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Aspectos gerais da pena

Sanção penal: trata-se da punição estabelecida em lei penal. Resposta estatal, no
exercício do jus puniendi.

Pena
Conceito: a pena é a sanção penal imposta pelo Estado, em execução de uma sentença,
ao culpado pela prática de infração penal. Consiste na restrição ou na privação de um
bem jurídico, com finalidade de retribuir o mal injusto causado à vítima e à sociedade,
bem como a readaptação social, e prevenir novas transgressões pela intimidação dirigida
à coletividade.
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Princípios reitores da pena:

• Legalidade
• Anterioridade
• Personalidade
• Inderrogabilidade
• Intervenção mínima
• Humanização
• Proporcionalidade
• Individualização da pena
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Teoria e finalidades da pena:

1) Teoria absoluta ou da retribuição: a finalidade da pena é punir o autor de
uma infração penal. A pena nada mais consiste que na retribuição do mal injusto,
praticado pelo criminoso, pelo mal justo previsto em nosso ordenamento jurídico.

2) Teoria relativa ou da prevenção: a pena possui fim prático de prevenção geral e de
prevenção especial. Fala-se em prevenção especial, na medida em que é aplicada
para promover a readaptação do criminoso à sociedade e evitar que volte a
delinquir. Fala-se em prevenção geral, na medida em que intimida o ambiente social
(as pessoas não delinquem porque têm medo de receber punição).

3) Teoria mista: a pena possui dupla função: punir o criminoso e prevenir a prática do
crime, seja por sua readaptação, seja pela intimidação coletiva.
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Classificação:

a) Privativa de liberdade

b) Restritiva de direito

c) Pena de multa

Pena restritiva de liberdade

Pena corporal

Cominação das penas:

Em nosso sistema, as penas podem ser cominadas (previstas em abstrato) por diversas

modalidades:

a) Isoladamente

b) Cumulativamente

c) Paralelamente

d) Alternativamente
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Critério adotado no Código Penal:

Artigo 32, CP:

“As penas são: 
I - privativas de liberdade;
II - restritivas de direitos;
III - de multa.”


