismos. Não importa exatamente a ordem de sucessão ou de importância.
O que deve ficar patente é que a pena é uma necessidade social - ultima ratio legis, mas também
indispensável para a real proteção de bens jurídicos, missão primordial do direito penal. De igual
modo, deve ser a pena, sobretudo em um Estado constitucional e democrático, sempre justa e
necessária, inarredavelmente adstrita à culpabilidade (princípio e categoria dogmática) do autor do
fato punível.

Ainda que necessária para justificar a pena, não é bastante a idéia de prevenção geral para limitá-la
no contexto de um direito penal mínimo e garantista. 59

O que resta claramente evidenciado numa análise sobre a teoria da pena é que sua essência não
pode ser reduzida a um único ponto de vista, com exclusão pura e simples dos outros, ou seja, seu
fundamento contém realidade altamente complexa. 60
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