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.

prólogo

La ciencia del Derecho penal resulta incomprensible si no 
se observa desde la óptica de su evolución. Las ideas de los 
grandes penalistas que nos han precedido son de obligatoria 
consulta, pues ellos han ido aportando conocimientos que han 
derivado tanto en sucesivas leyes penales como en una inter-
pretación lógica y sistemática de todo el sistema. Esas apor-
taciones no han sido fruto del azar, sino que han respondido 
a sólidos modelos filosóficos y sociológicos, intentando com-
prender y explicar con argumentos sólidos cada institución 
del sistema penal y cada decisión político criminal. A nuestros 
ojos, en pleno siglo XXI, muchas de sus soluciones pueden 
parecer equivocadas. Pero con aciertos y fallos estos autores 
fueron construyendo una ciencia que permite distinguir los 
comportamientos merecedores de pena y encontrar los límites 
de la intervención penal, haciendo previsible y segura la apli-
cación del instrumento represivo del Estado. 

Al estudiar las diferentes escuelas penales podremos des-
cubrir que lo que hoy discute la ciencia penal no dista dema-
siado de los problemas que se planteaban los primeros autores. 
La prueba más evidente es el mantenimiento, aún hoy, de las 
líneas maestras de la teoría del delito construida por el positi-
vismo jurídico de la mano de Franz von Liszt  y Ernst Beling. 
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Evidentemente mucho ha cambiado con el neokantismo, el 
finalismo y el funcionalismo. Pero aunque algunos, más ale-
jados del positivismo (representantes del funcionalismo radi-
cal), quieren hacer desaparecer todo vestigio de aquel modelo 
originario, es evidente que no lo consiguen. La estructura bá-
sica de todo delito (acción típica, antijurídica  y culpable) es 
utilizada incluso por ellos, argumentando motivos puramente 
didácticos. La relevancia de las escuelas también se hace evi-
dente si nos preguntamos por la ciencia criminológica, fruto de 
los estudios del positivismo italiano y en particular de Cesare 
Lombroso.  En este recorrido histórico tiene especial trascen-
dencia la obra de pensadores como Concepción Arenal, que a 
mediados del Siglo XIX se comprometía enormemente en su 
lucha contra la atrocidad de la prisión (“Odia el delito y com-
padece al delincuente”) o la utopía penal estructurada sobre 
un derecho penal protector de los criminales, gestada por el 
genial Pedro Dorado Montero, Catedrático de la Universidad 
de Salamanca a principios del siglo XX. 

Pero la necesidad de recordar el camino de las escuelas 
penales europeas no es privativo de aquellos que desean co-
nocer el derecho comparado. Por el contrario, estas escuelas 
han tenido y tienen gran influencia en el pensamiento jurídico 
brasileño y en sus leyes penales.

La obra que Ud. tiene en sus manos y yo me enorgullezco 
en presentar trata todos estos temas con seriedad e ilusión - lo 
que se aprecia desde la primera hasta la última página- . Para 
realizarla se han reunido un grupo de jóvenes penalistas brasi-
leños, ligados a la Universidad Mackenzie y liderados por los 
comprometidos docentes Alexis Couto de Brito, Giampaolo 
Poggio Smanio y Humberto Barrionuevo Fabretti. De más está 
decir que el resultado alcanzado es sobresaliente. Enhorabue-
na para todos ellos!
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En estas páginas se aportan conocimientos indispensables 
para comprender la evolución del pensamiento penal a lo largo 
de la historia, sus aciertos y desaciertos. De ese pasado podre-
mos comprender la realidad del presente e imaginarnos como 
queremos que sea el futuro Derecho penal. Esta obra ve la luz 
en un momento muy importante, cuando Brasil aborda la enor-
me tarea de reformar por completo su Código Penal. En este 
instante, la aportación de ideas bien fundamentadas no solo es 
necesaria, sino imprescindible.

Juan Carlos Ferré Olivé
Punta Umbría, Huelva, noviembre de 2012





apresentação da obra

A obra que neste momento se apresenta é fruto do esforço 
e dedicação de um (muito) seleto grupo de alunos que, durante 
sua graduação, optaram por conhecer mais a fundo a dogmáti-
ca penal e passaram, então, a dedicar graciosamente algumas 
manhãs de sábado para isso.

Durante o período de cinco anos os alunos – agora autores 
– examinaram textos originais dos mais variados conteúdos, 
rompendo barreiras relacionadas ao idioma muitas vezes des-
conhecido e principalmente do acúmulo de atividades muito 
comum aos cursos de direito atualmente. Isto para não men-
cionar o grau de maior exigência que a Universidade Macken-
zie costuma imprimir ao seu qualificado corpo discente.

Aos muitos que não conhecem o grupo de estudos, deno-
minado Modernas Tendências da Teoria do Delito, nasceu 
da ideia de que não raramente, os jovens professores acabam, 
por meios próprios, a estudar as origens dos institutos penais e 
da dogmática que os acompanha, e deparam-se com a comum 
dificuldade de obterem sozinhos o material de estudo e mais, o 
roteiro adequado diante do incomensurável material que já foi 
produzido, principalmente pela doutrina estrangeira. 

Ao começarmos a elaboração do plano de estudos perce-
bemos que antes mesmo de estudarmos as moderas tendências 
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deveríamos preparar o terreno para o que se pretendia produzir 
ao final. E neste momento inicial dos estudos optamos por re-
passar a teoria do delito desde sua fase mais embrionária, se 
é que se pode fazer tal alusão, investigando o que se conven-
cionou por “escolas” ou “movimentos” penais, sabendo que se 
trata muito mais de uma expressão consensual do que propria-
mente de uma classificação técnica. Embora não se possa sem-
pre falar de uma teoria do delito dentro dos temas abordados, 
em todas estas escolas ou movimentos sempre se discutiu a 
função do direito penal e da pena, algo obviamente imprescin-
dível para qualquer posterior desenvolvimento teórico do que 
se queira definir como delito. 

Nos semestres seguintes revisamos desde os primeiros 
textos mais importantes até os da mais tranquila atualidade, 
os demais elementos da teoria do delito: conduta, tipicida-
de, antijuridicidade e culpabilidade. Somente após – estágio 
atual – passamos a investigar as modernas tendências dos 
institutos dogmáticos da teoria do delito, sempre na leitura 
dos principais e consagrados autores, mas abrindo espaço 
para as novas construções, polêmicas ou não. Foram visita-
dos assuntos como dolo e culpa, o erro, autoria e participa-
ção, dentre outros. 

A partir, então, da seleção dos principais textos históricos 
sobre determinados assuntos os membros do grupo estudam 
e apresentam suas conclusões acerca do tema, promovendo 
um debate crítico, e construindo um raciocínio jurídico-penal 
original, sem influência direta dos interpretes habituais. E, ao 
confrontarem suas conclusões com as de outros autores, sur-
ge a riqueza de cada interpretação individual que por vezes 
revela a correção dos ensinamentos acadêmicos, e por vezes 
que muito se perdeu ao se reproduzirem por anos seguidos, 
simplesmente, lições oferecidas em apud.



13Caderno de ciências penais

Este volume que o leitor tem em mãos retrata os estudos 
do conteúdo do primeiro semestre de reuniões, dedicado às es-
colas penais ou aos pensamentos que possam orientar a cons-
trução do sistema penal. Os textos procuram não ser apenas 
descritivos, mas também agregar algum tipo de reflexão teó-
rica ou prática, ligada à história ou à aplicação legislativa da 
teoria no Brasil.

O sumário foi organizado de certa forma a obedecer a uma 
possível cronologia, que sabemos não existir. Porém, foi o que 
nos pareceu mais lógico. 

Esperamos que este opúsculo possa contribuir para que 
outros interessados, alunos ou profissionais, descubram um 
pouco mais sobre a origem do pensamento penal, ou que sir-
va de inspiração para que outros estudos sejam feitos ou ou-
tros grupos sejam formados, de tal forma que possamos cons-
truir uma dogmática nacional, cada vez mais independente e 
adequada à nossa realidade social.

São Paulo, novembro de 2012.

Alexis Couto de Brito
Gianpolo Poggio Smanio

Humberto Barrionuevo Fabretti





as oposições entre a escola clássica e a escola 
positivista criminológica do direito penal

Robson Lins Damasio

Sumário: Introdução. 1. A escola clássica. 1.1. Contexto his-
tórico. 1. 2. Aspectos gerais. 2. A Escola Positivista. 2.1. Con-
texto histórico. 2.2. Aspectos gerais.

Introdução
O presente trabalho tem por escopo compreender quais fato-

res históricos e sociais contribuíram para a transição da escola 
clássica do direito penal à escola positivista. Para tanto buscará 
compreender como o processo de ruptura instaurado na dogmáti-
ca penal guardou profundas relações com a mudança paradigmá-
tica imposta ao próprio método científico como um todo, com o 
advento do positivismo e o nascimento da sociologia comtiana.

1. A escola clássica

 1.1. Contexto histórico 
A rigor, não se pode falar propriamente na existência de 
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uma escola clássica, uma vez que os pensadores abarcados 
sob esse epíteto não guardavam uma rígida coerência e ho-
mogeneidade nas ideias que propugnavam. Todavia, deve-se 
salientar a existência de marcos em comum, principalmente os 
advindos dos influxos filosóficos do período, marcadamente o 
Iluminismo, o jusnaturalismo e o contratualismo.

Com efeito, torna-se premente, quando da análise da es-
cola clássica do direito penal, considerar sua relação com o 
contexto histórico em que surgiu e grassou, levando em conta 
aspectos sociais e econômicos do período.

O século XVIII marca um momento de grandes mudanças 
na história, cujas consequências se fazem sentir até a atualida-
de. O desenvolvimento econômico da burguesia possibilitou 
a elaboração e a imposição de novos valores, suplantando os 
postulados do Ancient Régime, e engendrando na estrutura so-
cial, política e econômica, ideias liberais.

Não por outro motivo, muitos autores relacionam a citada 
corrente penal com termos como “Escola Liberal Clássica”1.

Um dos ideais do movimento era a garantia aos direitos 
individuais do cidadão frente ao poder punitivo do Estado. No 
período anterior das monarquias absolutistas a aplicação das 
penas era relativamente arbitrária, restando ausente grande 
parte dos direitos representativos, fortes o bastante para serem 
opostos ao poder do Estado.

Em face à situação até então vigente, pugnavam os autores 
jusnaturalistas pela existência de direitos naturais intrínsecos 
ao homem e anteriores à própria existência da sociedade.

Foi no século XVIII que o direito natural e a teoria do con-
trato social deixaram suas bases absolutistas e religiosas para 
fundarem-se no individualismo burguês. Diz Moncada que

1  BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Rio de 
Janeiro: Revan, 2002, p.31.
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O novo edifício do Direito natural passa a levantar-
se precisamente sobre a base dos direitos “originá-
rios” e “naturais” do indivíduo. O individualismo 
mais extremo é o que passa então a dar o tom àque-
las teorias. A ideia do Estado e da liberdade indi-
vidual fundem-se uma na outra, e esta fusão ope-
ra-se justamente dentro de uma nova ideia de lei e 
de direito. Tal ideia, bem como a ideia de Estado, 
exigem e postulam, precisamente, como reivindica-
ção máxima, a liberdade do indivíduo, só assim se 
atingindo a verdadeira expressão do clássico concei-
to do Direito natural. Dá-se aqui uma total inversão 
dentro do esquema do pensar jusnaturalista de todos 
os tempos, em que o elemento subjectivístico da li-
berdade individual vem ocupar o lugar do elemento 
objectivístico da lei e da ordem universal2. 

A nova roupagem atribuída ao jusnaturalismo era conso-
ante os interesses da burguesia florescente, carente de novas 
bases filosóficas e políticas para enfrentar o absolutismo de-
cadente.

A importância do individualismo3 em todo o processo as-
sinalado, não pode ser negada, uma vez que se configura no 
ideal que dará suporte a toda a estrutura intelectual do período. 

Individualista e dando escoamento às necessidades 
capitalistas, a filosofia moderna iluminista institui 
problemas que só foram típicos de seu tempo. A fi-

2  MONCADA, L. Cabral. Filosofia do Direito e do Estado. Coimbra: Coimbra, 
1995, p 201.
3  Aníbal Bruno, ao apontar diferenças entre a concepção jusnaturalista de Grócio 
e o contratualismo russeauniano, assevera que “ambas restauravam a dignidade do 
indivíduo e o seu direito em face do Estado. Ambas fundamentavam, assim, o in-
dividualismo, que iria inspirar todo o sistema da escola clássica do Direito Penal”. 
Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p.81.
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losofia política e suas características peculiares (em 
especial o contratualismo), a filosofia do direito (prin-
cipalmente o tema do direito natural racionalista) e a 
questão do conhecimento (seus métodos de apreen-
são: empirismo e racionalismo) constituem três gran-
des objetivos de análise da filosofia moderna4.

O grande movimento filosófico a encampar e desenvolver 
as diretrizes jusnaturalistas e contratualistas foi o Iluminismo.

Como cediço, durante a Antiguidade e Idade Média, o di-
reito de punir carecia de sistematização, imperando o arbítrio 
e a casualidade. Com o advento do Iluminismo e a crença na 
Razão como panacéia para o mundo, a sociedade passa por 
uma reformulação em seus paradigmas e pressupostos; o pen-
samento racionalista impôs uma relativização das crenças reli-
giosas, bem como exerceu destacada influência sobre o direito. 

Assim, deve-se observar que o pensamento dominante na 
escola clássica do direito penal guardou profundas relações 
com aspectos metafísicos da compreensão de ciência pelos 
iluministas, a começar pela explicação da sociedade.

Historicamente, pode-se considerar que o iluminismo foi 
a forma dominante de pensamento num momento em que a 
evolução técnica iniciava sua marcha, vale dizer, no momento 
em que o capitalismo, por meio da Revolução Industrial, alça-
va voos mais altos, impondo o modo assalariado como modo 
dominante de produção.

Assim, tornou-se necessária a suplantação dos antigos para-
digmas medievais, calcados na forte religiosidade e na explicação 
conservadora do mundo, por uma visão racional e metafísica:

Pois, de fato, o “iluminismo”, a convicção no pro-

4  MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2010, 
p.139.
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gresso do conhecimento humano, na racionalidade, 
na riqueza e no controle sobre a natureza – de que 
estava profundamente imbuído o século XVIII – de-
rivou sua força primordialmente do evidente pro-
gresso da produção, do comércio e da racionalidade 
econômica e científica que se acreditava estar asso-
ciada a ambos5.

Com efeito, para grande parte dos autores iluministas a 
constituição da sociedade pode ser explicada por meio do con-
trato social. Tratando-se de uma premissa lógica, não se confi-
gurando como resultado de pesquisas históricas, tal teoria traz 
em seu bojo uma pletora de implicações.

Abstraindo-se o fato da existência de querelas filosóficas 
entre os próprios prosélitos do contratualismo, os autores são 
uníssonos ao afirmar que a sociedade foi erigida por meio de 
um consenso entre os homens, que negando a vida natural 
aquiesceram em viver em sociedade. 

Assim, para tais autores, os homens viviam, primariamen-
te, num estado natural, onde inexistia a figura do Estado. To-
davia, neste período as relações sociais gozavam de uma es-
tabilidade precária, uma vez que inexistente qualquer força a 
impor-se sobre os indivíduos6.

Para que fosse garantida a propriedade privada (Locke) ou 
a liberdade e igualdade (Rousseau) e.g., os homens, por meio 
de um pacto, dão origem ao Estado, ente responsável por tra-

5  HOBSBAWN, Eric. J. A era das revoluções. 21° Ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2007, p. 41.
6  Deve-se salientar que muitas foram as teorias que lançaram mão da ideia de 
contrato social, sendo constante as divergências quanto ao modo de vida no estado 
natural e, por conseguinte, as funções atribuídas ao contrato social. Todavia, para 
efeito da presente exposição, será apresentado os aspectos tidos como comuns à 
maioria das teorias, excluindo-se todavia, a teoria hobbesiana, que visava dar estofo 
ao Estado absolutista, combatido no século XVIII.



20 As oposições entre a escola clássica e a escola positivista criminológica

zer estabilidade às relações sociais, conquanto tenha por limite 
os direitos que lhe são anteriores e o respeito às finalidades que 
lhe foram atribuídas.

As consequências de tais premissas devem ser analisadas 
de maneira pormenorizada.

Primeiramente, deve-se observar que, ao se afirmar que 
os homens viviam em um estado de natureza e, por razões 
de conveniência, passaram a viver em sociedade, tem-se por 
pressuposto que a vida em sociedade não é uma necessidade 
intrínseca ao homem (em face ao zoo politicon aristotélico), 
mas constitui-se em um resultado de sua vontade.

Tal vontade, que é reforçada pela própria ideia de “contra-
to”, somente pode ser admitida caso se compreenda o homem 
como possuidor do livre-arbítrio. Assim, a vida em sociedade 
advém da vontade dos homens, que aquiescem em celebrar um 
contrato para tanto.

A diferenciação de BoBBio entre as teorias contratualis-
tas modernas e o pensamento antigo (aristotélico) é bem 
elucidativa:

Comparando entre si as características diferenciado-
ras dos dois modelos, emergem com nitidez algumas 
das grandes alternativas que caracterizam o longo ca-
minho da reflexão política até Hegel: (a) concepção 
racionalista ou histórico-sociológica da origem do 
Estado; (b) o Estado como antítese ou como comple-
mento do homem natural; (c) concepção individua-
lista e atomizante e concepção social e orgânica do 
Estado; (d) teoria contratualista ou naturalista do fun-
damento do poder estatal; (e) teoria da legitimação 
através do consenso ou através da força das coisas. 
Essas alternativas referem-se aos problemas da ori-
gem (a), da natureza (b), da estrutura (c), do funda-
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mento (d), da legitimidade (e) daquele sumo poder 
que é o poder político em relação a todas as outras 
formas de poder do homem sobre o homem7. 

Tais premissas impuseram os limites dentro dos quais se 
desenvolveria o pensamento da Escola Clássica do Direito 
Penal.

O livre-arbítrio como premissa deve ser entendido como 
um elemento destacado nas teorias da escola clássica. Outros-
sim, a ideia de que a sociedade foi estabelecida e é regida por 
um contrato pode ser percebida em diversos autores da citada 
escola, não obstante, por vezes, de maneira implícita; da mes-
ma forma como a compreensão individualista do homem, não 
premido pela necessidade de viver em sociedade. 

Desta feita, expostos os condicionantes históricos e inte-
lectuais em que surgiu a assim chamada escola clássica do di-
reito penal, resta o cotejo entre o contexto do qual emergiu 
tal escola com seus pressupostos e as ideias de alguns de seus 
principais autores.

 1.2.  Aspectos gerais
Pode-se vislumbrar o grande iniciador da escola clássica na 

figura de cesaRe de BeccaRia (1738-1794), que em sua obra 
Dos Delitos e das Penas (1764), sintetizou grande parte dos 
postulados iluministas e utilitaristas, lançando mão da teoria 
do contrato social de forma explicita8.

Essa teoria do Contrato Social [de Beccaria] pres-
supõe a igualdade absoluta entre todos os homens. 
Sob essa perspectiva se questionava a imposição 

7  Apud MASCARO, op cit, p. 149 (BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelange-
lo. Sociedade e estado na filosofia política moderna. São Paulo: Brasiliense, 1991, 
p.44).
8  BITENCOURT, op. cit., p.51
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da pena, os alcances do livre-arbítrio, ou o proble-
ma das relações de dominação que podia refletir 
uma determinada estrutura jurídica. Sob a concep-
ção de que o delinquente rompeu o pacto social, 
cujos termos supõe-se que tenha aceito, conside-
ra-se que se converteu em inimigo da sociedade. 
Essa inimizade levá-lo-á a suportar o castigo que 
lhe será imposto9. 

Destarte, a importância da obra, conforme assinala grande 
parte dos autores, está em menor medida em sua originalidade. 
Na realidade, a grande relevância da obra encontra-se em seu 
poder de síntese do pensamento de toda uma época, na qual 
preponderava o Iluminismo10. 

Conforme acentuado, BeccaRia vislumbrava no contrato 
social a base de toda organização social. Assim, em que pese 
considerar a pena como uma necessidade àquele que rompesse 
o estabelecido no pacto social, asseverava que este também 
impunha limites ao exercício punitivo.

Com efeito, considerando-se que o contrato social tenha 
por escopo garantir a existência dos interesses individuais fora 
do estado natural, e que é constituído mediante a outorga por 
cada um dos contratantes, de parte de sua liberdade individual, 
não seria lícito supor que tais indivíduos aceitassem um dano 
às suas vidas superior ao que estariam sujeitos a sofrer no es-
tado natural. 

Foi, portanto, a necessidade que constrangeu os ho-
mens a cederem parte da própria liberdade: é certo, 
pois, que cada um só quer colocar no depósito público 
a mínima porção possível, apenas a que baste para in-

9  BITENCOURT, op. cit., p.52
10  BARATTA, op. cit., p.33.
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duzir os outros a defendê-lo.  A agregação dessas míni-
mas porções possíveis forma o direito de punir, tudo o 
mais é abuso e não justiça; é fato, mas não é direito11.

Ademais, fortes tendências utilitaristas também podem ser 
notadas no que tange às funções atribuídas à pena, bem como 
em sua exata medida. 

Para o autor, a função da pena seria prevenir que o ape-
nado realizasse novos danos, tendo por medida o mínimo de 
sacrifício necessário para que a pena lograsse êxito em sua 
finalidade, do que decorre também a imposição de princípios 
humanitários à aplicação das penas. 

Eis, então, sobre o que se funda o direito do soberano 
de punir os delitos: sobre a necessidade de defender o 
depósito do bem comum das usurpações particulares; 
e tanto mais justas são as penas quanto mais sagrada 
e inviolável é a segurança e maior a liberdade que o 
soberano garante aos súditos12.

O desenvolvimento do pensamento clássico deveu-se, em 
grande parte, a GiandoMenico RoMaGnosi (1761-1835). O au-
tor pode ser incluído entre os prosélitos dos preceitos contratu-
alistas, em que pese algumas reservas13.

RoMaGnosi fundamenta o direito de punir na prevenção ge-
ral, negando a pena como meio de punir um mal infligido ante-
riormente, pois seria impossível desfazer uma injuria causada 
a um homem, e.g.. Desta forma, prioriza o contra-estímulo ge-
rado pela pena a futuros delinquentes. 

11  BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo, Martins Fontes, 
2002, p.43.
12  BECCARIA, op. cit., p. 42.
13  ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direi-
to Penal Brasileiro V.1. São Paulo: RT, 2008, p.239.



24 As oposições entre a escola clássica e a escola positivista criminológica



25As oposições entre a escola clássica e a escola positivista criminológica

Para dar fundamento ao direito penal, o autor parte do pres-
suposto de que todo homem possui um apetite inexorável por 
prazer; quando se sente impossibilitado de alcançá-lo, salvo 
sobrepujando direitos alheios, passa a sentir um forte estímulo 
neste sentido14.

Destarte, torna-se imperativo que haja um contra-estímu-
lo a esta tendência natural, devendo tal estímulo ser maior 
ou proporcional ao desejo de delinquir. Caso não ocorra tal 
dissuasão15 (que, assevera-se, se dá pela imposição do medo), 
assistir-se-ia ao crescimento vertiginoso na criminalidade, 
inclusive com o incremento de crimes mais atrozes16. Ade-
mais, se certos criminosos gozarem de impunidade, tal efeito 
dissuasivo perderá todo seu efeito, fomentando a destruição 
do corpo social17. 

Do exposto, depreende-se que o direito penal é o direito 
de defesa habitual contra uma ameaça permanente e geral, de-
corrente da própria natureza humana18. Ademais, em decorrên-
cia da incapacidade de se conhecer o criminoso antes que este 
cometa o delito, faz-se mister que tal ameaça de sanção seja 
constante. Porém não se trata de um direito de defesa individu-
al e físico e sim um direito de defesa coletivo e moral19.

14  ROMAGNOSI, Giandomenico. Génesis del Derecho Penal. Bogotá: Temis, 
1956, p.103.
15  Diante de tal entendimento, resta implícito a aceitação do livre-arbítrio como 
inerente ao homem, pois, uma vez que se atribui a pena a função de contra-esti-
mular o delito, resta subentendido que o homem tem a capacidade de escolher por 
infringir ou respeitar o direito, conforme seja de seu interesse.
16  ROMAGNOSI, op. cit., p.104
17  ROMAGNOSI, op. cit., p. 104
18  ROMAGNOSI, op. cit., p. 105
19  “Desta forma, inaugura Romagnosi a teoria da defesa social, da qual veremos 
o rumo que segue ao longo de toda a história posterior de nossa ciência. A objeção 
que cabe à sua tese é a mesma que se aplica a todo o defensionismo social: não se 
pode falar de defesa contra uma agressão que já se consumou e esgotou, tal como 
é o delito cometido; tampouco se pode falar de defesa contra o delito futuro que o 
autor possa vir a cometer, porque não pode haver defesa contra uma agressão que 
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O autor acentua que o direito atribuído à sociedade de exer-
cer a punição depende do cometimento prévio de um crime, 
vale dizer, o crime é o pressuposto da pena20. A exceção reside 
nos casos em que o sacrifício de um inocente seja indispensá-
vel ao bem-estar da sociedade, pois esta se portaria como um 
homem em estado de necessidade, ou seja, haveria, na visão do 
autor, o estado de necessidade estatal21.

Quanto ao criminoso, este perde todo e qualquer direito 
oponível ao Estado após o cometimento do crime, ou seja, o 
delito dá ao Estado o direito de castigá-lo22. Entretanto, este 
não goza de poder total na atribuição da pena, devendo obser-
var a relação de proporcionalidade, ou seja, a medida necessá-
ria para atingir seu objetivo23.

A imposição da pena tem dois pressupostos: a) o direito in-
contestável da sociedade de conservar seu próprio bem-estar; 
b) este direito é o único principio produtor do direito penal24. 
Deve-se observar, todavia, que só há que se falar em punição 
onde houver conflito de interesses entre indivíduo e sociedade, 
vale dizer, se for possível conciliar o bem-estar do indivíduo a 
que se pretende castigar e o da sociedade, aquele não deve ser 
punido, pois a pena seria desnecessária. 

RoMaGnosi faz apologia ao contrato social, porém, afirma 
ter a mesma essência, tanto o homem em estado natural quan-
to em estado social25. Assim, o autor mantém a tendência a se 
defender das agressões sofridas, por meio do direito de defesa. 
O estado social nasceu justamente desta necessidade de defesa 

não se sabe se ocorrerá”. ZAFFARONI; PIERANGELI, op. cit., p.239.
20  ROMAGNOSI, op. cit., p.120.
21  ROMAGNOSI, op. cit., p.108.
22  ROMAGNOSI, op. cit., p.110
23  ROMAGNOSI, op. cit., p.110
24  ROMAGNOSI, op. cit., p.121
25  ROMAGNOSI, op. cit., p. 132
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do bem-estar do homem, que impossibilitado de arcar sozinho 
com o ônus da vigilância constante, além da incapacidade de 
incutir o temor preventivo, aceitou a vida em sociedade26. 

Porém, ao ter seu direito de vingança mitigado, o indivíduo 
passou a exigir da sociedade que haja a punição por meio dela 
própria; somente desta forma será aplacado o desejo de vin-
gança do indivíduo, sem a ocorrência da vingança particular, 
que é arbitrária e desproporcional27.

Deve-se salientar que o direito penal, no entanto, não é a 
soma dos direitos individuais, nem tampouco sua transforma-
ção, trata-se de um novo direito, que emana da própria vida em 
sociedade, devendo o direito de punir emanar de algo próprio 
dos indivíduos particulares e comuns a todos eles. 

Entretanto, a natureza sozinha não poderia dar origem ao 
direito penal; considerando que o amor próprio, que leva o 
homem a repelir toda dor e buscar incessantemente o prazer, 
é seu mais importante móvel, pode-se concluir que: o direito 
penal nasce e se apoia no amor próprio. 

A guisa de arremate, pode-se afirmar que para o autor: 
existe um direito de punir, anterior as convenções humanas, 
trata-se do direito de defesa; tal direito nasce da própria rela-
ção humana, tendo por limite a necessidade de sua aplicação; 
o direito de punir pertence à sociedade, especificamente aquela 
onde foi praticado o delito; o único fim da pena é a prevenção 
de novos delitos, a fim de conservar o bem-estar social.

O grande expoente da escola clássica na Itália, entretanto, 
foi FRancesco caRRaRa28 (1805-1888).  

26  ROMAGNOSI, op. cit., p. 132
27  ROMAGNOSI, op. cit., p. 133
28 “Quando se produziu o enfrentamento dos positivistas com todo o pensamen-
to penal anterior, ocorreu a Ferri a fantasiosa ideia de agrupá-los todos no rótulo 
‘escola clássica’, considerando que Beccaria havia sido o seu fundador e Carrara o 
seu máximo expoente. Semelhante escola jamais existiu, o que não retira o mérito 
de Carrara como grande construtor que, seguindo os passos de Carmignani, desen-
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O autor reconhece o delito como sendo um ente jurídico, pois 
este deve consistir, forçosamente, na violação de um direito. Toda-
via, o direito existe independentemente da deliberação e da vontade 
humana, sendo outorgado por Deus, desde a criação humana29.

Destarte, somente poderiam ser consideradas delito as 
ações que violassem o direito, sendo este o limite da proibição 
de qualquer ação (critério objetivo). Ademais, uma ação (ato 
exterior) que violasse o direito, deveria ter por apanágio a li-
berdade, ou seja, constituir-se como resultante de uma vontade 
livre (critério subjetivo)30.

caRRaRa, diferentemente da corrente majoritária da escola clás-
sica, nega a existência do chamado estado natural, pré-social; para 
o autor “o estado de associação é o único primitivo do homem; nele 
a própria lei natural o colocou desde o instante de sua criação” 31.

Com efeito, a lei natural, em caRRaRa, afasta-se de sua ma-
triz laica, atingindo conotações fortemente religiosas: 

Deus dispôs tudo o que foi criado para uma eterna 
harmonia. E quando, no sexto dia, fez o homem à Sua 
imagem e semelhança (isto é, dotado de uma alma 
espiritual, rica pela inteligência e vontade livre), essa 
obra, a mais bela da divina sabedoria, lançou à Terra 
a semente de uma série de entes dirigíveis e respon-
sáveis pelas próprias ações. Tais seres não podiam, 
como os meros corpos, submeter-se apenas às leis fí-
sicas; uma lei moral nasceu com eles: a lei natural. 
Quem nega essa lei renega Deus 32.

volveu suas ideias com muito maior amplitude, especialmente à parte especial do 
direito penal.” ZAFFARONI; PIERANGELI, op. cit., p.240.
29  CARRARA, Francesco. Programa do Curso de Direito Criminal. São Paulo: 
Saraiva, 1956, p.11.
30  CARRARA, op. cit., p.11.
31  CARRARA, op. cit., p. 19.
32  CARRARA, op. cit., p. 20.
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Assim, as leis físicas possuíam um poder de coação ina-
fastável e inolvidável, a pesar sobre os corpos, ao passo que, 
quanto às leis morais, a única sanção possível era o remorso. 
Todavia, homens haviam cuja liberdade era utilizada em detri-
mento da observância dos preceitos morais, uma vez que ne-
gligenciavam o remorso, alimentados pelas paixões terrenas.

Para tanto, Deus concedeu aos homens o livre arbítrio, per-
mitindo, ademais, que estes lançassem mão de meios coerciti-
vos para fazerem prevalecer os comportamentos consonantes 
com a moralidade 33.

Ademais, a única forma de se lograr o respeito aos direitos 
outorgados pela lei natural aos homens seria por meio da cons-
tituição da sociedade civil, donde sua necessidade.34

Outrossim, para se fazer valer o preceito moral, era im-
prescindível a existência de uma autoridade central, uni-
ficando toda a direção da sociedade, munida do poder de 
proibir determinadas condutas, bem como de reprimir quem 
as realizasse.

A sociedade civil, a autoridade que a preside, o di-
reito de vedar e de reprimir que a ela se atribui, não 
são mais que uma cadeia de instrumentos da lei e 
da ordem. Logo, o direito penal tem sua gênese e 
seu fundamento racional na lei eterna da harmonia 
universal 35.

Seguindo sua análise binomial, o autor aponta que a proi-
bição e a punição, quando advindas de Deus, visam alcançar 
a justiça, ao passo que quando produzidas pelo homem, visam 
garantir a defesa da humanidade.36 Todavia, somente deveria 
33  CARRARA, op. cit., p.21.
34  CARRARA, op. cit., p.22.
35  CARRARA, op. cit., p.23.
36  CARRARA, op. cit., p.24.
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intervir o direito penal quando diante da existência de uma 
violação (ou perigo de violação) ao direito, ou seja, somente 
quando necessário, sob pena de ser injusto.

Desta feita, o direito penal deve ser encarado como protetor 
da liberdade humana, tanto interna, ao auxiliá-lo no combate à 
tirania das paixões humanas, bem como externa, ao proteger o 
mais fraco do mais forte.37  

Por fim, a legitimidade das leis penais estaria em sua 
imutabilidade, advinda da própria vontade divina (“Supre-
ma Inteligência”).

As suas demonstrações não derivam da palavra do 
homem, mas devem ser deduções lógicas da razão 
eterna, da qual Deus, por admirável inspiração, 
revelou aos homens o quanto era necessário para 
regular-lhes a conduta perante seus semelhantes na 
Terra. Subordinadas, assim, a uma norma absolu-
ta, as leis penais são absolutas nos seus princípios 
cardiais; e não se podem tornar relativas senão na 
forma da sua aplicação 38.

As contribuições de caRRaRa podem ser resumidas em 
quatro pontos principais 39. Primeiramente a conceituação do 
delito como um ente jurídico; assim definido, o delito passa-
va a ser a relação de contrariedade entre o ato humano e a lei; 
ademais, defendia o autor o livre-arbítrio como condicionan-
te da punição, vale dizer: somente a vontade livre e conscien-
te pode ser objeto de punição; à pena seria atribuída a função 
de tutela jurídica, ou seja, restaurando a ordem social exter-
na, violada pelo crime; e por fim, uma ação somente poderia 

37  CARRARA, op. cit., p. 26.
38  CARRARA, op. cit., p. 33.
39  BITENCOURT, op. cit., p.54.
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ser definida como criminosa diante da violação da lei, o que 
viria a desenvolver-se no princípio da reserva legal, tão caro 
ao direito penal de cunho democrático. 

De modo geral, os aspectos centrais da chamada escola 
clássica podem ser demarcados, tendo-se em vista alguns pon-
tos principais.

- Primeiramente, deve-se considerar que a responsabili-
dade penal do criminoso funda-se na responsabilidade moral, 
cuja base encontra-se na ideia de livre arbítrio.40 Assim, so-
mente podem ser punidos os atos que advirem de ações livres, 
e que sejam, portanto, moralmente reprováveis. Ademais, os 
níveis de severidade da pena deverão ser consonantes com a 
gravidade do delito, estando tal fator submetido à menor ou 
maior responsabilidade moral41.

- O conceito de crime, para os clássicos, é estabelecido 
tendo-se em vista a violação das leis do Estado, sendo estas 
promulgadas com o intuito de proteger os cidadãos42. Destarte, 
somente pode-se considerar criminosa uma ação que infrinja 
as leis impostas pelo Estado.

- Ademais, o criminoso constitui-se em um indivíduo idên-
tico aos outros, ou seja, trata-se de alguém provido das mes-
mas capacidades psicológicas, orgânicas, bem como compar-
tilhando os mesmos sentimentos que os não criminosos43. O 
critério a ser utilizado para fixar-se a pena a ser aplicada deve 
relacionar-se à gravidade do delito44. 

- A pena somente será legitima quando houver a respon-
sabilidade moral, configurando-se numa justa punição ao cri-

40  ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré. As três escolas penais. São Paulo: Freitas 
de Bastos, 1955, p.69.
41  ARAGÃO, op. cit., p. 73
42  ARAGÃO, op. cit., p. 119.
43  ARAGÃO, op. cit., p. 158.
44  ARAGÃO, op. cit., p.164
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minoso. Assim, em que pese ter por finalidade prevenir novos 
delitos, sua causa é a violação à lei no passado 45.

2. A escola positiva.

 2.1.  Contexto histórico.
Numa fase em que a sociedade já estava modelada pelo ca-

pitalismo urbano, as explicações filosóficas de cunho abstrato, 
que tanto fomentaram as revoluções do período anterior, foram 
abandonadas em proveito da instauração de novos parâmetros 
científicos46.

O avanço da tecnologia e do pensamento (dito) científico 
culminou num número exagerado de novos campos da pesqui-
sa científica, cujo influxo pôde ser sentido na escola positiva 
do direito penal 47.

Historicamente, o momento em que prevalece o positivis-
mo demarca o período em que, bem assentado o capitalismo, 
os exercentes do poder passam a reivindicar sua imutabilidade, 
vale dizer, buscando causas naturais às diferenças relacionadas 
às posições assumidas por cada indivíduo na sociedade.

O grupo de poder pretende negar os problemas 
metafísicos (ainda que, ao negá-los, dê a eles uma 
resposta, o que também é uma posição metafísica), 
esgotar o conhecimento de forma experimental (im-

45  ARAGÃO, op. cit., p. 265.
46  ZAFARONI; PIERANGELI, op. cit., p. 256.
47  “Com o despontar da filosofia positivista e o florescimento dos estudos bioló-
gicos e sociológicos, nasce a escola positivista. Essa escola, produto do naturalis-
mo, sofreu influências das doutrinas evolucionista (Darwin, Lamarck); materialista 
(Buchner, Haeckel e Moleschott); sociológica (Comte, Spencer, Ardig, Wundt); fre-
nológica (Gall); fisionômica (Lavater) e ainda dos estudos de Villari e Cattaneo”. 
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: RT, 2008, p.80.
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pede toda a ideia propulsora de mudança, porque 
unicamente se conhece aquilo que é), subordinar 
totalmente o homem, como célula do organismo so-
cial (desaparecem totalmente os Direitos Humanos) 
e justificar o poder social como produto de uma evo-
lução orgânica (a seleção “natural” dos “melhores” 
leva-os a deter o poder) 48.

No âmbito da ciência prevalece o entendimento de que, 
não obstante as diferenças entre ciências naturais e ciências 
humanas, o modelo daquela deveria ser aplicado à esta.

Tais preceitos foram levados ao paroxismo por auGuste 
coMte (1798-1857) que, como corifeu do positivismo49, so-
lapou todo o fundamento metafísico das ciências humanas, 
insuflando em suas entranhas o rigor metodológico advindo 
das ciências naturais. Perscrutando a sociedade moderna, 
vislumbra um momento de acentuada crise, que somente 
poderia ser superado pelo avanço cientifico.50 Em seu Cours 
de Philosophie Positive (1830), elabora um minucioso es-
tudo sobre as ciências, concluindo pela existência de duas 
leis principais, quais sejam: a lei dos três estados e a classi-
ficação das ciências.

Segundo a lei dos três estados, o espírito humano te-
ria passado por três fases sucessivas. Na primeira, o 
espírito humano explica os fenômenos atribuindo-se 
a seres, ou forças, comparáveis ao próprio homem. 
Na segunda, invoca entidades abstratas, como a natu-
reza. Na terceira, o homem se limita a observar os fe-
nômenos e a fixar relações regulares que podem exis-

48  ZAFARONI; Pierangeli, op. cit., p. 256
49  ARON, Raymond. Etapas do Pensamento Sociológico. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008, p. 90.
50  ARON, op. cit., p. 46.
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tir entre eles, seja num momento dado, seja no curso 
do tempo; renuncia a descobrir as causas dos fatos e 
se contenta em estabelecer as leis que os governam 51.

Tal teoria somente poderia ser compreendida analisando-se 
conjuntamente a classificação das ciências. Assim, a concep-
ção positiva ocorreria primeiramente nas ciências mais sim-
ples avançando paulatinamente às mais complexas (matemáti-
ca, física química, etc.), sendo a mais complexa a que tem por 
objeto a sociedade, denominada pelo autor de Sociologia.

A aplicação dos métodos científicos das ciências prece-
dentes na Sociologia tem por pressuposto a existência de 
leis a regerem a sociedade, bem como capacidade de apre-
ensão de tais leis.

A Sociologia sintética de auGuste coMte sugere, 
aliás, tal competência: ciência do todo histórico, ela 
determina não só o que foi e o que é, mas também o 
que será, no sentido da necessidade do determinismo 
[...] Com efeito, ele [positivismo] consiste para o ho-
mem, em reconhecer uma ordem que lhe é exterior, 
em confessar sua incapacidade de dar uma explica-
ção última e em se contentar em decifrá-la. O espírito 
positivo observa os fenômenos, analisa-os, descobre 
leis que comandam suas relações (grifo nosso) 52.

duRkheiM, ao descrever como se deu o processo de desen-
volvimento da sociologia, lança críticas aos trabalhos dos con-
tratualistas, afirmando que suas conclusões eram de tal manei-
ra a impedir a constituição de uma ciência social:

Mas, até o começo deste século [XIX], a maioria 

51  ARON, op. cit., p. 87.
52  ARON, op. cit., p. 90/114.
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desses trabalhos era dominada por uma ideia que 
impedia de maneira radical que a ciência social se 
constituísse. Com efeito, quase todos esses teóricos 
da política viam na sociedade uma obra humana, um 
fruto da arte e da reflexão. Segundo eles, os homens 
passaram a viver juntos porque acharam que seria útil 
e bom; foi um artifício imaginado por eles para me-
lhorar um pouco sua condição53. 

Assim, para coMte o pressuposto básico para o desenvol-
vimento de uma ciência social era a aceitação de que a socie-
dade se constituiu e é regida por meio de leis, abandonando-se 
a ideia contratualista, cujo pressuposto era de que a sociedade 
foi erigida por meio de um pacto resultante, em última instân-
cia, da vontade humana.

Ademais, relegou à questão do livre arbítrio um papel de 
somenos importância:

A questão de saber se o homem é livre ou não, tem, 
sem dúvida, seu interesse, mas é na metafísica que 
tem seu lugar e as ciências positivas podem e de-
vem se desinteressar dela [...] Tanto a metafísica 
quanto a ciência tem interesse em permanecer in-
dependentes uma da outra. Podemos concluir di-
zendo: é necessário escolher entre estes dois ter-
mos, ou reconhecer que os fenômenos sociais são 
passiveis de serem investigados cientificamente, 
ou admitir, sem razão, e contrariamente a todas as 
induções da ciência, que existem dois mundos no 
mundo: num reina a lei da causalidade, no outro o 
arbítrio e a contingência. (p.51)

Assim, expostos os pontos principais do positivismo – bem 
53  DURKHEIM, Emile. Cours de science sociale, Leçon dourveture. Revue Inter-
nacionale de l’Enseignement, XV, 1888, p.49.



36 As oposições entre a escola clássica e a escola positivista criminológica

como do campo da ciência cujo nascimento possibilitou: a so-
ciologia – pôde se desenvolver a escola positiva do direito, usu-
fruindo proveitosamente do cabedal intelectual já desenvolvido.

 2.2.  Aspectos gerais 
Como se tentou demonstrar, os principais aspectos da es-

cola positiva advieram das modificações impostas ao modo de 
se compreender as ciências, bem como o desenvolvimento de 
novos métodos de pesquisa e investigação.

Os três principais autores da escola demarcam fases distintas 
do pensamento positivista, a saber: fase antropológica, com Lom-
broso; fase sociológica com Ferri e fase jurídica com Garofalo 54.  

O iniciador da análise positivista aplicada ao direito penal 
foi o médico psiquiatra cesaRe LoMBRoso (1835-1909). 

Em sua obra mais importante (L’uomo delinquente, de 
1876), LoMBRoso tenta demonstrar a existência de um crimi-
noso nato, afirmando que grande parte dos delitos (marcada-
mente os mais graves) ocorridos poderia ser atribuída a um re-
tardamento do desenvolvimento embrionário do criminoso55. 

Nestes termos, o criminoso nato poderia ser tido como um 
ser ontologicamente diferente da normalidade dos humanos 
(um subumano), ou mais precisamente, como “um primata 
ressuscitado por um fenômeno de atavismo” 56, cujos caracte-
res externos permitiam distingui-lo de pronto.

O criminoso nato de LoMBRoso seria reconhecido por 
uma série de estigmas físicos: assimetria do rosto, 
dentição anormal, orelhas grandes, olhos defeituosos, 
características sexuais invertidas, tatuagens, irregula-

54  PRADO, op. cit., p.80.
55  ZAFARONI; Pierangeli, p.258.
56  PRADO, op. cit., p. 81
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ridades nos dedos e nos mamilos etc. LoMBRoso che-
gou a acreditar que o criminoso nato era uma subespé-
cie do homem, como características físicas e mentais, 
crendo, inclusive, que fosse possível estabelecer as 
características pessoais das diferentes espécies de de-
linquentes: ladrões, assassinos, tarados sexuais etc. 57.

A grande diferença estabelecida por LoMBRoso, em face 
dagrande maioria dos autores anteriores a tratarem da crimi-
nalidade foi buscar a análise empírica do criminoso, ou seja, 
abandonando as concepções abstratas de delinquente, LoM-
BRoso buscou estudar os criminosos empiricamente 58.

Resta salientar que na quinta edição de sua obra o autor 
passa a considerar outros fatores que não os estritamente de 
cunho biológico. Com efeito, acentuava a impossibilidade de 
um indivíduo tornar-se criminoso, somente por influxo de fa-
tores genéticos (fatalidade biológica) 59.

Destarte, fatores sociais também passam a serem tidos 
como preponderantes à constituição do delinquente:

Os fatores sociais, na incontável multiplicidade dos 
seus aspectos, exerceram, no pensamento lombrosia-
no, influência, quer na manifestação do fato crimino-
so, isoladamente considerado, quer na criminalidade, 
como fenômeno geral 60.

Neste diapasão, LoMBRoso descreve a importância da educação 
dispensada às crianças como fator de grande importância na ques-
tão da delinquência, como forma de coibir o impulso criminoso.

57  BITENCOURT, op. cit., p.58.
58  CASTIGLIONE, Teodolindo. Lombroso perante a criminologia contemporâ-
nea. São Paulo: Saraiva, 1962, p.15.
59  CASTIGLIONE, op. cit., p. 19.
60  CASTIGLIONE, op. cit., p. 16
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Isto se compreende do quanto vimos no inicio, sobre 
as tendências criminosas dos meninos que apresen-
tam fisiologicamente um estado similar à demência 
moral, de modo que quando não encontram circuns-
tancias favoráveis à transformação normal em ho-
mem honesto, essas tendências perduram [...] A perda 
do desenvolvimento dos centros psíquicos foi provo-
cada, como acontece a algumas doenças mentais, por 
causas psíquicas em vez de físicas, mas os efeitos são 
os mesmos. Evidentemente, a demência moral se vai 
concatenando com um grupo de criminosos, também 
esses sem grandes anomalias: ou por paixão ou por 
ocasião 61.

Os aspectos sociais relacionados ao fenômeno criminal ad-
quiriram absoluta relevância com enRico FeRRi (1856-1929), 
consolidando o nascimento definitivo da Sociologia Criminal 62.

Em sua obra, FeRRi tenta demonstrar a relevância da so-
ciologia criminal, creditando à esta a capacidade de analisar 
o problema da criminalidade de forma completa, uma vez 
que tal problema somente é visível na vida em sociedade; 
acrescenta, ainda, que tal análise não prescinde do método 
indutivo, com observação positiva e não somente o método 
abstrato dedutivo.

Pelo que, abraçando mentalmente por uma forma 
completa o problema social da criminalidade, desde 
que seja baseado na indagação científica com o mé-
todo galileiano da observação positiva e não unica-
mente nas abstrações lógicas, se compreende a ex-
tensão da ciência relativa a tal problema e que tem o 

61  LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. São Paulo: Ícone, 2007, p.215.
62  BITENCOURT, op. cit., p.59.
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nome compreensivo de sociologia criminal, pois que 
o delito é fenômeno possível somente na sociedade 
humana e, portanto, é objeto de uma ciência social 
ou sociologia 63. 

Quanto ao objeto da novel ciência, afirma o autor.

Esta ciência social da criminalidade tem, portanto um 
campo que se estende à procura das causas (indivi-
duais e de ambiente) do crime e por isso à preven-
ção indireta (remota ou social) das mesmas causas, 
à prevenção direta (polícia de segurança) das suas 
manifestações e destas à repressão, que, para além da 
execução penal se reúne com a volta do delinquente 
à vida social, para integrar a defesa social contra a 
criminalidade 64. 

Ademais, advoga o estudo do criminoso, uma vez que nega 
ser o crime mero ente jurídico. Pode-se observar por conse-
quência, que há uma drástica mudança de enfoque: na justiça 
penal não se trata tão somente de averiguar se houve ou não o 
descumprimento de uma norma que imputa uma sanção; cabe, 
ao revés, averiguar o nível de periculosidade apresentada pelo 
criminoso e qual a probabilidade de que venha a delinquir no-
vamente, a fim de imputar-lhe a pena mais justa, que não deve 
ter em vista tão somente a gravidade do crime, mas sim a per-
sonalidade do delinquente.

Mas aquilo que sustento é que mesmo fazendo técni-
ca jurídico-criminal, é necessário decidir-se: ou conti-
nuar a usar somente a lógica abstrata para as constru-
ções dialéticas sobre as entidades jurídicas do crime e 

63  FERRI, p.76.
64  FERRI, p. 76
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da pena, - como se fossem apenas relações ou negó-
cios jurídicos, - ou considerar pelo contrario o crime 
também como índice da personalidade do delinquente 
e a pena como providencia a adaptar à própria per-
sonalidade não tomada como tipo médio ou cifra al-
gébrica, mas como individualidade caracterizada por 
aquelas condições e anomalias, que a antropologia 
criminal pôs e vai pondo em plena luz. (p.79)

Ademais, negando o livre-arbítrio, impõe como fundamento 
da responsabilidade penal o fato de se viver em sociedade, vale 
dizer, o fim do direito penal constituir-se-ia na defesa social 65.

Para muitos autores, RaFaeL GaRoFaLo (1851-1934) repre-
senta “a vertente jurídica do positivismo penal italiano” 66.

Em sua obra intitulada Criminologia, o autor tenta dar um 
contributo que considera essencial ao direito penal. Com efei-
to, os estudiosos debruçaram-se avidamente sobre a figura do 
delinquente, olvidando-se, todavia, de trabalhar e traçar parâ-
metros rígidos ao conceito de delito 67.

O cerne da investigação de GaRoFaLo consiste na desco-
berta de um delito natural, vale dizer, um ato que em todos os 
tempos e lugares tenha sido considerado um ato punível 68.

Todavia, concorda o autor que durante a história humana, 
não raras vezes, certos atos tidos por criminosos em determi-
nado tempo e lugar, foram tidos como normais (ou até mes-
mo como positivos) em locais e tempos diferentes69. Destarte, 
apresenta um novo método: relegando-se a análise dos atos, 
devem-se centrar os estudos nos sentimentos: 

65  ZAFARONI; PIERANGELI, op. cit., p. 259.
66  ZAFARONI; PIERANGELI, op. cit., p.261.
67  GAROFALO, p. 27.
68  GAROFALO, p.29.
69  GAROFALO. P.53
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E, de fato, no conceito de delito aparece sempre a le-
são de algum daqueles sentimentos mais profunda-
mente radicados no espírito humano e no seu conjun-
to formam o que se chama senso moral. Ora, um tal 
atributo desenvolveu-se lentamente na humanidade, 
variando, ontem como hoje, no grau de perfeição, 
com as épocas e as raças. Porque os instintos que o 
constituem ora se fortificam, ora enfraquecem. Da-
qui, variações consideráveis nas ideias de moralidade 
ou imoralidade e, naturalmente, variações não meno-
res na ideia daquela imoralidade especial que da a um 
ato o caráter de criminoso.70

Cabe salientar que o autor intenta afastar todo e qualquer tom 
metafísico de sua exposição, tratando do senso moral sob o viés 
evolucionista (spenceR), vale dizer, um sentimento adotado pelos 
primitivos, como normas de conduta, que se transmutaram em 
hábito mental, sendo, doravante transmitidos hereditariamente.71

Assim, definindo “crime natural” afirma o autor:

De tudo o que acaba de ser dito precedentemente pode 
concluir-se que o elemento de moralidade necessário 
para que a consciência pública qualifique de crimino-
sa uma ação, é a ofensa feita à parte do senso moral 
formado pelos sentimentos altruístas de piedade e de 
probidade – não, bem entendido, à parte superior e 
mais delicada deste sentimento, mas à mais comum, 
à que se considera patrimônio moral indispensável de 
todos os indivíduos em sociedade. Essa ofensa é pre-
cisamente o que nós chamamos de delito natural.72

Todavia, nada obstava a punição de atos que em nada afe-
70  GAROFALO, p.30.
71  GAROFALO, p.31.
72  GAROFALO, p.64
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tassem os ditos “sentimentos altruístas”, ou seja, existiam atos 
puníveis que não crimes naturais, como nos casos de delitos 
relacionados à revolta e desobediência 73. 

Expostas as ideias dos principais autores, resta analisar as 
principais contribuições da escola.

Primeiramente, deve-se considerar que os autores da es-
cola positiva, negaram veementemente a ideia de livre arbí-
trio estipulada pelos autores da escola clássica, instaurando 
em seu lugar o determinismo psicológico 74. Desta feita, a 
responsabilidade penal deve ser entendida como responsa-
bilidade social, sendo que esta advém do fato de viver o ho-
mem em sociedade 75.  

Contrariando os preceitos clássicos, a escola positiva mo-
difica a conceituação de crime, buscando encontrar o que mui-
tos autores denominaram de delito natural76. Assim, por crime 
deve-se entender uma ação que viole o senso moral; todavia, o 
senso moral entabulado pelos positivistas deve ser afastado de 
toda e qualquer metafísica, uma vez que é fruto de uma cons-
trução social, transmitida de uma geração à outra, levando-se 
em conta aspectos raciais e culturais 77.

Os criminosos deveriam ser encarados como seres dife-
rentes, ou seja, “pelas suas anomalias orgânicas e psíquicas, 
hereditárias e adquiridas, constituem uma classe especial, uma 
variedade da espécie humana” 78. A pena deveria ter por base a 

73  GAROFALO, p. 75. “Em Garofalo encontramos todos os argumentos que ha-
viam de ser usados pelos totalitarismos e autoritarismos. Sua Criminologia é quase 
um livro de leitura obrigatória, pois é o mais completo manual de racionalizações às 
violações dos Direitos Humanos que já foi escrito até o momento”. (ZAFARONI; 
PIERANGELI, op. cit., p. 263).
74  ARAGÃO, op. cit., p. 74
75  ARAGÃO, op. cit., p.93
76  ARAGÃO, op. cit., p.126.
77  ARAGÃO, op. cit., p. 127.
78  ARAGÃO, op. cit., p. 171.
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periculosidade do delinquente – e não a gravidade do delito – 
devendo ser tida como um remédio, um meio de defesa social; 
deveria, ademais, ter como critério de intensidade o grau de 
periculosidade do agente 79. 

A pena, ademais, era concebida como um remédio ao cri-
me, visando, não o castigo, mas a defesa social 80. A função 
da pena deixa de ser a retribuição a um mal causado, figuran-
do como um meio de defesa social por meio da prevenção de 
crimes 81. 
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Introdução
A escola positiva no Direito Penal nasceu no final do sé-

culo XIX, como uma resposta aos conceitos do classicismo 
penal, o qual se mostrou insuficiente para controlar o grande 
aumento de criminalidade enfrentado pela sociedade da época.

A articulação destas ideias teve sua origem no método in-
dutivo de estudo, o qual aproximava o método de estudo das 
ciências jurídicas ao das ciências naturais.

Neste diapasão, o foco do Direito Penal defendido pela es-
cola clássica, que partia de verdades metafísicas e superiores 
e considerava o crime um ente jurídico, mudou com o sur-
gimento da Escola Positiva, que busca estudar o criminoso e 
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suas ações por meio do método indutivo, ou seja, partindo do 
individual para o geral, no qual o crime é visto como uma rea-
lidade social e não tão somente um fenômeno técnico-jurídico.

Os principais autores do positivismo, a nosso ver, são ce-
saRe LoMBRoso, enRico FeRRi, RaFaeLLe GaRoFaLo, Giovan 
Battista iMpaLLoMeni e adoLF MeRkeL.

Com o escopo de melhor analisar o assunto, o presente ar-
tigo aborda os fatos que culminaram na criação de tal escola, 
suas características principais, a responsabilidade penal à luz 
de tal concepção e os fundamentos e finalidades da pena na 
Escola Positivista.

1. Contexto Histórico
A Escola Positivista nasceu com o surgimento de novas 

ideologias, destacando-se o socialismo, o declínio do jusnatu-
ralismo e o consequente surgimento da concepção positivista 
na ciência, que recebeu forte influência de daRwin (Origem 
das Espécies, 1859), LaMaRck (Pesquisa sobre a Organização 
das Espécies) e haeckeL (A criação dos seres organizados se-
gundo as leis naturais, 1869). Por outro lado, as transforma-
ções econômicas enfrentadas pelo Estado, que passava a in-
tensificar sua atuação no mercado, também contribuíram para 
a alteração do prisma científico naquele período.

Ocorria na época o esgotamento do Liberalismo, alvo de 
ataques e críticas de diversos tipos, realizadas, principalmente, 
pelos defensores do marxismo. Tais ataques se referiam ao in-
dividualismo exacerbado, indicando ser necessária uma visão 
focada na sociedade e não no indivíduo. 

O Estado, que ainda se baseava na concepção de Estado 
mínimo, passa a conviver com a crescente classe proletária, 
que começou a se organizar em sindicatos a fim de ver seus 
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direitos e garantias concretizados. Somadas a este quadro so-
cial das diversas questões que eclodiam à época, verificou-se 
a migração gradativa do Estado Liberal para o Estado Inter-
vencionista, caracterizado por meio da acentuada presença do 
Poder Público no mercado, atuando como agente econômico.

A transposição de tais ideias para a seara penal mudou o 
foco de estudo do crime, ora visto como um fenômeno social. 
Por derradeiro, a criminologia teve seus estudos intensifica-
dos, o que culminou em uma observação das raízes da crimi-
nalidade, momento no qual o ilícito penal passou a ser visto e 
considerado um fenômeno social. Nesta senda, a ciência cri-
minal iniciou a busca para compreender a realidade na qual 
se insere o delinquente, bem como os fatores que o levam a 
delinqüir e apresentar um comportamento desviado reprovado 
pela sociedade. 

O positivismo científico tem muito de sua origem ligada 
à teoria formulada por auGusto coMte, em sua obra Curso 
de Filosofia Positiva, 1830. Tal teoria nasceu em contra-
posição ao jusnaturalismo, fundado no pensamento meta-
físico, o que, ao ver dos positivistas, mostra-se insuficiente 
para explicar a dinâmica da sociedade industrial que se de-
senvolvia à época. 

Assim, de acordo com os adeptos desta nova teoria, só se-
ria possível a realização de análises por meio de métodos e 
teorias empíricas, as quais se desenvolviam e evoluíam graças 
ao movimento naturalista que surgiu no século XVIII, que pre-
gava a supremacia da investigação experimental em oposição 
à indagação puramente racional. Dessa forma, tem-se que, a 
partir dos dados colhidos pelas análises e com o estabeleci-
mento de relações entre eles, é possível explicitar as leis que 
regem a sociedade, pelo que vemos ser a ciência positiva não 
apenas descritiva, mas também causal-explicativa.
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Em poucas palavras, o positivismo objetivava superar os 
conceitos da escola até então vigentes, vez que estes se mos-
travam insuficientes para atender aos anseios sociais.

Enquanto para a Escola Clássica o Direito preexistia ao Ho-
mem por ser um fenômeno transcendental, para os positivistas 
ele é o resultado da vida em sociedade e, portanto, está sujeito 
às modificações que decorrem do próprio tempo e espaço.

Nesse contexto de mudanças, surge o positivismo penal, 
não bastando mais ao Direito reagir contra o crime, mas sim 
agir de forma preventiva, impedindo a ocorrência de novos 
crimes, ainda que para tanto fosse necessário intervir na esfera 
da liberdade individual. Abandona-se, com isso, a visão Clás-
sica de que o controle da criminalidade deve ser feito com base 
na proteção dos direitos individuais.

Por fim, o último fator apontado pela doutrina para o surgi-
mento do positivismo penal foi o constante aumento da criminali-
dade na época, demonstrando a ineficiência do classicismo penal. 
Naquele contexto, a criminalidade aumentava a níveis alarman-
tes, sendo que as penas até então aplicadas mostravam-se inócuas 
na obtenção de seu fim, muitas vezes sendo causadoras do avanço 
da criminalidade. Neste diapasão, surge a Escola Positiva como 
decorrência das faltas e ineficiências da Escola Clássica.

2.  Características do Positivismo Penal
A primeira grande mudança trazida por meio da Escola Po-

sitiva foi a utilização do método indutivo. Este se baseia na 
observação dos fatos, da realidade e, após a sua comparação 
e análise, é possível chegar a conclusões gerais e constantes. 
Este método é o contraponto do método dedutivo, utilizado 
pela Escola Clássica, cujo estudo parte de princípios gerais, a 
partir dos quais se deduzem as conseqüências lógicas.
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Baseando-se, portanto, no método indutivo, o criminalista 
deve conhecer os crimes primeiramente como fatos humanos, 
examinando, apenas então, os dados antropológicos e estatísti-
cos sobre os delinquentes. Como explica FeRRi, devemos utili-
zar primeiro “a observação dos fatos humanos e, depois, a ló-
gica, sempre a lógica: em primeiro lugar no exame scientífico 
(sic) dos dados antropológicos e dos dados estatísticos sobre 
os delinquentes (sem os quais não há criminalidade) e em se-
guida no exame scientífico (sic) dos caracteres jurídicos dos 
factos (sic) praticados pelos delinquentes e das providências 
repressivas a aplicar aos delinquentes, em virtude dos factos 
(sic) por eles cometidos”1.

Depreende-se por derradeiro que os positivistas preten-
diam acabar com o conceito arraigado pelo classicismo que o 
crime e a pena seriam apenas entidades jurídicas, quando na 
verdade, os crimes são, em primeiro lugar, fatos humanos, que 
independem do Direito.

A Escola Positiva objetiva encontrar meios mais eficazes 
para prevenir a ocorrência de crimes e reprimir a criminalidade 
existente por meio da utilização da antropologia, sociologia e 
psicologia criminal para construir o direito penal.

Como explica FeRRi, “considerar o crime também como ín-
dice da personalidade do delinquente e a pena como providên-
cia a adaptar à própria personalidade, não tomada como tipo 
médio ou cifra algébrica, mas como individualidade caracteri-
sada (sic) por aquelas condições e anomalias, que a antropolo-
gia criminal pôs e vai pondo em plena luz”2 .

Segundo a Teoria de BindinG, adepto à teoria clássica e ao 
jusnaturalismo, a norma penal é um princípio e, como tal, está 

1  FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal. São Paulo: Saraiva, 1931. 
p. 73.
2  FERRI, Enrico. Op cit, p. 78/79.
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acima da lei. É uma norma pura, que existe por si mesma, in-
dependentemente de eventual ameaça penal. Por isso, quem 
transgride a norma penal, fere primeiramente um princípio e, 
por via de consequência, a norma punitiva descrita em lei. O 
delinquente transgride o dever de obediência à norma. Assim, 
para o autor, o direito penal possui somente função sanciona-
dora das normas que advém de outros ramos do direito.

Por sua vez, a Escola Positiva procura entender os motivos 
que levaram o delinquente a praticar determinado crime, qual 
o grau de sua periculosidade, quais as chances que ele apresen-
ta de voltar a delinquir, para assim chegar na forma adequada 
e eficaz de punição. Não se leva em conta o tipo de crime pra-
ticado em si, mas a personalidade do agente. 

Como ensina FeRRi: “os dados scientificos (sic) sobre a 
personalidade – biológica e social – do delinquente não são 
uma “sciencia auxiliar” (sic)  do direito penal, como podem sê
-lo a tanatologia, a traumatologia, a toxicologia, a afrodisiolo-
gia médico-legal ou como a técnica da instrução (identificação 
pessoal, vestígios do crime etc.) ou ainda como os outros ra-
mos do direito interno e comparado; mas são dados autônomos 
e fundamentais, sobre que, e não sobre a lógica abstracta (sic), 
se torna necessário assentar a “construção jurídica” do crime e 
da pena, pois que estes elementos são e devem ser inseparáveis 
do delinquente”3.

Depreende-se, assim, que o ramo bio-sociológico e a an-
tropologia criminal são responsáveis pelo estudo das causas 
individuais do crime, enquanto a estatística criminal estuda as 
causas relativas ao ambiente, tanto físicas como sociais.

É nesse sentido que a escola positiva traça perfis de delin-
quentes, a partir de dados colhidos de cada indivíduo em par-
ticular, levando-se em conta, sobretudo, os dados levantados 

3  FERRI, Enrico. Op cit, p. 89.
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por LoMBRoso durante o tempo que este realizou trabalhos e 
estudos em cárceres e manicômios. Este estudo indica os re-
médios preventivos e repressivos que o legislador deve utilizar 
para organizar a sociedade contra a criminalidade.

Para FeRRi “esta inseparabilidade do estudo do crime como 
fenômeno biossocial e como fenômeno jurídico, que consti-
tue (sic) a decisiva e característica inovação metódica posta 
pela Escola Positiva na sciencia (sic) dos crimes e das penas, 
é, pois, absolutamente diversa e contraria a essas tentativas 
ecléticas, pelas quais, por exemplo, se propôs – de LonGhi – 
que para o crime e para a pena se apliquem o método e as 
conclusões da Escola Clássica e para o delinquente e para as 
medidas de segurança se apliquem o método e as conclusões 
da Escola Positiva: sobreposição bem intencionada, mas que 
poderá, quando muito, representar um momento transitório e 
provisório na evolução do direito penal”4 . 

E prossegue referido autor: “I – o direito penal deve utilisar 
(sic) os dados da antropologia criminal para os princípios da 
imputabilidade, determinar as formas e os elementos singula-
res sobre a base da sociologia criminal, escolher as várias pe-
nas e proporcioná-las ao crime, adaptando-as ao delinquente; 
II- a sciencia (sic) do direito penal deve fundar-se sobre o mé-
todo positivo e transformar-se de sciencia lógico-abstracta em 
sciencia (sic) de observação e de experiencia; III – a sciencia 
(sic) do direito penal, em confronto com as outras disciplinas 
jurídicas, apresenta as suas características próprias”5.

A Escola Positiva permitiu que a análise da personalidade 
do agente, antes e após o cometimento da infração penal, se 
tornasse um critério fundamental para a dosimetria da pena. 
Assim a análise feita pelo magistrado não se subsumia ape-

4  FERRI, Enrico. Op cit,  p.92/93.
5  FERRI, Enrico. Op cit, p. 95.
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nas ao fato realizado, mas, especialmente, à personalidade do 
agente e sua periculosidade para a sociedade. 

Considera-se que o positivismo penal tenha surgido a par-
tir da obra de cesaRe LoMBRoso, L´uomo delinquente studia-
to in rapporto, all´antropologia, alla medicina legale e alle 
discipline carcerarie, do ano de 1876. É a partir dele que se 
passa a estudar a ciência penal com as contribuições trazidas 
pelas ciências da natureza. Além disso, possibilitou que o Di-
reito Penal fosse estudado de forma adequada às exigências 
que surgiam com o novo momento social pelo qual passava o 
mundo e a sociedade.

Com a adoção de métodos de estudo próprios das ciências 
naturais, o Direito Penal é retirado do campo da filosofia, des-
politizando a discussão a respeito de seus fundamentos, as-
suntos afetos à Escola Clássica, que analisava o crime a partir 
da investigação filosófica acerca da natureza e fins do Estado. 
Dessa forma, conceituações importantes para a ciência pas-
savam a ser buscadas em posições cientificamente neutras e 
equidistantes, tendo como objeto o ser humano considerado 
em si mesmo enquanto ser social e não o delito como ente ju-
rídico, como os clássicos analisavam.

Assim, por meio das ideias e postulados da obra de LoM-
BRoso extraíram-se os conceitos que deram origem à Antropo-
logia Criminal. Analisando a figura do delinquente, acredita-
va-se que o ser humano dotado de certas características é um 
ser atávico, agindo de forma naturalmente esperada, de forma 
que o criminoso é um doente, devendo ser tratado, não punido. 
LoMBRoso foi, definitivamente, o pioneiro no desenvolvimento 
da Escola Positiva e, segundo ele, a criminalidade apresenta, 
fundamentalmente, uma causa biológica. 

Não podemos nos olvidar que é de tal autor a descrição do 
criminoso nato, descrevendo-o como o homem que possui as-
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simetria craniana, fronte fugida, zigomas salientes, face ampla 
e larga, cabelos abundantes e barba escassa. E referido autor 
vai além; para ele, o criminoso nato é insensível fisicamente, 
resistente ao traumatismo, canhoto ou ambidestro, moralmen-
te impulsivo, insensível, vaidoso e preguiçoso.

Podemos perceber a descrição exaustiva de características fí-
sicas que norteiam e indicam a personalidade criminosa do agen-
te. Para a Escola Positivista, é criminoso aquele que apresenta ca-
racterísticas anatômicas e fisiopatológicas pré-determinadas.

Contudo, o maior expoente da referida escola é henRique 
FeRRi, que inaugurou a Sociologia Criminal, a partir da obra 
que leva o mesmo nome. Para o autor, o homem, principal-
mente por viver em sociedade, seria o responsável pelos danos 
que causasse. Neste diapasão, três são as causas do delito: os 
fatores antropológicos, os fatores sociais e os fatores físicos. 

Ferri, em seus estudos, efetuou ainda divisões entre os ti-
pos de criminosos, bem como das paixões sociais.

Além disso, para o autor, o Direito deve ser verificado 
como um produto social, o qual varia de acordo com o tempo 
e o lugar e segundo as peculiaridades de cada sociedade. Vai, 
neste ponto, de encontro à Escola Clássica, a qual pregava o 
anti-historicismo, em decorrência da necessidade daquele mo-
mento histórico em fixar princípios jurídicos racionais e abso-
lutos que garantissem o direito penal vigente.

Dessa forma, conforme leciona MiRaBete, a Escola Positi-
va tem como princípios básicos:

1. O crime é fenômeno natural e so-
cial, sujeito às influências do meio 
e de múltiplos fatores, exigindo o 
estudo pelo método experimental.

2. A responsabilidade penal é res-
ponsabilidade social, por viver o 
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criminoso em sociedade, e tem 
por base a sua periculosidade.

3. A pena é medida de defesa social, 
visando a recuperação do crimi-
noso ou à sua neutralização.

4. O criminoso é sempre, psicologi-
camente, um anormal, de forma 
temporária ou permanente6. 

Por outro lado, o positivismo se funda na negação de valo-
res absolutos, prostrando-se de forma contrária à concepção de 
que a justiça constitui o fim último do Direito. Assim, enquan-
to a Escola Clássica adotava o método dedutivo, o qual para os 
positivistas demonstraram-se insuficiente face às questões pre-
sentes na época, o Positivismo adota o método experimental, 
oriundo das ciências naturais, sendo considerado por muitos 
doutrinadores o pilar da Escola. 

Todavia, deve-se ressaltar que FeRRi admitia que ambos 
os métodos poderiam funcionar em conjunto, levando-se 
em consideração tratar-se de técnicas de investigação de 
uso corrente em toda sociedade para efetuar a indagação 
científica, ocorrendo, na verdade, a prevalência de um em 
relação ao outro.

Pelo método experimental, tem-se que o Direito é concebi-
do como ciência causal-explicativa, ou seja, nele não pode ser 
estudado a partir de postulados abstratos, de formulação filo-
sófica, desprovidos de qualquer ligação com a realidade. Esta 
concepção era utilizada não apenas para conceituar crime, mas 
também a fim de buscar suas causas, de forma a estabelecer 
métodos e formas de reação social contra o criminoso.

6  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito Penal, vol. I. 21ª. São 
Paulo: Atlas, 2004, p. 42.
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Crime, de acordo com os positivistas, “é um fato social e 
natural, um ato do homem, que surge na sociedade a quem pro-
duz um dano, motivado por três ordens de fatores: antropoló-
gicos, físicos e sociais, assim o delito é a par de um fenômeno 
social”7. Dessa forma, o combate ao crime passa obrigatoria-
mente pelo conhecimento da figura do criminoso e do ambien-
te em que ele se encontra inserido. Com isso, entende a doutri-
na positivista que o estudo do delito fica colocado em segundo 
plano, pois este é apenas uma expressão da personalidade do 
delinquente, devendo ele sim ser alvo de análises juntamente 
com o meio em que se insere, físico e social. 

Há, ainda, outro expoente da Escola Positiva, RaFFaeLe 
GaRoFaLo, o qual definiu delinquente a partir do conceito de 
delito que, por sua vez, deveria ser determinado pela Sociolo-
gia e não pelo Direito. 

Segundo GaRoFaLo, há normas em toda sociedade que são 
semelhantes e respeitadas, ou ao menos deveriam ser observa-
das por todos por força do hábito ou da tradição. Destarte, os 
indivíduos se submeteriam voluntariamente a estes regramen-
tos sem sequer indagar o motivo pelo qual foram criados como 
forma de se mostrarem educados e cientes de sua existência. 
Acima delas estão os chamados preceitos morais, que são mais 
estáveis, o que significa dizer que as variações que possam 
sofrer são mais lentas e menos sensíveis.

Porém, esse senso moral não é percebido de forma igual 
em toda sociedade. Com efeito, alerta o autor que as classes 
mais baixas da sociedade são “desprovidas da parte mais deli-
cada do senso moral”. 

A noção de delito, segundo ele, aparece sempre como uma 
lesão aos sentimentos mais profundamente radicados no espí-

7  JIMÉNEZ DE ASÚA apud FREITAS, Ricardo de Brito A. P. As Razões do Po-
sitivismo Penal no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2002. p. 91.
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rito humano. Para o positivista, “se a moral fosse o resultado 
do raciocínio individual, as pessoas mais honestas seriam as 
que, pela sua maior inteligência, mais facilmente pudessem 
elevar-se à concepção das leis de adaptação e de concordância 
entre o egoísmo e o altruísmo”8. E continua: “é indubitável 
que muitos homens de medíocre espírito observam os mais ri-
gorosos princípios de moral, não porque d`ahi (sic) lhes venha 
utilidade, mas porque inconscientemente se sentem obrigados 
a respeitá-los”9.

De acordo com tal concepção, a maioria dos indivíduos 
está inserida na classe daqueles que não se esforçam em ajudar 
o próximo e nem se impõem sacrifícios para que tal ocorra, 
mas, ainda assim, abstém-se de praticar atos que porventura 
sejam prejudiciais a outros indivíduos, causando uma dor fí-
sica ou moral. 

Por tal razão, apenas se pode considerar criminoso aquele 
que viola o sentimento de piedade na sua fase primitiva de 
evolução, ou seja, quem voluntariamente não possui o senti-
mento que proíbe a produção voluntária do mal. É o que GaRo-
FaLo chama de piedade negativa, comum para todos os povos 
não selvagens.

Especial atenção deve ser dada aos destinatários da pie-
dade. Entende o autor que merecem tal sentimento apenas os 
indivíduos que o homem considera semelhantes a ele. Por isso 
explica-se a escravidão em muitos países, o extermínio dos 
heréticos nos tempos das Cruzadas, entre outros fatos que hoje 
consideramos teratologias da História. GaRoFaLo explica que 
o sentimento de piedade sempre existiu: “o homem começou 
por considerar como taes (sic) (semelhantes) os indivíduos da 

8  GAROFALO, Raffaele. Criminologia. Lisboa: Livraria Clássica, 1925. 
p.33.
9  GAROFALO, Raffaele. Op cit, p.33.
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mesma tribu (sic), depois os do mesmo povo ou que tinham 
uma fé, uma língua, ou uma origem commum (sic), e só mais 
tarde, nos derradeiros séculos, os de todas as raças e religi-
ões”10. Por meio de tal concepção, também estariam justifi-
cadas as guerras e a escravidão pelo simples fato de que aos 
nossos antepassados faltava a noção de que se tratavam de in-
divíduos semelhantes a eles.

Para o autor, a violação de tal sentimento produz o ato 
criminoso. Contudo, existem situações em que tais viola-
ções são necessárias e aceitáveis, não configurando um cri-
me em razão de defesa da própria sociedade, o que se deno-
mina salvação pública. 

Afirma GaRoFaLo, ainda, que a forma mais acentuada do 
altruísmo é o sentimento de justiça, que é mais evidente e en-
contra-se na sua forma mais pura nos indivíduos de classe pri-
vilegiada. As crianças e os selvagens conseguem entender o 
que é seu e o que pertence a outro indivíduo, mas tendem a 
querer aquilo que de certa forma é proibido por não lhe per-
tencer. Já os indivíduos civilizados “possuem o instinto que os 
impede de se apropriarem daquilo que não lhes pertence”11. 

GaRoFaLo define o delito natural como sendo a ofensa feita 
“à parte do senso moral formado pelos sentimentos de altruís-
tas de piedade e de probidade”12 . Exemplifica dizendo que os 
atentados ao pudor são atos criminosos porque ofendem o sen-
timento de piedade, não porque ofendem o pudor ou as emo-
ções da vítima. A ofensa ao sentimento de piedade acarreta a 
dor moral, a vergonha e a tristeza que sente a vítima.

Para ele, o crime político não é um delito natural, pois não 
ofende o senso moral da sociedade. Tal espécie de crime é 

10  GAROFALO, Raffaele. Op cit, p.53.
11  GAROFALO, Raffaele. Op cit, p. 59.
12  GAROFALO, Raffaele. Op cit, p. 64.
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criada em situações extremas em que o Estado encontra-se em 
situação de guerra e passa a punir ações que antes seriam tidas 
como normais. 

Assim, o Estado deve punir o delinquente de cunho mal-
feitor, ou seja, aquele que atua por meios cruéis e ímprobos, 
pois violam esses dois sentimentos que são a base da morali-
dade da sociedade moderna.

O autor critica vaccaRo porque este toma como ponto de 
partida o delito no seu momento atual, não levando em consi-
deração a sua origem ou as suas consequências. O criminoso 
para o jurista é apenas um homem normal, que pode tanto 
praticar atos voltados para o bem como para o mal. Assim, 
ele se preocupa em analisar a gravidade do ato praticado e a 
respectiva pena a ser aplicada, mas sem levar em consideração 
os efeitos que a aplicação dessa pena vai gerar no indivíduo ou 
na própria sociedade.

O criminoso apresenta-se totalmente destituído dos instintos 
morais elementares e, por isso, os homens que possuem a pieda-
de não veem neles um semelhante e não sentem por ele empatia.

Dessa forma, nota-se que enquanto os adeptos da Escola 
Clássica ficavam adstritos em seus estudos ao crime e à pena, 
temos que os estudiosos da Escola Positivista voltavam seus 
estudos para o criminoso e as circunstâncias que o levavam a 
prática do fato delituoso.

Já iMpaLLoMeni, entende que o Direito Penal tem por objeto 
a determinação das leis que presidem os fenômenos sociais do 
crime, da qualidade de réu e da pena na sua conexão causal, 
bem como o crime é uma força subjetiva do próprio indivíduo, 
enquanto a pena é a condição dedicada a reprimir as forças que 
contrariam o Direito.

Segundo ele, “no momento em que com os procedimentos 
do método puramente dedutivo e do meta-empirismo, a base 
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normativa se pesquisa em poderes ocultos da consciência ou 
superiores da convivência, com os procedimentos do método 
positivo se descobre a origem efetiva daqueles dados que fo-
ram elaborados pelos metafísicos como imperativos de força 
misteriosa, e se encontra que estes são mesmo um produto da 
evolução da convivência social e da experiência coletiva” 13 .

Referido autor entende que a política criminal deveria ser 
utilizada como meio de eliminar ou, ao menos, diminuir as cau-
sas da delinquência, principalmente mediante o melhoramento 
do ambiente social, pelo que iMpaLLoMeni denomina de higiene 
social, já que o ambiente por si só contribui com a delinquência. 

As imperfeições do ordenamento social estimulam o crime, 
proporcionando o desenvolvimento de tendências antissociais, 
pelo que se “tem menor resistência aos impulsos delituosos 
assim como aos outros impulsos antissociais”14. 

Por fim, MeRkeL afirma que delitos são ações puníveis e 
que o Estado proíbe sob a ameaça da aplicação de uma pena 
por serem aquelas ações incompatíveis com determinados in-
teresses sociais. Sobremais, para ele, as lesões causadas aos in-
teresses sociais não são puníveis senão enquanto contradizem 
uma norma que para a sociedade está vigente e é de observân-
cia obrigatória por todos. Assim, o delito desrespeita a vontade 
que expressa o Direito e então, combater o delito é assegurar 
que ele possa exercer a sua função de proteção à sociedade.

Nesta ordem de ideias, o Direito protege determinados 
bens e interesses criando uma relação jurídica que se exprime 
em uma obrigação de não lesionar tais bens e interesses e, em 
um segundo momento, surge uma força jurídica que compele 
o indivíduo a cumprir aquela obrigação sob pena de imposição 
de uma sanção. O delito viola tais obrigações, como explica 

13  IMPALLOMENI, Giovan Battista. Instituzioni di Diritto Penale. p. 04.
14  IMPALLOMENI, Giovan Battista. Op cit, p.05.
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MeRkeL: “El delito viola obligaciones que el Derecho funda 
o ha sancionado, claro es que se pone en contradicción con 
ciertos factores Morales que apoyan en un determinado pueblo 
la soberanía de su derecho y que exigen el cumplimiento de 
aquellas obligaciones. La importancia de esta conexión que el 
delito mantiene será objeto de ulteriores desarrollos” 15 .

MeRkeL mostra que a Teoria de BindinG, a chamada Teo-
ria das Normas, não pode ser aceita, pois o delito não é uma 
lesão aos interesses sociais. Segundo essa teoria, os delitos 
são apenas e tão somente desobediências às normas impostas 
pelo Estado. A crítica advém do fato de que sendo meras de-
sobediências, não há como graduar a punição devida. Não há 
meios para que se cheguem nas bases nem nas medidas para 
que exista a efetiva justiça penal. A teoria das normas não ex-
plica o motivo da existência de diferentes formas de punir, que 
existem de acordo com as espécies de delitos.

MeRkeL afirma que este tratamento diferenciado corres-
ponde à diversidade de juízos e apreciações que os indivíduos 
fazem de acordo com o tipo de crime praticado. Segundo ele, 
“estos juicios y apreciaciones se refieren a la significación total 
de los delitos, tal y como en el pueblo han ido tomando arraigo 
en virtud de experiencias colectivas; no se refieren tan solo a 
relación de tales delitos con el Derecho que el Estado tiene de 
ser obedecido”16.

O autor também critica a Teoria de BindinG com o argu-
mento que ela não explicaria a graduação da pena, função con-
ferida ao magistrado no momento de sentenciar. Com efeito, 
as variações no montante da pena dependem da importância 
social do delito praticado e do sentimento que ele provoca na 
sociedade. 

15  MERKEL, Adolf. Derecho Penal. Parte Geral. p. 15.
16  MERKEL, Adolf. Op cit, 17.
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De forma geral, MeRkeL critica as teorias que vêem o delito 
apenas como sendo uma ação antissocial, pois para ele, deve 
ser levado também em consideração o aspecto das relações éti-
cas que envolvem o crime. 

Também critica os autores que procuram distinguir bens de 
interesses jurídicos, porque, segundo o autor, na maioria dos 
delitos o objeto de ataque é tanto um quanto o outro. Mas se 
fala em bens jurídicos como sendo os objetos merecedores de 
proteção do Direito, é exatamente por essa proteção conferi-
da pelo sistema jurídico que os bens humanos adquirem esse 
novo status, qual seja, jurídico. E prossegue o autor dizendo 
que a pena “es la protección jurídica por causa de lesión a al-
gun bien jurídico”17 .

Conclui que o delito pertence ao campo psicológico, pois 
dependem de uma conduta voluntária e antijurídica produzida 
pelo indivíduo. 

O delito provoca sentimentos diversos naqueles que por 
ele são atingidos, de forma direta ou indireta. Os diretamen-
te afetados pela ação criminosa têm uma diminuição do sen-
timento de valor social, temem sofrer novamente lesões da 
mesma natureza, nutrem ódio pelo delinquente. Já aqueles que 
são reflexamente afetados temem que se repitam novas lesões 
parecidas, reprovação moral e aversão contra o delinquente e 
também contra o grupo social, diminuição do respeito às nor-
mas violadas e na confiança no Direito e inclina-se a punir eles 
mesmos o réu. Por fim, o réu sente um fortalecimento de seus 
impulsos criminais e uma deficiência na força de resistência 
contra os estímulos a delinquir. 

O autor diz que “unos mismos hechos, realizados por dife-
rentes personas, pueden muy bien, a este respecto, tener distin-
to valor, y en tal sentido delitos leves ofrecer más importancia 

17  MERKEL, Adolf. Op cit, 21.
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que los graves”18 . E por isso “tienen especial importancia las 
propensiones que muestran los delincuentes habituales a co-
meter delitos de determinada especie, el estado de desamparo 
espiritual de algunos sujetos, la debilidad mental, la irritabili-
dad anormal y la defectuosa evolución del sentido moral”19. 
Para ele, o delito é o resultado da situação social do momento 
em que são cometidos. As causas dos delitos residem nos pró-
prios delinquentes que são influenciados pelas relações sociais 
que vivem e motivam seus atos. Prossegue dizendo “dicha 
condición misma depende, hasta cierto punto, de la situación 
social e que los hombres han nacido y crecido, y de cuyos 
efectos no pueden ellos librarse”20 .

É certo que para os seguidores da Escola Positiva o 
criminoso deveria ser considerado um produto do meio social. 
Significa dizer que o delinquente era envolvido pelo convívio 
social, o que condicionava e delimitava seu próprio caráter. 

Pode-se concluir, portanto, que o criminoso não mantém 
uma vontade isenta de vícios, ao contrário, sua vontade é dire-
cionada em decorrência das condições sociais do meio em que 
está inserido.

3. Responsabilidade Penal
A Escola Clássica desenvolveu, em termos de responsabi-

lidade penal, toda sua teoria baseada no livre arbítrio. caRRa-
Ra, em sua obra, analisava que o delito, em sua essência, se 
dá por duas forças: a física e a moral. Estas, por sua vez, po-
deriam ser analisadas objetivamente (resultado) e subjetiva-
mente (causa do delito). Dessa forma, a culpabilidade estaria 
compreendida como a força moral subjetiva e traria consigo 
18  MERKEL, Adolf. Op cit, 26.
19   MERKEL, Adolf. Op cit, 26.
20   MERKEL, Adolf. Op cit, 26.
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que a possibilidade de querer livremente tornava o ser huma-
no culpável, em princípio. De acordo com o mesmo autor, a 
culpabilidade comportava diversos graus, que poderiam ate-
nuá-la ou até excluí-la, a partir de causas físicas (loucura) ou 
morais (legítima defesa).

Tal conceituação, no entanto, foi amplamente criticada pela 
Escola Positivista, que se baseia no determinismo. Buscou-se 
demonstrar que o delito não se prende a uma causa espontâ-
nea mediante ato de livre vontade, devendo ser buscado todos 
os fatores biológicos, psicológicos e sociais que determinam a 
conduta do indivíduo. Conforme as palavras de FeRRi, citado 
por RicaRdo de BRito a.p. FReitas.

Toda ação humana é o efeito necessário e imprescin-
dível das causas determinantes, todo homem tem uma 
individualidade e uma fisionomia própria, tanto física 
quanto moral, pela qual ele se distingue de todo outro 
ser e, pela qual, dada também a mesma causa externa, 
ele responde à mesma influência de um modo que lhe 
é próprio, diferente daqueles outros homens e dife-
rente, nele mesmo, pelas várias condições de tempo e 
lugar, porque diferente é o estado de seu organismo21. 

De acordo com os Positivistas, parte-se do pressuposto da 
dualidade de seres humanos, os honestos e os desonestos. Des-
sa forma, viabiliza-se o combate à criminalidade com base em 
medidas legais. Além disso, tal dualidade demonstra a desne-
cessidade da imputabilidade moral, sendo ela possível somen-
te em sentido físico.

Com base em tais argumentos, de negação à responsabili-
dade moral, os positivistas apontam a responsabilidade social 
como fundamento para a punibilidade. Por ela, temos que deve 
21  FERRI apud FREITAS, Ricardo de Brito A.P. As Razões do Positivismo Penal 
no Brasil. Rio de Janeiro:Lumen Júris, 2002.
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ser aplicado o Direito Penal a todo aquele a quem se imputa 
o fato a quem deve ser responsabilizado, mas também todo 
aquele que vier a causar resultado danoso a alguém.

Além disso, analisam que, face ao cometimento do delito, 
há reação social contra o mesmo, ainda que não haja discussão 
acerca de imputabilidade. Tal reação ocorre de forma natural 
contra atos lesivos à existência humana, sendo inevitável na 
ordem física, biológica e social. Neste diapasão, o delito passa 
a ser visto como decorrente das anormalidades do indivíduo 
(aspectos físicos e biológicos), bem como um sintoma da pa-
tologia social.

Vale ressaltar que a responsabilidade social se funda na pró-
pria sociedade, pois toda conduta implica em efeitos sociais, os 
quais, de acordo com a feição positiva ou não, gerará, necessa-
riamente, efeitos para o indivíduo. Nas palavras de FeRRi:

Todo homem é sempre responsável por toda ação an-
tijurídica, por ele consumada, somente porque e até 
quando ele vive em sociedade22. 

4. Fundamentos e Fins da Sanção Penal
Para os Clássicos, predominava a ideia de que o fundamen-

to da sanção penal seria de ordem contratualista ou utilitarista. 
No entanto, para o jusnaturalista caRRaRa, um dos expoentes 
da referida Escola, o fundamento da pena era a justiça, sendo 
necessário o direito de punir para a lei natural.

No que tange à finalidade da pena, temos que entre os Clás-
sicos haviam aqueles, integrantes da fase filosófica, que defen-
diam o caráter utilitarista da pena, ou seja, a teoria relativa da 
pena ou da defesa social, ao passo que haviam aqueles que de-

22  FERRI apud FREITAS, Ricardo de Brito A.P. As Razões do Positivismo Penal 
no Brasil. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2002. p. 141.
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fendiam a teoria absoluta da pena, sendo esta uma retribuição. 
Contudo, na fase predominantemente jurídica do classicismo, 
a teoria que prosperava era a retributiva, tendo em vista que 
seria esta decorrência lógica do livre arbítrio.

Os positivistas, por sua vez, adotam, para fins de funda-
mento da pena a defesa social, com a conseqüente exclusão da 
responsabilidade moral e a adoção da responsabilidade social. 
Tal fundamento se dá em razão da periculosidade do crimino-
so, que para os positivistas, é ser anormal, sendo que tal ca-
racterística do delinquente é analisada a partir de sua conduta 
externa, passando-se daí para a análise de sua psique.

Neste sentido são as palavras de FeRRi:

A única razão e o critério fundamental da repressão 
dos delitos está na necessidade imprescindível da 
própria conservação, que força e domina os organis-
mos sociais como também os organismos anormais, 
obrigando o indivíduo e a sociedade a defender-se 
dos autores de ataques contra as condições naturais 
de existência do próprio indivíduo ou da sociedade, 
independentemente de todo elemento de culpabilida-
de moral do delinquente23.

Para os positivistas, em uma visão diferente dos clássicos, 
há de se buscar o equilíbrio na relação Estado-indivíduo. Neste 
diapasão, tem-se que analisar a existência de direitos do de-
linquente, bem como da sociedade honesta. Assim, passa-se a 
verificar que, conquanto o delinquente era titular de direitos,  
ele deveria ser tratado como um infrator. 

Com foco para o criminoso, temos que a finalidade da pena 
para a Escola Positivista é eminentemente preventiva, sendo 

23  FERRI apud FREITAS, Ricardo de Brito A.P. As Razões do Positivis-
mo Penal no Brasil. Rio de Janeiro:Lumen Júris, 2002. p.161.
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que tal prevenção se dá de forma especial, e não geral, como 
nos classicistas filosóficos. Neste ponto, há que se ressaltar a 
importância dada pela escola para a possível ressocialização 
do criminoso, isso em casos em que ela fosse viável, sendo 
marcada a prevenção por severidade nas sanções. 

A sociedade evoluiu e, com isso, assistiu-se ao inevitável 
desenvolvimento do sistema punitivo. A defesa social passou a 
ser o carro-chefe da nova Escola, sendo o mais novo elemento 
componente da pena. A pena de prisão, para os positivistas não 
poderia ser apenas um castigo aos condenados, mas, pelo con-
trário, deveria servir como retribuição promovida pelo Estado 
frente ao ato criminoso perpetrado. 

Assim, a prisão ia além do caráter expiatório, para ser tam-
bém uma forma de se promover a efetiva proteção da socieda-
de contra novos delitos.

Passou-se a se preocupar com tipos de penas, com o intuito 
de que elas fossem o remédio adequado para aquele tipo especí-
fico de delinquente, qual seja, ocasional, habitual, nato etc. A fi-
nalidade da pena, portanto, deixou de ser meramente retributiva, 
como expiação pura e simples do mal cometido, para objetivar 
uma tentativa real e efetiva de prevenção a novos crimes. 

No que tange às penas, há pouca diferenciação entre a pena 
e a medida de segurança, como é concebida nos moldes atuais. 
Para os positivistas, existem as medidas de segurança em sen-
tido amplo. Dessa forma, concebem os adeptos desta escola 
um sistema com diversos meios de defesa social. Quais sejam:

1. meios preventivos: são anteriores ao fato criminoso, en-
globando restrições à liberdade individual. Isso porque a pre-
venção se dá forma ampla;

2. meios reparatórios: podem ser acessórios ou principais, 
atuam como forma de eliminar o ato antijurídico e seus efeitos, 
bem como a reparação deste;
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3. meios repressivos: são as penas conforme dispunha a lei 
penal vigente e

4. meios eliminatórios: aplicáveis às condutas de-
lituosas mais graves e perigosas, consistiam em me-
didas concretas que visavam evitar a reincidência. 
Cumpre ressaltar que tal sistema abrange a utilização não só 
do aparelho judiciário, mas também de outros organismos es-
tatais. Além disso, insta salientar que a pena, para os posititi-
vistas, deve levar em conta a periculosidade do agente, e não a 
medida do dano ou a culpabilidade do agente.

A questão da durabilidade, no que tange aos positivistas, 
recai sobre a possibilidade de reeducação do delinquente, cuja 
análise cabe à criminologia. Desse modo, o grau da sanção 
social varia de acordo com a periculosidade do indivíduo.

Há que se falar também dos substitutos penais, trazidos pe-
los positivistas. Constituem-se em medidas de caráter socio-
econômico que visam agir, de forma preventiva, nos fatores 
que a partir de análises científicas possam ser determinantes 
para a criminalidade. Abrangiam diversas esferas, como por 
exemplo, a familiar. Dá-se dessa forma em razão do determi-
nismo positivista, em que se faz necessária a disponibilização 
de meios e instrumentos de controle social, em razão do enten-
dimento de que a ação delituosa se dá a partir de um complexo 
de causas. 

5. Características da Sanção Penal
Para os Clássicos, de acordo com uma visão de tutela ju-

rídica (caRRaRa), temos que as características da pena podem 
ser dadas a partir de sua eficácia e a partir de suas condições.

Dessa forma, quanto à eficácia, temos que a pena deve ser 
aflitiva ao transgressor, de forma que a sanção imposta lhe 
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cause efeitos morais e físicos. Necessário se fazia, de acor-
do com uma visão carrariana, que a pena servisse de exemplo 
para a sociedade de que o delinquente estava sendo castigado. 
Tal visão, no entanto, não era comum entre os classicistas, ten-
do em vista que outros, como BeccaRia, viam na eficácia da 
pena também a exemplaridade, só que destinada a atemorizar 
a sociedade com vista à característica utilitária da pena.

Além disso, a pena deveria ser certa, ou seja, trazer ao de-
linquente condenado a sensação de que não poderá se furtar 
da aplicação da pena. Também, deveria ser aplicada o quanto 
antes, o mais próximo possível ao cometimento do crime. De-
veria ser pública, evitando assim que a pena se tornasse ins-
trumento de vingança por parte do aparelho estatal. E por fim, 
deveria ser proporcional ao mal causado pelo crime.

Quanto às condições, traz a escola clássica que a pena deve 
respeitar o princípio da anterioridade, devendo estar prevista 
em lei antes do cometimento do fato delituoso. As penas, se-
gundo caRRaRa, devem ser iguais, tanto no âmbito legislati-
vo, quanto no prático, ou seja, na aplicação da lei in concreto. 
Por fim, deve ser a pena fracionável, ou seja, possuir diversos 
graus de imputação, de forma que possam variar de acordo 
com as circunstâncias do delito.

Já para a Escola Positiva temos como principal caracterís-
tica a indeterminação da pena. Tal entendimento decorre da vi-
são positivista focada na figura do delinquente, e não do delito 
em si. Dessa forma, a pena busca retirar da sociedade o perigo 
causado pelo criminoso, seja pelo encarceramento do mesmo, 
seja pela ressocialização. Entende-se, portanto, que a determi-
nação da pena varia de acordo com a periculosidade do agente, 
e não conforme a sua culpabilidade.

Portanto, de acordo com a escola positivista, temos como 
critério para a pena a segregação por tempo indeterminado, 



69Ana Cristina Janela, Bárbara Lívio e Valeska Lourenção Pinto

sendo que a partir da análise do condenado, este poderia ficar 
recolhido perpetuamente ou por períodos mais ou menos lon-
gos, variando conforme a possibilidade de sua ressocialização.

Tal posicionamento decorre da Defesa Social, em crítica à 
retributividade da pena, devendo a sociedade ser defendida da 
periculosidade do agente. 

Cumpre ressaltar que da característica da indeterminação, 
em razão da verificação das características do criminoso, te-
mos a aproximação do que temos hoje como individualização 
das penas. No entanto, na escola positivista, temos que tal in-
dividualização não se dava caso a caso, mas sim de acordo 
com critérios estipulados a partir da investigação científica, de 
forma que são criados tipos criminológicos gerais, nos quais o 
criminoso era encaixado.

Conclusão 
Por fim, o Positivismo Penal representou uma importan-

te mudança no objeto do Direito Penal, retirando do âmbito 
destes parâmetros metafísicos e superiores para justificar a 
imposição de penas, de modo a adotar o critério utilitário de 
proteção da sociedade por um período indeterminado, até que 
o indivíduo delinquente fosse ressocializado, ou seja, que não 
mais representasse perigo à comunidade.

Sobremais, foi sob a égide das concepções positivistas que 
a Criminologia e a Antropologia Criminal encontraram o cam-
po necessário para seu surgimento.

Contudo, insta ressaltar que, no tocante às garantias penais, 
a Escola Positivista representou um retrocesso às conquistas do 
classicismo, pois, ao retirar do centro da questão criminal o fato 
efetivamente realizado e realocá-lo para o autor, abriu-se espaço 
para um Direito Penal do Autor anteriormente inexistente.
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a doutrina lombrosiana

Orly Kibrit

Castigar ou punir, expiar, eliminar, intimidar, edu-
car, corrigir ou regenerar, readaptar, proteger ou 
defender – eis variados verbos que, na diversidade 
das opiniões, indicam as finalidades possíveis do 
Direito Penal e, através destas, as razões da sua 
existência. Para precisar essas finalidades, elabo-
raram-se doutrinas, reunindo maior ou menor nú-
mero de adeptos. E algumas tiveram irradiação tão 
ampla, que passaram a constituir escolas, as quais 
intentaram delimitar-se pela fixação de toda uma 
série de ideias centrais sobre as mais graves ques-
tões da nossa matéria (Basileu Garcia, Instituições 
de Direito Penal).

A evolução do direito penal não pode ser compreendida 
sem o estudo das Escolas Penais, em que foram desenvolvidas 
doutrinas de pensamento filosófico-jurídico acerca dos crimes 
e das penas. O presente trabalho tem por finalidade analisar a 
contribuição da Escola Positivista Criminológica, com enfo-
que nos estudos de cesaRe LoMBRoso.
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cesaRe LoMBRoso (Verona, 1835 – Torino, 1909), médi-
co psiquiatra de prisões e professor universitário, inaugurou 
a Escola Positiva (Scuola Positiva). O seu estudo era basea-
do no exame da realidade empírica do delito, pois conside-
rava concretamente o indivíduo criminoso. O seu enfoque 
é uma decorrência do material humano que encontrou nos 
cárceres e nos manicômios, por meio de uma análise bioló-
gica e antropológica.

Assim, o médico analisou a pessoa do criminoso, enfati-
zando mais o delinquente do que o delito em si. Como destaca 
BasiLeu GaRcia, “o famoso cientista italiano julgou descobrir 
dentro da própria natureza humana a causa dos delitos. Psi-
quiatra que era, relacionou os seus estudos de Psiquiatria e An-
tropologia com os da ciência criminal”1.

A teoria que lhe rendeu notoriedade foi publicada em 
seu livro “o hoMeM deLinquente”, em 1876, importante 
pela sua contribuição para a Antropologia Criminal e para a 
Criminologia, como resultado de suas tentativas de elucidar 
a causa do chamado comportamento antissocial, do qual de-
correriam os delitos. 

O homem foi analisado por suas ações, por seu compor-
tamento, e também por suas características morfológicas, ou 
seja, LoMBRoso estudou as ações delituosas sob o prisma do 
coeficiente humano motivador das condutas antissociais.

Este trabalho destina-se, portanto, a apresentar os princi-
pais pontos desenvolvidos por cesaRe LoMBRoso em suas pes-
quisas, de acordo com os seus sucessores, a fim de demonstrar 
justamente o seu importante legado para o direito penal. A se-
guir, por conseguinte, apresentar-se-á a doutrina lombrosiana, 
não quanto a suas peculiaridades científicas, mas em relação 

1  GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal – vol. I, tomo I. 2ª edição. São 
Paulo: Editora Max Limonad, 1952. p. 92.
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ao enredo utilizado por seu estudioso para explicar a prática 
delitiva e os seus posteriores desdobramentos.

1. A doutrina lombrosiana
Com a famosa teoria do homem delinquente, LoMBRoso 

inaugurou a Escola Positiva, cuja doutrina tinha direção diver-
sa da escola que a antecedeu, a Clássica, baseando-se na cha-
mada Antropologia Criminal. Consoante ressaltam GianpaoLo 
poGGio sManio e huMBeRto BaRRionuevo FaBRetti, o estudo 
da Antropologia Criminal tinha por objetivo descobrir as ra-
zões para o cometimento de delitos, por meio da investigação 
da constituição orgânica e psíquica do delinquente, bem como 
de sua vida social2.

Nesse sentido, segundo destaca BasiLeu GaRcia, a inaugu-
ração da Escola Positiva por cesaRe LoMBRoso passou a ana-
lisar o delito sob outro prisma, alterando significativamente o 
enfoque exclusivamente jurídico até então utilizado no desen-
volvimento do direito penal, desdobrando, “no campo dessa 
disciplina, novos e interessantes aspectos”3.

Isso porque as pesquisas de LoMBRoso eram efetuadas por 
meio da análise dos criminosos, característica diferenciadora 
da Escola Clássica, que se apoiava em bases meramente filosó-
ficas. Isto é, o método da Escola Positiva distinguia-se da ante-
rior por empregar o método indutivo, razão pela qual inclusive 
foi chamada de “Experimentalista”.

Para o positivista LoMBRoso, o crime e o criminoso deve-
riam ser estudados por meio da observação e da análise expe-

2  SMANIO, Gianpaolo Poggio; FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Introdução 
ao direito penal: criminologia, princípios e cidadania. São Paulo: Editora Atlas, 
2010. p. 45.
3  GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal – vol. I, tomo I. 2ª edição. São 
Paulo: Editora Max Limonad, 1952. p. 92/93 e 98.
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rimental, assim como os fenômenos naturais, pois entendiam 
que o delito não seria um ente jurídico, como pensavam os 
clássicos, mas um fato humano, resultante de fatores endóge-
nos e exógenos. Nesse sentido, o método de estudo era basea-
do na antropologia e na sociologia criminal, ou seja, a pesquisa 
era efetuada à luz da criminologia.

De acordo com a Escola Positivista, desta forma, a pena teria 
por escopo a defesa social, sendo o homem responsabilizado 
não por uma questão moral, mas pela periculosidade no conví-
vio em sociedade. Destarte, não haveria correspondência direta 
entre a defesa social e o delito, permitindo-se a aplicação de 
sanção antes mesmo da prática delitiva, pela mera prática de 
condutas compreendidas no estado perigoso (como, por exem-
plo, ociosidade, embriaguez, desonestidade, falta de decoro)4.

LoMBRoso, a partir da consideração do delito como fenôme-
no biológico e do uso do método de estudo experimental, trouxe 
a ideia de atavismo para explicar o delito. A ideia era baseada na 
regressão atávica, que representa um retrocesso ao primitivo, ao 
selvagem, ou seja, uma das principais causas do comportamento 
criminoso residiria na “reaparição de algum gene ou caracte-
rística ancestral, própria dos seres selvagens ou primitivos, que 
havia ficado inativo na evolução da espécie humana”5.

Dessa forma, a delinquência seria característica de nascen-
ça, como a loucura ou a doença, decorrente de um processo 
conhecido nas ciências biológicas como “degeneração” ou 
parada de desenvolvimento. Os sinais dessa degenerescência 
consistiam em deformações e anomalias anatômicas, fisiológi-
cas e psíquicas. Mais especificamente:

4  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999. 
p. 39.
5  FERRE OLIVÉ, Juan Carlos (et al.). Direito penal brasileiro: parte geral: prin-
cípios fundamentais e sistema. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 
133.
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Caracterizavam o delinquente nato a assimetria cra-
niana, a fronte fugidia, as orelhas em asa, zigomas 
salientes, arcada superciliar proeminente, prognatis-
mo maxilar, face ampla e larga, cabelos abundantes 
etc. A estatura, o peso, a braçada etc. seriam outros 
caracteres anatômicos.

Notar-se-iam, também insensibilidade física, analge-
sia (insensibilidade à dor), mancinismo (uso prefe-
rencial da mãe esquerda) ou ambidestrismo (uso indi-
ferente das mãos), disvulnerabilidade (resistência aos 
traumatismos e recuperação rápida), distúrbios dos 
sentidos e outros característicos fisiológicos.

Importantes são os caracteres psíquicos: insensibili-
dade moral, impulsividade, vaidade, preguiça, impre-
vidência etc.6

Destarte, para a teoria lombrosiana, “a criminalidade pro-
viria, de forma inelutável, de fatores biológicos”7. O ser huma-
no já nasceria estigmatizado pelos sinais de degenerescência, 
consistentes nas mencionadas anomalias anatômicas e funcio-
nais, relacionadas com seu psiquismo. Por meio dos dados co-
lhidos, LoMBRoso formulou uma “média indicativa do homem 
delinquente por tendência natural”8, criando a teoria do crimi-
noso nato.

Nessa linha, inclusive afirmou que o criminoso nato seria 
uma subespécie de homem comum e chegou a estabelecer di-
ferentes tipos de criminosos, tendenciosos a um ou outro tipo 

6  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 1999. 
p. 35/36.
7  GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal – vol. I, tomo I. 2ª edição. São 
Paulo: Editora Max Limonad, 1952. p. 92/93 e 98.
8  Ibidem.
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de infração, de acordo com características antropomórficas. 
Assim, os homicidas seriam diversos dos ladrões, em razão da 
fisionomia e do olhar: matadores teriam olhar vítreo e imóvel, 
quase marmóreo, com os globos oculares muitas vezes injeta-
dos; os roubadores teriam olho errante, oblíquo e instável.

Em suma, LoMBRoso estudou o delinquente sob a visão 
biológica, explicando o crime como manifestação da perso-
nalidade humana e produto de várias causas. Com isso, sur-
giu a Escola Positiva, a partir de sua Antropologia Criminal, 
com enfoque no criminoso nato. A ele, juntaram-se FeRRi, 
com a sociologia criminal e GaRoFaLo, no campo jurídico, 
com a criminologia.

Nessa senda, consoante assinala MiRaBete,

Esse pioneiro firmou alguns conceitos básicos, alguns 
ampliados, outros retificados por seus seguidores, que 
deram novas diretrizes e abriram novos caminhos no es-
tudo do crime e do criminoso como uma semente para 
uma árvore hoje conhecida como Criminologia. Apesar 
dos exageros da teoria lombrosiana, seus estudos abri-
ram nova estrada na luta contra a criminalidade9.

Por outro lado, no entanto, o próprio LoMBRoso chamava 
a atenção para o fato de que só a presença de diversos desses 
estigmas é que seria capaz de denunciar o criminoso, já que 
eventualmente pessoas honestas e de boa conduta poderiam 
apresentar alguns desses sinais. Ademais, além do criminoso 
nato, ele reconhecia a existência de delinquentes ocasionais e 
passionais, que nem sempre apresentariam anomalias.

Para a teoria lombrosiana, a etiologia do delito estaria não 
na degeneração em si, mas na sua causa, “pensando encon-

9  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 23ª edição, 2ª reimpres-
são. São Paulo: Editora Atlas, 2006. p. 21/22.
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trá-la LoMBRoso na epilepsia, que ataca os centros nervosos e 
perturba o desenvolvimento do organismo, produzindo regres-
sões atávicas”10. Outra explicação do italiano para o crime era 
baseada na “loucura moral”, que, apesar de deixar íntegra a 
inteligência, suprimiria o senso moral. Todas essas seriam suas 
explicações biológicas do crime, mas “justo é também salien-
tar que ele, por fim, encarou os fatores exógenos ou sociais na 
gênese do delito, a que FeRRi deu importância capital”11.

teodoLindo castiGLione muito bem observa que o primei-
ro diferencial nas pesquisas desenvolvidas por LoMBRoso de-
corre do fato de que realizadas dentro das prisões, por meio de 
análises dos delinquentes reais. Essa característica marca o seu 
trabalho porquanto os demais estudiosos “procuravam encon-
trar na própria personalidade os criminosos”12. 

Desse modo foi que LoMBRoso, por recorrer a fatores bio-
lógicos do criminoso para a prática delitiva, revolucionou os 
estudos das ciências criminais e logrou criar a famosa figura 
do homem delinquente, com suas vertentes individualizadoras 
de espécies e de agrupamentos, de acordo com as peculiari-
dades de cada tipo de criminoso idealizado, mesmo diante do 
radicalismo com que expôs a sua vertente.

Segundo já se destacou, para LoMBRoso havia delinquen-
tes que já nasciam com exacerbada tendência ao cometimento 
de crimes, sendo que tal disposição poderia se concretizar, ou 
não, de acordo com as condições sociais a que se sujeitavam, 
reconhecendo, também, a existência de criminosos morais, 
ocasionais e passionais.

10  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 35/36.
11  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 35/36.
12  CASTIGLIONE, Teodolindo. Lombroso perante a criminologia contemporâ-
nea. São Paulo: Editora Saraiva, 1962. p. 15.
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O seu enfoque no estudo do delito era o homem, uma con-
sequência lógica de sua área de formação, a medicina, que 
possibilitou a análise biológica dos delinquentes, muito embo-
ra, como já mencionado, não desprezasse o meio social como 
influência para a prática delitiva. Ou seja, aceitando o fator so-
cial como parcial razão dos crimes, LoMBRoso admitiu a pos-
sibilidade de que criminosos natos jamais cometessem crimes, 
bem como de que pessoas “normais” delinquissem em razão 
de certa ocasião ou situação.

Nesse passo, conforme nos ensina Leonídio RiBeiRo, 
LoMBRoso, apesar de admitir a existência de verdadeira dis-
posição ao crime, nunca afirmou a suficiência dos elementos 
físicos, por si sós, para determinar o fenômeno criminoso, 
considerando a importância das circunstâncias ambientais 
para tanto13. Portanto, não é exato afirmar que ele só se pre-
ocupou com fatores endógenos na gênese do delito; os exó-
genos também foram alvo de sua atenção, verificando-se a 
influência das causas externas e sociais no nascimento do de-
lito na teoria lombrosiana14.

Entretanto, LoMBRoso, criador, à época, de tese subversiva 
sobre o direito penal, por apoiar-se basicamente no indivíduo 
e em suas características particulares como causa dos delitos, 
não obteve êxito nas suas pesquisas, recebendo grande número 
de críticas, tendo em vista os exageros que cometeu, especial-
mente quanto às características morfológicas do delinquente 
e na sua conclusão de que este seria uma espécie à parte do 
gênero humano.

A sua teoria sobre o criminoso não resistiu à análise dos 
estudiosos do tema, como por exemplo de Liszt, que entendia 

13  CASTIGLIONE, Teodolindo. Lombroso perante a criminologia contemporâ-
nea. São Paulo: Editora Saraiva, 1962. p. 19.
14  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 27.
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ser falha toda concepção do crime puramente biológica, deri-
vada exclusivamente da natureza física e moral do indivíduo, 
pela inexistência de um único tipo antropológico criminoso. 
Para Liszt, 

Em tanto quanto trata-se somente do crime por es-
tado, no qual a ocasião externa representa um papel 
completamente secundário, poder-se-ia supor a exis-
tência de um tipo que se desvia do normal. Mas a in-
dagação rigorosamente científica, com quanto tenha 
até aqui encontrado nos criminosos por estado nume-
rosas atipias (desvios do tipo normal), sobretudo nos 
que o são por herança, ainda não descobriu o tipo do 
criminoso por estado. Destarte desmorona-se a dou-
trina de Lombroso e dos seus partidários.15

pRins, entendendo em verdade que o homem cometeria cri-
mes em razão de seu próprio arbítrio, também não acreditava 
na distinção do homem delinquente em razão de seu enqua-
dramento ou não em certo padrão de normalidade biológica, 
ao fundamento de que não há homem absolutamente normal, 
seja do ponto de vista moral ou físico. Segundo o seu enten-
dimento, “o homem perfeito é uma pura criação do espírito; a 
vontade, determinando-se por si com toda a liberdade, é uma 
concepção abstrata da razão”16.

enRique pessina igualmente entendeu que o direito penal 
deveria se voltar ao estudo do delito, não do criminoso, no 
sentido de que o objeto da ciência é a conduta do delinquente, 
e não a pessoa em si. Conforme o seu entendimento, a justiça 

15  LISZT, Franz Von. Tratado de direito penal alemão – tomo I. Tradução por 
José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: F. Briguiet & C. Editores, 1899. p. 
109/110.
16  PRINS, Adolfe. Ciência penal e direito positivo. Tradução por Henrique de 
Carvalho. Lisboa: Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1915. p. 169/170.
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penal não deve ser baseada na luta material contra o criminoso, 
mas na luta jurídica contra o delito, que se revela por meio de 
ações; ou seja, “la justicia penal debe ser y será la lucha por 
el Derecho, pero no la guerra material, salvaje, feroz y brutal 
contra el delincuente, sino la razón misma coercitiva que com-
bate en el delincuente, no el hombre, sino el delito”17.

Mas não só críticas recebeu LoMBRoso.
Outro integrante da denominada Escola Positiva, FeRRi de-

fendia a ideia de que seria para o delinquente que se deveria 
voltar à atenção no estudo do direito penal, pois os dados cien-
tíficos sobre a personalidade (biológica e social) do criminoso 
seriam dados autônomos e fundamentais sobre os quais deve-
ria se assentar a construção jurídica do crime e da pena, por se-
rem elementos inseparáveis do delinquente. Assim, conforme 
os pensamentos desse positivista,

(...) como o estudo bio-sociológico do crime não pode 
separar e ficar estranho á organização jurídica da de-
fesa preventiva e repressiva contra a criminalidade, 
também o estudo jurídico se não pode separar e ficar 
estranho aos dados bio-sociológicos sobre o homem 
delinquente, que é o protagonista da justiça penal18.

pedRo doRado MonteRo prelecionava expondo entendi-
mento no sentido de que o direito penal estaria voltado, de 
fato, ao delinquente, dentro de sua individualidade. No sistema 
penal moderno, preventivo, o mais importante seria o delin-
quente em sua privativa e característica individualidade, sendo 
secundário e subordinado o delito em si mesmo. Isso porque 

17 PESSINA, Enrique. Elementos de derecho penal. Tradução por Hilarión Gon-
zález Del Castillo. Madrid: Editora Reus, 1919. p. 86/87.
18  FERRI, Henrique. Princípio de direito criminal: o criminoso e o crime. Tra-
dução por Luiz de Lemos D’Oliveira. São Paulo: Saraiva & Cia. Editores, 1931. 
p. 89 e 92.
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um só ato não seria o suficiente para qualificar um homem e 
formar juízo acerca de sua individualidade e provável condu-
ta futura, sobre o grau de perigo que oferece à sociedade que 
integra. Desta feita, o crime cometido “debe entrar en la serie 
de los antecedentes del reo, debe ser englobado con todos los 
demás actos practicados por éste, para poder, en atención a 
todos ellos, calcular la trayectoria que probablemente seguirá 
en lo sucesivo su conducto”19.

MaRc anceL não nega a influência do positivismo 
lombrosiano sobre a consideração da personalidade do 
delinquente na chamada Nova Defesa Social, mas destaca a 
diferença entre ambos, lembrando que, embora a noção de 
personalidade do delinquente seja a principal das preocupações 
dos criminalistas modernos, a ênfase que atualmente se dá a 
sua personalidade produz resultado completamente diverso do 
que lhe atribuíam os Positivistas:

A consideração da personalidade do delinquente 
constitui o primeiro traço dessa nova atitude que se 
lhe dispensa – uma característica da defesa social mo-
derna. Neste ponto, sem dúvida, a doutrina se apro-
xima do Positivismo; mas, ao mesmo tempo, ela se 
inter-relaciona com esse movimento mais amplo que 
consistiu na ‘irrupção da personalidade do criminoso 
no campo do direito penal’, como bem lembrou pauL 
coRniL na abertura do Ciclo de estudos das Nações 
Unidas de dezembro de 1951, consagrado, precisa-
mente, ao estudo científico do delinquente. Na consi-
deração dessa personalidade, pouco a pouco livrou-se 
do biologismo lombrosiano e do fatalismo sociológi-

19  DORADO MONTERO, Pedro. Bases para um nuevo derecho penal. Nova edi-
ção com prólogo, bibliografia e notas por Manuel de Rivacoba y Rivacoba. Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, 1973. p. 78/79.
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co de FeRRi não somente porque se objetiva doravante 
compreender o homem como membro da Sociedade 
e em seu próprio meio, com todas as influências e 
todas as deformações de que é objeto, mas porque, 
indo além do ser biopsíquico e mesmo do ser social, 
a nova doutrina pretende reencontrar o ser humano, 
considerado não como objeto de estudo científico, 
mas como sujeito de direito.20

GianpaoLo poGGio sManio e huMBeRto BaRRionuevo Fa-
BRetti enfatizam que as teorias de LoMBRoso, não obstante não 
comprovadas e desprovidas de qualquer senso científico, cons-
tituíram ponto decisivo para o direito penal, ao aproximar seu 
estudo do criminoso como indivíduo, que até então era despre-
zado. Para os autores, nenhuma das teorias de LoMBRoso foi 
cientificamente comprovada, até mesmo por constituírem ver-
dadeiros absurdos, mas foram, à sua época, revolucionárias no 
estudo das Ciências Criminais e para a própria compreensão 
do delito, “pois colocaram no centro de seus estudos o elemen-
to mais importante do fenômeno criminoso e que até àquele 
momento estava sendo ignorado: a pessoa21”.

Destarte, é possível dizer que as avaliações desfavoráveis 
da teoria lombrosiana não foram capazes de afastar o seu rele-
vo, tendo em vista que, muito embora erros possam ser apon-
tados na orientação da Escola Positiva (não só em LoMBRoso, 
mas em FeRRi, GaRoFaLo e seus seguidores), são inegáveis os 
seus méritos pelas contribuições na compreensão da criminali-
dade e na elaboração de institutos jurídico-penais, de tal forma 
20  ANCEL, Marc. A nova defesa social: um movimento de política criminal 
humanista. Tradução do original da 2ª edição revista (1971) e notas por Osvaldo 
Melo. Editora Forense. p. 281/282.
21  SMANIO, Gianpaolo Poggio; FABRETTI, Humberto Barrionuevo. Introdução 
ao direito penal: criminologia, princípios e cidadania. São Paulo: Editora Atlas, 
2010. p. 45/47.
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que, ainda que não se adote a orientação do positivismo para 
os estudos penais, não há como se diminuir o valor do movi-
mento científico inaugurado por LoMBRoso22.

Com efeito, foi a partir do enfoque da teoria lombrosiana 
que o crime deixou de ser visto como mera entidade jurídica, 
como simples fruto do livro arbítrio, passando a ser considera-
do como decorrência do determinismo, como manifestação da 
personalidade humana e produto de várias causas.

Não se pode negar que, com sua proposta sobre o crimi-
noso nato, “o positivismo italiano originou um conjunto de 
ideias que foram de utilidade para fundamentar teses totalitá-
rias, e implicaram em uma importante diminuição do marco 
garantista”23, mas, por outro lado, merece mérito Lombroso 
por haver iniciado o estudo da pessoa do criminoso. Foi por 
meio da antropologia criminal que o delinquente deixou de ser 
considerado abstratamente para ganhar evidência como pes-
soa, que passaram a ser investigadas as causas do cometimento 
de crimes e, ao mesmo tempo, os meios curativos ou tendentes 
a evitar o crime. Como ressalta MaGaLhães noRonha,

Era, sem dúvida, uma estrada aberta na selva selva-
gem da luta contra a criminalidade. Nesse novo cami-
nho, é exato que LoMBRoso se perdeu por veredas tor-
tuosas e se equivocou ao fincar ou plantar marcos que 
o assinalariam, mas, como quer que seja, abriu nova 
estrada que seria doravante pamilhada por outros que 
a melhorariam e a tornariam mais firme24.

22  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 39.
23 FERRE OLIVE, Juan Carlos(et al.). Direito penal brasileiro: parte geral: prin-
cípios fundamentais e sistema. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 
135.
24  NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 34ª edição. São Paulo: Saraiva, 
1999. p. 27.
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cezaR RoBeRto BitencouRt destaca essa importância do 
legado de LoMBRoso, enfatizando que seus estudos sobre as 
causas biopsíquicas do crime foram decisivos para o desenvol-
vimento da sociologia criminal, com destaque para os fatores 
antropológicos. De fato, ele criou novos rumos para as pesqui-
sas sobre as causas do delito, contribuindo para as ciências cri-
minais principalmente por invocar a observação do criminoso 
pelo método indutivo-experimental25.

Igualmente MiRaBete reconhece que apesar do fato da dou-
trina de LoMBRoso ser falha é inegável o seu valor para o pro-
gresso do direito penal, considerando que, “apesar da evidente 
incoerência da definição do criminoso nato e dos exageros a 
que chegou o pioneiro da Escola Positiva e criador da Antro-
pologia Criminal, os estudos de LoMBRoso ampliaram os hori-
zontes do Direito Penal, que caminhava para um dogmatismo 
exacerbado”26.

Assim, certo é que, muito embora o insucesso da teoria 
lombrosiana, sua importância para o desenvolvimento do di-
reito penal especialmente em relação à criminologia é ampla-
mente reconhecida pelos juristas, que não negam que LoMBRo-
so tenha sido o criador de um verdadeiro marco na evolução 
dos estudos penais, por promover o estudo do crime sob o pon-
to de vista científico-causal, “concluindo que inclusive o pen-
samento científico naturalista do século XIX pecou pelas suas 
generalizações e por seu cunho, absolutamente simplista”27.

Sendo assim, “sem embargo a todas as críticas que se faz 
a LoMBRoso, é legítimo que se atribua a ele a condição de ‘Pai 

25  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, volume 1: parte ge-
ral. 13ª edição atualizada. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 56/57.
26  MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 23ª edição, 2ª reimpres-
são. São Paulo: Editora Atlas, 2006. p. 21/22.
27  FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia integrada. 2ª 
edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002. p. 89/90.
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da Criminologia’, pelo que igualmente trouxe de valioso a esse 
campo do saber humano”28.

De fato, apesar desse grande mérito que a ele se atribui, 
poucos pesquisadores atualmente acreditam que o criminoso 
represente um tipo biológico, identificável pela presença de 
certas características anatômicas ou fisiológicas; no entanto, 
reconhece-se que a fase lombrosiana foi necessária para se 
alcançar o estado científico atual, em que as pesquisas an-
tropológicas conquistam resultados de grande valia para o 
estudo do crime.

Ante o exposto, é possível concluir que o radicalismo, o 
exagero, e até mesmo o absurdo contidos na tese desenvolvida 
por cesaRe LoMBRoso ao inaugurar a Escola Positiva não afas-
tam a importância de seus estudos para o desenvolvimento das 
ciências criminais.

Com efeito, o delinquente não pode deixar de ser conside-
rado na análise do delito, uma vez que este somente se realiza 
por obra daquele, e LoMBRoso foi quem despertou a atenção 
dos juristas, que apenas analisavam o direito penal sob o as-
pecto filosófico, para tal fato.

Assim, o insucesso de sua teoria e todas as críticas que 
recebeu não deixam também de fazer parte da evolução da 
ciência penal, mas é justamente o desenvolvimento de sua 
doutrina o marco para a quebra da absoluta abstração e início 
do experimento concreto como meio imprescindível à apli-
cação do direito penal, considerando-se o delinquente como 
indivíduo realizador da conduta criminosa, não somente esta 
como ente abstrato.

28  FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia integrada. 2ª 
edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002. p. 89/90.
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as escolas penais européias e a construção 
do pensamento jurídico brasileiro no início 
do século xx.

Natalia Cristina Rezende Isobe

Introdução
O estudo da Teoria do Delito traz em si a redescoberta de 

sua origem e de seus fundamentos. Os alicerces sob os quais 
se consolidou a Teoria Analítica do Delito, com seu método 
de estudo escalonado do crime enquanto ação típica, antijurí-
dica e culpável, que hoje se verifica como ponto comum entre 
diversas teorias, remonta séculos de discussões, no embate de 
ideias promovido por distintos juristas e suas respectivas Es-
colas Penais1. Destarte, apresenta-se a importância do estudo 
destas Escolas Penais, na medida em que permite distinguir 

1  Em consonância com a definição de Jimenez de Asúa, entende-se como Escolas 
Penais “o corpo orgânico de concepções contrapostas sobre a legitimidade do di-
reito de punir, sobre a natureza do delito e sobre o fim das sanções”. JIMÉNEZ DE 
ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal. Tomo I. Buenos Aires: Losada. 1950, p. 
31. No entanto, convém asseverar que esta é uma noção recente, já que “somente a 
partir do período humanitário, especialmente a partir de Beccaria, é que os autores 
passaram a estudar e sistematizar suas ideias em relação ao Direito Penal, fazendo 
verdadeiras proposições de como o sistema penal deveria funcionar, ou seja, quais 
seriam as causas do crime, quais seriam as finalidades da pena e até mesmo o que se 
deveria entender como crime”. FABRETTI, Humberto Barrionuevo; SAMANIO, 
Gianpaolo Poggio. Introdução ao Direito Penal: criminologia, princípios e cidada-
nia. São Paulo: Atlas, 2010, p. 33. 
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os fundamentos teóricos sob os quais a dogmática penal atual 
foi construída, evitando o retrocesso aos erros provados pe-
las teorias anteriores e assim viabilizando o aprimoramento da 
discussão teórica. 

O cenário que este ensaio examina é o início do século XX, 
tendo com o escopo verificar os reflexos das ideias difundidas 
pelas Escolas Penais européias deste período no pensamento 
técnico-jurídico brasileiro, caracterizando pormenorizada-
mente a região do Triângulo Mineiro, por meio da análise de 
artigos veiculados pela imprensa periódica local. Por esta ra-
zão, iniciar-se-á a seguir por sucinta análise de tais Escolas.

1. Escolas penais relevantes

 1.1. Escola Clássica
A denominação Escola Clássica foi atribuída posterior-

mente pelos positivistas, entendendo-se por esta o corpo de 
doutrina comum fundada mormente sobre os postulados con-
sagrados pelo Iluminismo. Deste período iluminista, que se 
desenvolveu especialmente no século XVIII2, é herdado o des-
locamento do eixo de análise, constituindo-se o homem como 
elemento central do pensamento. 

Nesse contexto, Cesare Bonesana, o Marquês de Beccaria, 
foi um dos principais precursores da Escola Clássica, publi-
cando em 1764 seu célebre opúsculo Dei delitti e delle pene 
(Dos delitos e das penas), cujas ideias “pressupunham, na rea-
lidade, uma compilação do pensamento penal do Iluminismo, 
as consequências diretas para o sistema penal que se avizi-
nhava, limitando o poder do Estado e assentando as bases de 

2  BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicioná-
rio de política. Vol. 1. 5ª ed. Brasília: Universidade de Brasília, 2000. p. 605.
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um sistema penal humanitário e garantista”3. Destarte, o delito 
deixa de ser observado sob um prisma religioso e passa a ser 
objeto de uma análise racional, postulando pela humanização 
e proporcionalidade das penas, construindo as bases do princí-
pio da legalidade e tantas outras contribuições que ainda hoje 
orientam o Direito Penal4.

A Escola Clássica teve em FRancesco caRRaRa seu expo-
ente máximo, sustentando em síntese: a) o crime é um ente 
jurídico, b) o livre-arbítrio como dogma, pressuposto da con-
dição humana e do sistema penal; c) a pena como meio de 
tutela jurídica e retribuição da culpa moral.5

 1.2. Escola Positiva Criminológica
A Escola Positiva do Direito Penal desenvolve-se imbuída 

das ideias cientificistas e positivistas do final do século XIX, 
ilustradas no evolucionismo de daRwin e nos ideais filosófi-
cos defendidos por auGuste coMte. Inserido nesse contexto, 
o Direito almejava o status de ciência e procurava por isso se 
aproximar da veracidade conferida às ciências naturais, calca-
das no empirismo.

Assim, a Escola Positiva postula a substituição do indivi-
dualismo6 preconizado pela Escola Clássica7 e adota a con-

3  FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NÚÑEZ PAZ, Miguel Angel; OLIVEIRA,William 
Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal Brasileiro: Princípios fundamen-
tais e sistemas. São Paulo: RT, 2011, p. 127. 
4  BRITO, Alexis A. Couto de. Apresentação à obra Dos Delitos e Das Penas. 
Trad. Alexis A. Couto de Brito. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 26 e ss.
5  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal v. 1.   Parte Geral. 14ª 
Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 54.
6  A respeito das críticas ao individualismo postulado pela Escola Clássica, Biten-
court observa que os positivistas “entendiam que o Estado tinha ido longe demais 
na proteção dos direitos individuais, sacrificando os direitos coletivos.” BITEN-
COURT, Cezar Roberto, op. cit., p. 57.
7  Sobre a Escola Clássica Cf. entre outros BITENCOURT, Cezar Roberto. Tra-
tado de Direito Penal... op. cit.; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; SAMANIO, 
Gianpaolo Poggio. Introdução ao Direito Penal: criminologia, princípios e cida-
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cepção de Defesa Social afirmando a necessidade de atuação 
positiva do Estado na realização dos fins sociais, moldando 
desta forma uma intervenção estatal que priorizava a ação pre-
ventiva. Nessa ótica, o Estado configura-se como defensor da 
sociedade face à ação nociva do delinquente, antepondo os in-
teresses coletivos aos individuais 8. 

Apoiados em um pretenso discurso racional, os juristas 
adeptos da Escola Positiva preconizavam abordagens cien-
tíficas acerca do crime e do criminoso, utilizando-se princi-
palmente de teorias biopsíquicas para qualificar e mensurar o 
indivíduo. Nesses termos, deslocam o eixo analítico do crime 
(natureza e gravidade) para o réu, julgando sua capacidade de 
adaptação, normalidade ou anormalidade biopsíquica e princi-
palmente sua periculosidade. Nega-se o livre arbítrio, pois que 
se adota uma postura determinista em relação ao delinquente, 
que seria invariavelmente condicionando ao cometimento de 
crimes em função de fatores externos e internos.

Desta forma, molda-se um pensamento jurídico embasado 
em novas concepções e matrizes teóricas para a compreensão 
do crime, importando aspectos da Antropologia Criminal, Cri-
minologia e Sociologia Criminal ao construir conceitos rela-
cionados às ideias de criminoso nato, atavismo, loucura moral 
e periculosidade do delinquente.

 1.3. Escola Correcionalista
Fundamentada no sistema filosófico de kRause, a Escola 

Correcionalista surge em 1839 na Alemanha, com a disserta-
ção de kaRL RodeR, Comentatio an poena malum esse debe-

dania. São Paulo: Atlas, 2010; PRADO, Luiz Régis. Curso de Direito Penal Brasi-
leiro, Parte Geral, São Paulo, RT, 1999; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de 
direito penal. (3 vol.) 13ªed. São Paulo: Atlas, 1998.
8  BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 56. 
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at9. É, contudo, na Espanha que esta Escola difunde-se, tendo 
como seu principal expoente doRado MonteRo, que em 1915 
publica a obra El Derecho Protector de los Criminales. 

Na Escola Correcionalista o delito é concebido como ma-
nifestação da vontade defectível do delinquente, na medida em 
que este “é um ser anormal, incapaz de uma vida jurídica livre, 
constituindo-se, por isso, em um perigo para a convivência so-
cial”10, ou seja, o criminoso é orientado e limitado por uma 
anomalia de vontade. Nesta linha de pensamento, a pena tem 
como finalidade única a cura ou emenda do delinquente, de-
vendo o Estado, por meio da Administração da Justiça, pugnar 
pelo saneamento social, compreendido como higienização e 
profilaxia social.

2. O Cenário Brasileiro no início do século XX
As mudanças sociais que ocorriam no quadro internacio-

nal, materializadas principalmente na acelerada urbanização, 
nas inovações técnicas e na industrialização da produção eco-
nômica, ancoravam-se nos parâmetros da modernidade que 
comportava os valores da ciência, do progresso, da razão e da 
ordem11.  As autoridades políticas brasileiras, nos anos iniciais 
do regime republicano, teceram suas críticas à “velha ordem” 
que regia a sociedade imperial – considerada “decadente” e 
“retrógrada” pelas mazelas herdadas do colonialismo e da es-
cravidão – e empenharam-se na realização de um projeto de 
modernização que visava “reformar”, “regenerar”, “civilizar” 

9  BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 64.
10  BITENCOURT, Cezar Roberto. op. cit., p. 65.

11  SEVCENKO, Nicolau. “O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões 
do progresso” In: SEVCENKO, Nicolau (Org.) História da vida privada no Brasil: 
República: da Belle Époque à era do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998, Vol. 3, p. 7.
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a sociedade e o país com intuito de formar uma população or-
deira, laboriosa, com sentimento de pertença à pátria brasilei-
ra. De acordo com sevcenko, 

Era como se a instauração do novo regime implicasse 
pelo mesmo ato o cancelamento de toda a herança do 
passado histórico do país e pela mera reforma institu-
cional ele tivesse fixado um nexo co-extensivo com a 
cultura e a sociedade das potências industrializadas12.

Os militares, pensadores e políticos brasileiros que procla-
maram a República em 1889 estavam profundamente imbu-
ídos na ideologia positivista13. Com o intuito de “forjar um 
Estado-Nação moderno e eficaz em todas as suas múltiplas 
atribuições diante das novas vicissitudes históricas”14, os re-
publicanos buscavam “acertar os ponteiros brasileiros com o 
relógio global” em conformidade com os modelos europeus 
ou norte-americanos, “fossem esses os modelos da missão 
civilizadora das culturas da Europa do Norte, do urbanismo 
científico, da opinião pública esclarecida e participativa ou da 
crença resignada na infalibilidade do progresso” 15. Tais ideais 
foram sintetizados na bandeira brasileira, sob o lema Ordem e 
Progresso, ilustrando a centralidade do positivismo de auGus-
te coMte na simbologia republicana16. No bojo das transfor-
mações ocorridas durante a Primeira República, o pensamento 
teórico-jurídico brasileiro também foi alvo de propostas e pro-
jetos de inovação pautados nos ideais de modernização repu-

12   SEVCENKO, Nicolau, op. cit., p. 27. 

13  OLIVEN, Ruben George. Cultura e Modernidade No Brasil – São 
Paulo em Perspectiva, v. 15,  n. 2, Abril de 2001. São Paulo, p. 4.
14  SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão: tensões sociais e criação cul-
tural na Primeira República. São Paulo: Brasiliense, 2003, p. 47.

15  SEVCENKO, Nicolau . O prelúdio republicano... op cit. p. 14; 27.
16  OLIVEN, Ruben George. Op. cit. p. 4.
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blicanos, incorporando e adaptando os postulados trazidos por 
diversas Escolas Penais que se originaram na Europa.

Na efervescência das novas concepções e teorias jurídicas, 
o discurso penal brasileiro nas primeiras décadas republicanas 
era ambivalente, tecendo diferentes interpretações dos prin-
cipais expoentes do pensamento renovador europeu – como 
cesaRe LoMBRoso (L´Uomo Delinquente), enRico FeRRi (So-
ciologia Criminale) e RaFFaeLe GaRoFaLo (Criminologia), re-
presentantes da Escola Positiva. A esse respeito, são pertinen-
tes as observações de aLvaRez:

Longe de se apresentarem somente como “ideias fora 
do lugar”, ou como simples modismo da época, as 
novas teorias criminológicas parecem responder às 
urgências históricas que se colocavam para certos se-
tores da elite jurídica nacional. Não se pode negar, 
entretanto, que o estilo dos autores brasileiros, ao in-
corporarem as novas teorias, é bastante eclético e, na 
maioria das vezes, pouco original em termos teóricos. 
O ecletismo manifesta-se na tendência a apagar as 
diferenças entre as diversas correntes de pensamento 
voltadas para o problema criminal, tal como se defi-
niam na Europa, justapondo autores e teorias rivais.17

A propósito, o Código Penal de 1890 reflete esse “ecletismo” 
de ideias, pois embora sinalizasse a aceitação de postulados po-
sitivistas, era de orientação eminentemente clássica18, alterando 

17 ALVAREZ, M. César. A Criminologia no Brasil ou Como Tratar Desigualmen-
te os Desiguais. In: Dados Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Vol. 45, nº 
4. 2002, p. 686.

18  Na análise do Código Penal republicano de 1890, Salla afirma que, embora se 
inserisse em um contexto de emergência de novas ideias, o documento legal “era 
de corte liberal e clássico, como o de 1830, o que significava que o crime ainda era 
encarado na dimensão própria do fato e não do criminoso.” SALLA, Fernando. As 
prisões em São Paulo: 1822-1940. São Paulo: Annablume/Fapesp, 1999, p. 150.
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apenas em parte o sistema precedente. Isso pode ser observado, 
por exemplo, em seu posicionamento quanto à figura da meno-
ridade penal 19, pois recepcionou do Código de 1830 a ideia de 
discernimento – amplamente criticada por ser considerada vaga 
e obscura –, que estendia a inimputabilidade aos maiores de 9 
anos e menores de 14, desde que agissem sem discernimento. 
Por outro lado, o Código de 1890 reduz a inimputabilidade pe-
nal dos 14 para os 9 anos, seguindo as modernas tendências ci-
vilizatórias européias e principalmente italianas, visando o com-
bate à vadiagem, ao vício e à marginalidade desde muito cedo.

No cenário de transformações históricas que redefiniam o 
campo econômico, político, social e cultural do período, os 
debates em torno das propostas de implementação de políticas 
públicas direcionadas para as “crianças pobres”, expressam as 
representações20 da infância construídas pelos atores sociais 
preocupados em erradicar a criminalidade e a vadiagem infan-
til com intuito de consolidar a ordem urbana e construir o pro-
gresso da nação, em consonância com o moderno pensamento 
jurídico europeu difundido pelas Escolas Penais do período.

É importante salientar que o termo menor utilizado no pe-
ríodo em tela estava longe de designar apenas uma distinção 

19  A figura da menoridade penal foi introduzida pela primeira vez no Direito bra-
sileiro pelo Código Criminal do Império em 1830, fixando em 14 anos completos 
a idade para que o indivíduo adquirisse responsabilidade penal por seus atos. Cf. 
RIZZINI, Irene (Org.). Olhares sobre a criança no Brasil: séculos XIX e XX. Rio de 
Janeiro: Petrobrás-BR: Ministério da Cultura: USU Ed. Universitária: Anais, 1997

20  O conceito de representação é tomado de Chartier para quem “as percepções 
do social não são de forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e prá-
ticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de 
outras, por elas menosprezadas, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, 
para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas. Por isso esta investi-
gação sobre as representações supõe-nas como estando sempre colocadas num 
campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos 
de poder e de dominação.” CHARTIER, R., A história cultural: entre práticas e 
representações, Rio de Janeiro: Difel, 1988, p. 17
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etária, referia-se à infância pobre e desviante, abandonada 
moral e materialmente, vadia e infratora, carente de assistên-
cia e proteção. Nesses termos, as concepções de infância re-
definiam-se por meio das diferenciações estabelecidas entre a 
criança e os então chamados menores. Dessa forma, o termo 
criança era mais utilizado para referir-se à infância desejada e 
a categoria menor denominava a infância “que incomoda, que 
precisa ser regenerada, preservada e salva”21. Nas palavras de 
Londoño: “O menor não era, pois o filho ‘de família’ sujeito à 
autoridade paterna, ou mesmo o órfão devidamente tutelado e 
sim a criança e o adolescente abandonado tanto material como 
moralmente”22. 

Nessa conjuntura, a imprensa não deixou de oferecer suas 
ideias e propostas buscando solucionar os problemas relacio-
nados à infância identificada por um conjunto de ausências: 
ausência de disciplina, educação, moralidade, entre outras. No 
Triângulo Mineiro, tomando como eixo de análise as relações 
estabelecidas entre a criminalidade e a educação da infância 
no âmbito do projeto republicano de expansão e modernização 
da escola pública ocorrido em Minas Gerais no início do sé-
culo XX, o jornal Lavoura e Commercio23 publicou uma série 

21  SCHMIDT, Maria Auxiliadora M. S. Infância: Sol do Mundo – A Primeira 
Conferência Nacional de Educação e a construção da infância brasileira. Curiti-
ba, 1927. Curitiba: Universidade Federal do Paraná – Setor de Ciências Humanas, 
Letras e Artes, 1997, Tese de doutorado (Departamento de História), p. 78.

22  LONDOÑO, Fernando T. A origem do conceito menor. In: PRIORE, Mary Del. 
(org.) História da Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 4ª ed., 1996, p. 134-5
23  Os artigos do jornal Lavoura e Commércio  analisados nesse trabalho foram 
coletados no arquivo do próprio jornal cujo acervo é composto por todas as edições, 
desde sua fundação em 1899 até o ano de 2004 quando o jornal encerrou as publi-
cações. No início do século XX o jornal tinha uma publicação bi-semanal (quin-
tas e domingos) e apresentava-se como “Jornal independente, político, literário e 
noticioso.” Observa-se uma linha editorial marcada pela defesa dos interesses da 
cidade e da região expressos na reivindicação de melhorias como criação de esco-
las, estradas, policiamento e das críticas às arrecadações de impostos do governo 
estadual.  O Jornal tinha grande circulação e contava com diversos colaboradores e 
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de nove artigos denominados Menores e Vagabundos na qual 
transparece essa concepção de menor

Duas são as classes dos menores abandonados: o 
abandono material dos órfãos enjeitados, etc. e o 
moral. Nessa última se enquadram os filhos dos al-
coólicos, dos vagabundos, vítimas quase sempre de 
histerias e das histero-epilepsias. Das duas primeiras 
classes provêm os outros desdobramentos como: a 
viciosa e a criminosa. Garofalo referindo-se em sua 
“Criminologia” aos jovens delinquentes diz que no 
começo cometem crimes de sangue, leves sem agra-
vantes, passando incólumes, sem que se lhes de ao 
menos uma prisão correcional. Depois esses peque-
nos delitos se repetem e afinal um grande crime brilha 
que aterroriza, espanta e então é que nos lembramos 
dos precedentes do criminoso24.

As páginas do jornal deixam entrever a preocupação dos 
atores sociais com os “menores vadios” que estavam presen-
tes nos diferentes espaços da cidade, pois que partiam de uma 
análise determinista de que os menores abandonados se desdo-
brariam em classes viciosas e criminosas:

Uma coisa há que profundamente entristece a todos 
– a enorme quantidade de vagabundos e o núme-
ro elevadíssimo de menores vadios, criminosos ou 
não. Pequenos vagabundos, sem nenhuma ocupação, 
perambulam pelas ruas, perseguindo os loucos e os 
mendigos, atirando-lhes pedras, maltratando-os desa-
piedadamente, numa cruel manifestação de maldade 

correspondentes dos municípios do Triângulo Mineiro e no estado de Goiás. 

24  MINAS GERAIS. Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 05 de fevereiro de 
1911.
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precoce. Pequenotes ainda, entram nas tavernas, em 
sórdida promiscuidade com homens de maus hábitos 
e maus instintos, num grosseiro calão, acostumando-
se ao vícios e perdendo os sentimentos que por acaso 
tenham. Nós os encontramos a cada passo: nos altos 
e no centro, sozinhos ou em grupos, nus, sem pão, 
sem teto, atirados à rua, ao lodo, ao vicio, dormindo 
ao ar livre nos jardins e sob as árvores. Muitos temos 
encontrado sujos, numa imundície que não revolta 
porque causa pena, em farrapos, estilhadas as ves-
tes, tendo nos bolsos e nas orelhas tocos de cigarros, 
fumo, palhas, canivete e às vezes, ou quase sempre, 
pequenas facas postas a cintura em cruel ostentação 
de desígnios perversos 25.

A questão do menor foi considerada como problema so-
cial e alvo de intensos debates e propostas de políticas públi-
cas, educacionais, policiais e jurídicas, na medida em que aos 
inúmeros meninos e meninas pobres que perambulavam pelas 
ruas era atribuída uma periculosidade nos moldes do pensa-
mento penal positivista, que levaria ao cometimento de crimes 
e que por isso representava um perigo social, uma ameaça aos 
anseios republicanos de civilização e modernização das cida-
des, empreitada da qual dependia o futuro da nação. 

Uma das causas desta problemática apontadas pela im-
prensa local refere-se ao tratamento jurídico-penal dado ao 
criminoso. Em consonância com as ideias difundidas pela 
Escola Positiva, defende-se o abandono do tradicional caráter 
vindicativo-retributivo da pena defendido pela Escola Clássi-
ca, devendo a pena ter como finalidade prevenir novos delitos 
e pautar-se na periculosidade do agente:

25  MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 26 de janeiro de 1911
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“Procurando punir os criminosos e aplicando-lhes as 
penas não reparamos o mal lesado, que a compensa-
ção não se faz no direito penal senão muito restrita-
mente, mas damos ao delinquente um corretivo bené-
fico e a sociedade um meio de segrega-lo dos bons, 
evitando novos crimes e futuros delitos. Na ultima 
parte é que está o erro de nosso sistema que, ao in-
vés de corrigir e de regenerar, castiga; que não busca 
prevenir mas reprimir somente, não tentando evitar 
a pratica do mal e punido-o apenas depois de cometi-
do. Quem estuda com amor e cuidado o direito penal, 
a sua evolução e suas escolas, facilmente se conven-
cerá das vantagens da doutrina positiva que man-
da punir o delinquente por sua temibilidade, pela 
periculosidade que revelou no ato, ao contrário do 
velho clacissismo que fazia quase uma aplicação 
dosimétrica da pena e do delito”26 (g.n.).

Nota-se claramente a influência da Escola Positiva no dis-
curso do articulista, fundamentalmente na ênfase dada à neces-
sidade de uma ação preventiva do direito e na ideia da pericu-
losidade do delinquente. No entanto, o discurso deixa entrever 
que os ideais defendidos pela Escola Positiva não foram absor-
vidos sem uma nota de crítica e adaptação à realidade que se 
verificava no Brasil e, mais especificamente nesta análise, no 
Triângulo Mineiro. 

As ideias veiculadas edificam um discurso que se mostra 
ambivalente, visto que  representam uma aceitação apenas par-
cial do pensamento positivista, sinalizando o que mais tarde 
seria sintetizado pela Escola Correcionalista, pois confia na 
possibilidade de ressocialização do indivíduo, a qual se cons-
tata incompatível com o determinismo puro positivista. No-

26  MINAS GERAIS. Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 02 de fevereiro de 1911.
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ta-se o desenvolvimento de ideias concebendo o delinquente 
como ser débil, que necessita de fortalecimento e ajuda, mas 
que pode ser regenerado e contribuir para o desenvolvimento 
da nação. A citação a seguir também evidencia essa ideia:

Os menores desamparados deviam ser protegidos 
pelo Estado e os criminosos, os menores delinquen-
tes, condenados a cumprir penas especiais, em esta-
belecimentos apropriados, nos quais a pena não fosse 
considerada como uma repressão, como um castigo 
[...] A punição deve ter nesses casos o caráter pura-
mente educativo, preventivo, punindo o delinquen-
te ao tempo que vai corrigindo, regenerando-o27 
(g.n.).

Ressalta-se a preocupação com a ressocialização dos me-
nores delinquentes, que por meio da educação, seriam rege-
nerados com o escopo de prevenir novos delitos. Compondo 
noções ambivalentes, a imprensa veicula outras propostas para 
a resolução da problemática que envolvia a questão do menor:

Devíamos educar os criminosos evitando as reinci-
dências e principalmente evitar que a criminalida-
de aumentasse, e isso conseguiríamos educando os 
menores e os desamparados, dando-lhes educação e 
trabalho, purificando-lhes os hábitos com lições sa-
dias de moral, afastando-os do caminho do crime, do 
iter criminis que isso seria útil e mais proveitoso do 
que deixá-los crescer no vício e na maldade, aplican-
do-lhes mais tarde uma pena longa, de 30 anos, por 
exemplo, quando já forem homens, sem benefício 
nenhum para o indivíduo porque raros são os crimi-
nosos que chegam a cumprir uma pena dessa nature-

27  Idem.
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za, morrendo delinquentes, e para a sociedade que se 
vê obrigada a segregar um de seus membros que não 
pode voltar regenerado e deixa de colaborar para o 
seu progresso28 (g.n.).

Aqui a relação entre educação da infância e a ideia de pre-
venir a criminalidade e a vadiagem era clara. A importância 
de “regenerar os possíveis criminosos do amanhã” por meio 
da educação foi insistentemente reafirmada nas páginas dos 
jornais do Triângulo Mineiro. A criação dos Grupos Escolares, 
asilos, casas de correção e trabalho, foram alguns dos exem-
plos de instituições preconizadas pelas autoridades que bus-
cavam extirpar os males sociais e consolidar a ordem pública. 
Indo ao encontro dos propósitos correcionalistas, tais institui-
ções, juntamente com o sistema prisional, almejavam, portan-
to, o saneamento social, a higienização e profilaxia social, de 
modo a evitar a ocorrência do crime.

Conclusão
A breve discussão apresentada nesse trabalho permite 

compreender que as Escolas Penais européias foram basila-
res na construção do pensamento técnico-jurídico brasileiro 
no início do século XX. No entanto, apresentaram-se como 
“ideias fora do lugar” que não foram incorporadas sem uma 
nota de crítica, resultando na relativização das teorias e na 
construção de um discurso eclético, adaptado à realidade que 
se verificava no Brasil.

As representações construídas pelos agentes sociais que 
publicavam artigos na imprensa do Triângulo Mineiro  dei-

28  MINAS GERAIS Jornal Lavoura e Comércio. Uberaba, 02 de fevereiro de 
1911
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xam entrever as concepções de uma infância que precisava 
ser educada, regenerada, preservada e salva. A ênfase direcio-
nada à instrução das “crianças” e dos “menores” – categoria 
classificatória da infância pobre, carente e desviante – tinha 
o propósito de transformá-las em futuros adultos ordeiros, 
úteis e disciplinados que respeitassem as leis e as autoridades 
públicas. Ancorados na ideia de defesa social – no sentido 
consolidar a ordem urbana – aqueles sujeitos participaram 
intensamente na propagação de institutos como a escola pri-
mária como política pública a ser encampada pelo governo 
na prevenção da criminalidade.  

Desta forma, percebe-se que os discursos jurídicos analisa-
dos pautavam-se na perspectiva preventiva e ao mesmo tempo 
regeneradora – em conformidade tanto com o pensamento po-
sitivista quanto correcionalista – que afirmava a importância 
da educação administrada pelo Estado como instância de civi-
lização do país, instrumento capaz de promover a disciplina-
rização e moralização da infância em risco de corromper-se, 
evitando, assim, a sua degradação e inserção no vicio, na va-
diagem e na criminalidade. 
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Introdução
No final do século XIX surgem as denominadas “es-

colas ecléticas”, que ainda que possuíssem matiz muito 
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mais positivista, pretenderam conciliar os pensamentos 
difundidos pelas escolas Clássica e Positiva, e por esse 
motivo foram definidas por intermediárias ou ecléticas. 
Tais movimentos representaram uma evolução ao direito 
penal, mesmo não representando um rompimento direto 
com as escolas predecessoras. Por isso, faz-se necessário 
um apanhado sobre as duas importantes escolas penais que 
antecederam as correntes intermediárias, antes de analisar 
a escola moderna alemã.

1. A Escola Clássica
A Escola Clássica procurou humanizar as ciências penais, 

tendo sido influenciada pelo Iluminismo, o qual se baseava na 
ideia de jusnaturalismo. Assim, existiria um conjunto de nor-
mas jurídicas superiores e anteriores ao Estado, não tendo este 
legitimidade para ser tirânico; para esta escola o direito pree-
xistia ao homem, ou seja, era inerente ao homem e independia 
deste e da sociedade. 

Antecedendo a escola clássica houve um período teórico-
filosófico, que teve como maior expoente o Marquês de Bec-
caria, o qual pregava que as leis deveriam ser claras e precisas, 
devendo os juízes simplesmente aplicá-las, ficando conhecido, 
após, como o Princípio da Legalidade. Para ele, a origem do 
Direito Penal está na necessidade, o direito deve fazer prevale-
cer a segurança geral, e o critério para a medição da pena era o 
dano causado pelo delito na sociedade. 

FRancesco caRRaRa foi o grande pensador da escola clás-
sica e defendia a concepção do delito como um ente jurídico, 
constituído pela força física e pela força moral, seu conceito de 
“infração da lei do estado” consagrou-se como o Princípio da 
Reserva Legal (apenas o ato que infringe a lei é crime).
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A escola clássica deu ênfase ao individualismo em detri-
mento da sociedade, afastava qualquer tipo de arbítrio e limita-
va-se entre os extremos da imputabilidade e da pena retributiva 
(adotava um regime de caráter punitivo). Seus principais fun-
damentos eram: a imputabilidade moral é o pressuposto para 
a responsabilidade penal, o livre-arbítrio como fundamento da 
punibilidade, a vontade do homem é livre e consciente. É o pró-
prio homem que define, livremente, que conduta deve realizar; 
o crime é visto como um ente jurídico e não como um ente de 
fato, uma vez que sua essência se constitui na violação de um 
direito; a pena tem uma função punitiva, a pena é uma medida 
repressiva e o direito penal é um direito de defesa da sociedade.

2. A Escola Positiva
A Escola Positiva aparece em uma época de grande desen-

volvimento das ciências naturais, biológicas e sociais (socio-
logia, biologia, antropologia, psicologia), e adotava o método 
experimental no desenvolvimento das ideias (fortemente in-
fluenciada por coMte e daRwin) e nas investigações dos pro-
blemas sociais e jurídicos.

A corrente positiva apresentou três fases com seus respecti-
vos expoentes: fase antropológica, de cesaRe LoMBRoso, cria-
dor da Antropologia Criminal e da Psicologia Criminal; fase 
sociológica, de enRico FeRRi, criador da Sociologia Criminal; 
e fase jurídica, de RaFaeL GaRoFaLo. Na primeira fase tentou 
LoMBRoso, através de pesquisas e observações, desenvolver a 
ideia do criminoso nato, para ele o criminoso seria particular, 
distinguido por um tipo com a presença de anomalias anatômi-
cas e fisiopsicológicas, e por isso apresentaria uma predispo-
sição, nata, ao cometimento de atos criminosos. Já na segunda 
fase, FeRRi, utilizando as ciências sociais, classificou os crimi-
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nosos em cinco categorias: criminosos natos, loucos, habituais, 
ocasionais e passionais. Além disso, contestou o livre-arbítrio, 
definindo que o homem era conduzido por um determinismo 
social e todo homem seria responsável por toda ação antiju-
rídica, baseando-se em uma responsabilidade social. Por sua 
vez GaRoFaLo, na terceira fase, criou a noção de delito natural, 
praticado pelo criminoso típico que apresentaria uma anomalia 
moral e psíquica. O critério determinante da pena deveria ser 
a temibilidade (origem da moderna periculosidade criminal). 
No tocante à repressão, afirma que a medida penal é principal-
mente a eliminação (pena de morte, deportação e relegação). 

A Escola Positiva concebia o direito como resultado da 
vida em sociedade, o qual dependia das mudanças no tempo e 
no espaço; o crime (aspecto fenomênico) e o seu agente (cri-
minoso) tornaram-se o centro das investigações, atitude que 
conduziria à formação das ciências criminológicas, além de 
conduzir o pensamento jurídico-penal à utilização dos dados 
biopsicológicos e sociológicos à interpretação do crime e à 
orientação da reação social contra o crime. Apontavam como 
suas características: a pena tem uma função preventiva, de de-
fesa social, perde o caráter punitivo, e seus fundamentos são 
a personalidade do réu, sua capacidade de adaptação e sua pe-
rigosidade; utilizavam o método indutivo; o crime passa a ser 
concebido como fenômeno natural e social; a responsabilidade 
penal se baseava no determinismo, o homem é impelido pela 
sociedade a praticar determinado ato.

Os movimentos intermediários reuniram penalistas que 
não queriam romper com determinadas exigências tradicio-
nais, mas que, entretanto, estavam propícios a novas ideias. 
Segundo aníBaL BRuno, tomaram essa posição pela força da 
tradição jurídica vigente, esse compromisso serviria à expan-
são de novas ideias, principalmente com relação à prática le-
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gislativa. Porém essa posição era dualista, uma vez que não 
seria possível sintetizar pontos de vista tão antagônicos.

3. Fundamentos da escola moderna alemã
Dentre as correntes ecléticas, a de maior relevância foi a 

Escola Moderna Alemã, também conhecida como Escola de 
Política Criminal ou Escola Sociológica Alemã, sendo seu 
maior contribuinte FRanz von Liszt. Esta, como o próprio 
nome já precede, surgiu na Alemanha no fim do século XIX,  
enquadrando-se no contexto do positivismo crítico, na época 
em que a doutrina pregada pela escola positivista era dominan-
te para o estudo de Direito Penal. 

Contrária ao princípio dominante da época, de que somen-
te as ciências naturais eram consideradas ciências, sendo o di-
reito, nesta concepção, algo não científico, a escola moderna 
alemã, por iniciativa de FRanz von Liszt deu ao Direito Penal 
não apenas o status de ciência, como uma nova e mais com-
plexa estrutura de estudo da matéria. Tornou, nesta concepção, 
o Direito Penal como uma disciplina completa decorrente da 
junção com outras disciplinas jurídicas e criminológicas hete-
rogêneas – dogmática, criminologia, política-criminal - deno-
minada por Liszt de a gesamte Strafrechtswissenschaft (ciên-
cia total do Direito Penal). 

Pregava essa doutrina a distinção entre inimputáveis e im-
putáveis tendo como fundamento a normalidade da determina-
ção do indivíduo. Ponderam a não existência do livre arbítrio 
absoluto e nem do determinismo absoluto, já que a vontade é 
determinada tanto pelo indivíduo como pela sociedade. Des-
ta forma, têm-se uma liberdade relativa, o homem escolhe a 
sua conduta, mas é influenciado, também, pela sua cultura, de-
vendo o legislador ter em conta o comportamento do homem 
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médio, regular. A responsabilidade penal pressupõe um agente 
capaz, dotado de atividade psíquica regular, podendo haver em 
um crime circunstâncias atenuantes que diminuem a responsa-
bilidade penal, e causas de justificação, as quais excluem essa 
responsabilidade.

O Estado tem a função de defender a ordem pública (obje-
tivo) e aplicar a justiça repressiva propriamente dita (subjetiva, 
examina o estado psíquico do agente). Assim a pena assume 
um papel de intimidação, com uma função preventiva geral e 
especial, a primeira tem o objetivo de intimidar a todos (socie-
dade) a não cometerem crimes; já a segunda recai apenas sobre 
o delinquente, considerando seus aspectos particulares. A pena 
deve ser individualizada, considerando as variadas naturezas 
do delinquente e admitindo o fator psíquico, diferente do que 
ocorria antigamente quando a individualização era feita segun-
do a classe social do agente. Assim, classifica os delinquentes 
em três tipos: os inimputáveis, com estado psíquico defeituo-
so, aos quais se aplica medida de segurança (por tempo inde-
terminado), a fim de se proteger a sociedade; os imputáveis, 
maiores e capazes, garantindo a esses um regime puramente 
repressivo (por tempo determinado) e os  menores e primários, 
aplicando-se medidas educativas.

Adotava um método lógico-abstrato, pela preocupação ini-
cial e fundamental da ciência penal com as normas positivas, 
voltando-se para o método lógico-dedutivo e para o estudo téc-
nico-jurídico da legislação penal; e um método indutivo-expe-
rimental, por ser o crime um fato jurídico resultante de fatores 
humanos e sociais.

O conceito de delito constituía em um tratamento formal 
ao comportamento humano definido como delituoso, a ação 
era tida por naturalística (movimento corpóreo que resulta em 
uma mudança do mundo exterior), o tipo e a antijuridicidade 
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eram conceitos objetivos e a culpabilidade era subjetiva. Da 
previsão do resultado institui-se a noção de dolo e quando o 
resultado era previsto pelo agente deveria se falar em crime 
doloso.

Luiz ReGis pRado apresenta aspectos pertinentes da Escola 
Moderna Alemã para o Direito Penal Contemporâneo:

Configura-se como uma direção política criminal, 
tendo uma importante função conciliatória e orde-
nadora. O ponto de partida é a neutralidade entre li-
vre-arbítrio e determinismo, com a proposta de im-
posição de pena, com caráter intimidativo, para os 
delinqüentes normais e de medida de segurança para 
os perigosos (anormais e reincidentes), sendo esta úl-
tima com objetivo de assegurar a ordem social, com 
fim único de justiça.

4. Sobre os expoentes da escola moderna alemã

 4.1. Franz von Liszt
von Liszt foi jurista e grande político austríaco, tendo lide-

rado, em sua juventude, o Partido Nacional-Alemão da juven-
tude acadêmica austríaca; esse interesse político determinou 
sua postura jurídico-científica, levando-o a conceber o Direito 
Penal como política criminal.

Em 1882, publicou Programa de Marburgo, ensaio refe-
rente ao pensamento finalista no Direito Penal. Neste, comba-
teu a tese do “criminoso nato” de Lombroso, afirmando que as 
raízes do agir humano devem ser buscadas dentro da própria 
sociedade, causa determinante e responsável pelos compor-
tamentos realizados por cada indivíduo, seguindo variáveis 
como educação, cultura, condições de vida e nível de discerni-
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mento; von Liszt também apresentou de forma mais detalhada 
a relação entre Direito Penal, Criminologia e Política Criminal.

Desta classificação, apresentava o Direito Penal como 
garantia e política criminal de defesa social. A criminologia 
como estudo empírico do delito (observação objetiva dos fa-
tos); e a Política Criminal como conjunto sistemático de prin-
cípios fundados na investigação científica do crime e na luta 
contra o crime. 

 4.2. Adolph Prins
adoLph pRins traz aos estudos do Direito Penal uma nova 

abordagem em relação à responsabilidade do agente que co-
meteu o delito. 

Em sua concepção, elucida que para a punição de quem 
cometeu o ato delituoso é necessária a observância da vonta-
de, posto que não deverá haver conseqüências penais aos que 
agiram por movimentos automáticos, por coação à sua vontade 
e, até mesmo, por não terem agido (alusão ao que futuramente 
seria denominado de omissão); ou seja, para pRins “o elemento 
moral irredutível, na origem de toda e qualquer ação punível, 
se encontra na vontade”.

Em relação à questão referente à prevalência do livre-arbí-
trio ou do determinismo, pRins mantém a neutralidade recain-
do na esfera do relativismo, desde que sempre haja a observân-
cia do direito de punir, visto que a pena seria um meio relativo 
de manter a ordem social.

Portanto, ser a responsabilidade relativa, segundo pRins, 
deve-se ao fato de a liberdade (escolhas do motivo e força do 
querer) do indivíduo também ser relativa. Atribui como grande 
erro da escola clássica, a aplicação do princípio da liberdade e 
responsabilidade absoluta, ou seja, o fato de classificar o agen-
te do delito como totalmente responsável ou absolutamente 
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irresponsável, já que não há como falar de se estabelecer ape-
nas um padrão, visto que cada indivíduo é único e possui uma 
liberdade diversa.

5. As contribuições da escola
A Escola Moderna Alemã trouxe muitas contribuições 

ao Direito Penal, e foi a partir de dela, com von Liszt, que 
nasce a moderna teoria do delito. Além de ter sido fecunda 
no campo das realizações práticas, influenciando diretamente 
nas legislações da época e posteriores, pregando a adoção 
de institutos como o da medida de segurança, do livramento 
condicional, do sursis, entre outros, pode-se apontar algumas 
outras contribuições.

 5.1. A função finalista da pena e o surgimento do concei-
to da prevenção especial
Considerando o Direito Penal como protetor dos interesses 

da preservação de determinados bens jurídicos, para o pensa-
mento da escola, a pena deve ter um fim que transcenda a es-
sência da punição para um tempo futuro, de forma a preservar 
efetivamente o que há de valor no meio social.

Anteriormente a esta escola, acreditavam os clássicos que 
a pena deveria ser essencialmente retributiva, sendo esta a na-
tureza ética da pena. Os promotores da Escola Moderna Alemã 
entendem que a ética não justifica nem fundamenta a pena, que 
apenas um fim pode justificar a sua aplicação.

Com a Escola positiva há o entendimento de que a pena 
possuía uma função preventiva, entretanto se falava apenas em 
uma prevenção geral, com o objetivo de defender a coletivida-
de. A partir de von Liszt e seu Programa de Marburgo, surge 
o conceito conhecido por prevenção especial, a função da pena 
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passa a ser duplamente preventiva, contendo uma prevenção 
geral e uma prevenção especial. A primeira possui o intuito 
de inibir novas práticas de um delito, e a segunda a função 
de neutralizar a prática e ressocializar o agente que praticou 
determinado delito.

A pena que atingirá à justiça, será justa, será a que melhor 
proteger os bens jurídicos, ou seja, a pena justa é a pena neces-
sária, não sendo necessário se falar em antítese entre repreen-
são e prevenção, pois a pena é a prevenção atuada através da 
repreensão. Cria um fim para a aplicação da pena, acreditando 
que esta se justifica pelo fim de manutenção da ordem jurídica.

 5.2. Distinção entre imputáveis e inimputáveis
Enaltecendo o elemento vontade e capacidade para a práti-

ca de um determinado crime, trouxe a presente escola a possi-
bilidade de se classificar a capacidade do agente.

Deste modo, a imputabilidade irá derivar da capacidade 
de autodeterminação normal da pessoa; ou seja, observa se o 
agente encontrava-se consciente de seu ato, se não estava sen-
do coagido ou se praticou realmente uma conduta criminosa 
tipificada, portanto, se possuía o agente uma verdadeira liber-
dade de vontade para cometer o ato.

Dessa forma, distingue imputáveis como aqueles que 
têm consciência do seu ato, de inimputáveis, que não detêm 
capacidade de autodeterminação. A sanção a ser aplicada 
aos agentes inimputáveis é a medida de segurança, a qual 
visa proteger a sociedade, e não possuiu um tempo prede-
terminado, ou seja, ao inimputável a medida de segurança 
se aplica até que o perigo passe. Aos agentes imputáveis há 
que se falar em uma pena restritiva de liberdade comum, 
com tempo determinado.
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 5.3. A substituição/eliminação das penas privativas de 
liberdade e a ciência penitenciária
Utilizando-se da ideia de política criminal, a Escola Mo-

derna Alemã doutrinava no sentido de haver uma substituição 
de pena privativa de liberdade de acordo com a conduta e ca-
pacidade do agente. Neste contexto, inclui-se a figura jurídica 
da medida de segurança. 

Considerava um exagero a pena privativa de liberdade 
aplicada a todos os delitos e a todos os delinquentes, essa 
atitude privava, além do criminoso, a família do condenado 
de seu sustentáculo. Concluía, inclusive, sobre a dificulda-
de à reintegração do condenado a prisão, o qual ao deixar o 
cárcere ficava à margem social, sendo discriminado e sem 
conseguir emprego. A pena deveria ter uma conotação, além 
de intimidadora, de reparação, reformadora. Essa noção de 
ressocialização da pena é considerada precursora da Escola 
da Nova Defesa Social.

A reformulação do sistema penitenciário surge como uma 
necessidade inaudível e teve seu início com von Listz, que 
lutava contra as penas curtas privativas de liberdade e propu-
nha a sua substituição por recursos mais adequados. Assim, 
postula a aplicação de penas alternativas aos agentes de delitos 
econômicos de infração leve, nesse caso deveria haver a alter-
nativa de reparação do dano causado e ao autor que o reparasse 
haveria uma redução na pena privativa de liberdade.

Diferentemente das escolas penais anteriores que reconhe-
ciam que a pena tinha o único propósito de afastar o delin-
qüente da esfera social, a Escola Moderna Alemã considera-
va a pena como um desestímulo de caráter intimidatório da 
prática de delitos, um pensamento de prevenção geral, que é 
facilmente encontrado na política penal moderna. 



118 Reflexos da escola moderna alemã no direito penal

 5.4. A criação da União Internacional de Direito Penal
Em 1889, foi fundada, em Viena, a União Internacional de 

Direito Penal, por von Liszt, adoLphe pRins e von haMMeL, 
compreendendo uma assembléia geral de grupos nacionais 
(destacaram-se o belga-alemão e o francês) para promover o 
debate de questões de Direito Penal, como a delinquência de 
menores, a reincidência, a criminalidade crônica, a formação 
especializada dos juízes penais e a teoria do estado perigoso. A 
União veio sugerir e fazer admitir soluções práticas legislativas 
sobre diversos problemas do Direito Moderno.

Com a sua desarticulação após a Primeira Guerra Mundial 
formou-se, em 1924, em Paris, a Associação Internacional de 
Direito Penal. Atuando, atualmente, como órgão consultivo 
das Nações Unidas em matéria penal, objetiva estabelecer a 
aproximação e a colaboração entre aqueles que, em diferentes 
países, dedicam-se ao estudo do Direito Penal e da criminali-
dade, a fim de promover o desenvolvimento teórico e prático 
de um Direito Penal Internacional.

6. O desenvolvimento da política criminal e seus 
movimentos

A gesamte Strafrechtswissenschaft – a ciência total do Di-
reito Penal – proposta por Liszt, tem por intuito apresentar o 
direito Penal não como uma matéria meramente dogmática, 
mas sim uma disciplina composta pela criminologia e política 
criminal, esta última baseada em dois ramos importantes para 
o estudo da criminalidade: a antropologia criminal e a estatís-
tica criminal.

Segundo Liszt, a política criminal encontra seu limite na 
lei penal, na qual o princípio da legalidade representa uma sus-
tentação de defesa social.  É uma forma de aplicar à sociedade, 
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seguindo o pensamento da época, as penas que se fizerem ne-
cessárias, em benefício do meio social. 

De acordo com FRanz von Liszt, a idéia da política cri-
minal nasceu na segunda metade do século XVIII, pelas mãos 
de kLinsRoad, que a denominava como política de direito cri-
minal. Tem sua percepção inicial com a publicação da obra 
“Dos delitos e das penas” de BeccaRia e sua preocupação com 
as formas eficazes de prevenção do delito e a tipificação legal 
para alcançar tal finalidade. 

O questionamento realizado por BeccaRia projeta o iní-
cio de teorias em busca de soluções para o problema da 
criminalidade; ele já apresentava a função de prevenção e 
repressão criminal.

Entretanto, o que torna von Liszt o “pai da política cri-
minal” é o fato de o próprio ter sido o criador da doutrina da 
política criminal, que teve seus seguidores e, por lógica, estes 
precursores, definida assim, nas palavras de von Liszt, como 
“o conjunto sistemático de princípios, segundo o qual o Estado 
e a sociedade devem organizar a luta contra o crime”. 

Assim sendo, é de consenso desde o século XIX que o pa-
pel da política criminal é analisar a realidade social, os delitos, 
e o criminoso, com fins de se propor ao Direito Penal alguns 
princípios que, em momentos de reforma política, utilize de 
alterações e meios mais adequados à prevenção, controle e ao 
combate da criminalidade.

A Política Criminal, inicialmente, foi definida como uma sé-
rie de princípios sistemáticos que norteariam o Estado na luta 
contra o crime, criando assim diversas providências de ordem 
prática, em beneficio da repressão e prevenção da criminalidade.

É uma ciência que não pertence necessariamente à crimi-
nologia, porém é estudada juntamente com esta, visto a possi-
bilidade de abranger praticamente todas as ciências criminoló-



120 Reflexos da escola moderna alemã no direito penal

gicas, principalmente aos ramos da antropologia e estatística 
criminal, relação a qual resultará em diversos dados e estraté-
gias para a repressão e prevenção da prática de delitos.

Atualmente a Política Criminal é definida apenas como um 
critério orientador de legislação penal, já que muitos acreditam 
que os preceitos de von Liszt estejam ultrapassados para a 
contemporaneidade. Entretanto, como se sabe, à política cri-
minal de Liszt deve-se às figuras jurídicas de equilíbrio social 
e aplicação de justiça presentes no Direito Penal atual, quais 
sejam: as medidas de segurança, o tratamento do menor delin-
qüente, o sursis, entre outros.

Neste sentido, é pertinente a palavra de niLo Batista, na 
qual conceitua a Política Criminal como:

Do incessante processo de mudança social, dos re-
sultados que apresentem novas ou antigas propostas 
do direito penal, das revelações empíricas propicia-
das pelo desempenho das instituições que integram 
o sistema penal, dos avanços e descobertas da cri-
minologia, surgem princípios e recomendações para 
a reforma ou transformação da legislação criminal 
e dos órgãos encarregados de sua aplicação. A esse 
conjunto de princípios e recomendações denomina-se 
política criminal.

Assim, do mesmo modo Rocha assevera:

 (...) a política criminal determina a missão, os con-
teúdos e o alcance dos institutos jurídicos-penais, bem 
como a aplicação prática do direito penal aos casos 
concretos. São as opções da política criminal que de-
cidem sobre a incriminação ou não de determinadas 
condutas, considerando-se a vantagem social da qua-
lificação, bem como quem deve ser responsabilizado.
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Na prevenção geral a pena tem um fim intimidativo que se 
dirige à sociedade como um todo, uma coação psicológica. Na 
prevenção especial a pena é referente ao próprio agente que 
cometeu o delito, retirando-o da sociedade em que vive, como 
forma de impedi-lo de praticar outros crimes e como forma de 
corrigi-lo para o retorno ao meio social.

É importante salientar que o objetivo da política criminal 
não se prende apenas à infração penal como forma de prevenção 
e combate da criminalidade. Consiste papel da política criminal 
atuar em todas as áreas da sociedade (políticas, sociais, 
culturais, econômicas), sempre com fins de prevenir e impedir 
a prática de delitos.

Deste modo, cabe à política criminal formar as bases, em 
congruência com a realidade e às necessidades do meio social, 
que resultarão em leis justas e humanas. Através dos meios e 
técnicas criadas por meio de decisões políticas e, posterior-
mente, legislativas, surge a política criminal como forma de 
defesa e controle dos bens jurídicos de maior valor considera-
dos pela sociedade. 

Nesse sentido, doutrina zaFFaRoni: “A Política Criminal é 
a ciência ou a arte de selecionar os bens jurídicos que devem 
ser tutelados penalmente e os caminhos para tal tutela, o que 
implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos”.

A Política Criminal é uma parte da política geral, e deve 
ser compreendida e estudada dentro desses limites. Dependen-
do, portanto, do poder Estatal, a própria legislação penal bem 
como os tratamentos que serão atribuídos ao delinquente.

Durante o desenvolvimento da política criminal, houve 
diversos movimentos como forma de se adequar os proble-
mas da sociedade vigente. Torna-se oportuno um breve apa-
nhado sobre os principais movimentos da Política Criminal 
da atualidade. Destacam-se três correntes: A Novíssima De-



122 Reflexos da escola moderna alemã no direito penal

fesa Social ou Nova Defesa Social (NDS), Movimentos de 
Lei e Ordem (MDLO) e a Política Criminal Alternativa ou 
Nova Criminologia.

 6.1. A Novíssima defesa social ou Nova Defesa Social
A Nova Defesa Social, pensamento defendido com a publi-

cação do livro La Défense Sociale Nouvelle de MaRc anceL, 
buscou a transformação e humanização do direito penal. Seria 
um movimento de conjugação de aspirações humanistas e de-
mocráticas, em matéria penal.

A Nova Defesa Social foi a corrente de pensamento da po-
lítica criminal de maior aquiescência pela sociedade científica 
do século XX. Diferentemente do movimento anterior (Movi-
mento da Defesa Social) que pregava a destruição do Direito 
Penal, as idéias propugnadas pela Nova Defesa Social estão 
consolidadas na coerência do pensamento moderado.

Possui três características básicas: caráter multidiscipli-
nar ao abrigar diversas posições; caráter universal por se 
encontrar acima das legislações nacionais e como traço pe-
culiar a mutabilidade por variar no tempo se adequando ao 
avanço da sociedade.

Tal movimento visa o exame crítico das instituições 
vigentes, a conexão com todos os ramos do conhecimento 
humano e um sistema político criminal de proteção dos di-
reitos dos homens.

Entretanto, o movimento da Nova Defesa Social, em de-
corrência desta concepção universalista e da manutenção do 
princípio da legalidade como forma protetora atrelada ao pro-
cesso legislativo, sofreu uma grande queda a partir do surgi-
mento das correntes críticas da criminologia nos anos 60 que 
constataram o fracasso das penas privativas de liberdade.
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 6.2. Movimentos da lei e ordem
O Movimento da Lei e Ordem originou-se nos Estados 

Unidos da América. Sua orientação de reação ao fenômeno cri-
minal tem sentido absolutamente oposto ao da Defesa Social, 
ou seja, de um sistema humanístico de política criminal. Este 
movimento, integrado principalmente por políticos e sensacio-
nalistas, defende uma ideologia da repressão para conter um 
inimigo criado através do medo. Para isso, a imprensa difunde 
a idéia de que a criminalidade e a violência encontram-se sem 
controle criando um verdadeiro estado de pânico e desespero 
no meio social. Uma atitude sem muita racionalidade, como 
uma solução imediata para o problema da segurança pública.

Segundo o movimento, a pena possui caráter de castigo e retri-
buição, os crimes graves requerem longa privação de liberdade ou 
morte, a serem cumpridas em estabelecimentos penais de segurança 
máxima, em regime de rigorismo, tais como o Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) Brasileiro. Além disso, proclama que exista 
uma resposta imediata ao crime, com ampliação da prisão provisó-
ria e que a execução da pena deve ser realizada pela autoridade peni-
tenciária, restringindo-se os demais controles, dentre eles o judicial.

Para grande parte da doutrina, este movimento representa 
um direito penal simbólico, de forma a enganar a sociedade 
desviando a atenção da mesma para a segurança pública ao in-
vés de outros graves problemas econômicos e sociais; essa Po-
lítica Criminal defende a luta contra a criminalidade de forma 
irresponsável pela qual, na maioria das vezes, os postulados da 
dignidade humana são desrespeitados e o Estado Democrático 
de Direito é ameaçado pela ideologia do Estado do Terror.

 6.3. Nova criminologia
Movimento baseado na idéia de descriminalização, no qual 

as políticas criminais alternativas propõem  novas formas de 
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atividade delitiva. Considerada um movimento com cunho de 
inspiração marxista, acreditam que irá se transformar em uma 
criminologia dialética.

Constituem os princípios fundamentais deste movimento 
alternativo: a abolição da pena privativa de liberdade, pois é 
considerada descartável como meio de repressão do delito e 
como forma de ressocialização do delinquente; uma Política 
Criminal voltada para duas classes, ou seja, a criminalidade 
deve ser considerada segundo a classe social de que provenha; 
a abolição do sistema penal; um processo gradativo passando 
pela descriminalização, despenalização e desjudicialização; a 
criminalização dos comportamentos que causem dano ou ame-
acem os interesses essenciais da comunidade; e, com o objetivo 
de difundir sua  ideologia,  propõe uma  intensa propaganda.

Conclusão
A Escola Moderna Alemã, uma das mais importantes das 

denominadas escolas intermediárias do século XX, trouxe di-
versos avanços para o Direito Penal, criando institutos jurídicos 
inovadores que influenciam a ciência do direito nos dias atuais.

Dentre tais inovações ressaltam-se uma distinção mais 
aperfeiçoada entre imputáveis e inimputáveis, com a exclusão 
da responsabilidade penal destes e a consequente aplicação de 
medida de segurança; a noção do caráter preventivo (geral e 
especial), ressocializador e finalístico da sanção penal; a ideia 
de imposição de penas diversas das privativas de liberdade a 
determinados delitos; e a composição do direito penal com as 
disciplinas da criminologia e da política-criminal, de modo a 
torná-lo mais completo.

Ademais, o desenvolvimento da doutrina da política-cri-
minal por Franz Von Liszt, tida como simples orientação ao 
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legislador em matéria penal, inspirou inúmeros movimentos 
ao redor do mundo, tais como o Movimento da Lei e Ordem, 
Nova Defesa Social e Nova Criminologia, e hoje é parte im-
portante de teorias como a de Claus Roxin e seu funcionalismo 
teleológico.

Destarte, observa-se a grande contribuição da escola em 
análise, bem como dos pensamentos trazidos por seus funda-
dores, Franz von Lizst e Adolph Prins, os quais, criaram, ain-
da, juntamente com Von Hammel, a União Internacional de 
Direito Penal, precursora da Associação Internacional de Di-
reito Penal, que atua como órgão consultivo das Nações Uni-
das, e de vários países na atualidade.

Referências
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. 13. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.
BRUNO, Aníbal. Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. 
FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Inte-
grada. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
LISZT, Franz Von. Tratado de Derecho Penal. Trad. de Luis Jimenez 
de Asúa. Madri: Réus, 1914.
MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal: Parte Geral. 
17. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal. 36. ed. São Paulo: Sarai-
va, 2001.
PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral.  
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 





a escola correcionalista e o pensamento de 
pedro dorado montero e concepción arenal

Miller Borges

Sumário: Introdução. 1. A escola correcionalista. 2. Pedro Do-
rado Montero. 3. Concepción Arenal. 4. Breve crítica ao pen-
samento correcionalista. Conclusão.

Introdução
O presente trabalho acadêmico tem como principal obje-

tivo o desenvolvimento de um breve estudo sobre a Escola 
Correcionalista de Direito penal, mais precisamente sobre as 
ideias correcionalistas de Pedro Dorado Montero e Concepci-
ón Arenal.

Em tempos em que a leitura de códigos e a memorização 
de artigos de lei são os principais pontos abordados nas salas 
de aula, o estudo de como o pensamento jurídico-penal se de-
senvolveu até o presente momento torna-se indispensável para 
os aplicadores do direito penal que entendem que a matéria 
não se limita à aplicação da lei. 

Por tal motivo, é de extrema importância o estudo de tais 
ideias, bem como os meios sugeridos por ambos os auto-
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res para se chegar a um novo sistema jurídico-penal. Ainda, 
será feita uma breve análise da importância do pensamento 
correcionalista historicamente e para o Ordenamento Jurí-
dico vigente. 

1. A escola correcionalista.
Surgida na Alemanha, em meados do século XIX, com a 

dissertação de KARL RÖDER chamada Comentatio an poena 
malum esse debeat, a Escola Correcionalista teve como prin-
cipal fundamento o sistema filosófico de KARL CHRISTIAN 
FRIEDRICH KRAUSE1, sistema este pertencente ao movi-
mento do idealismo romântico alemão, possuidor de notável 
caráter religioso cristão2. 

Como ocorreu com as escolas penais antecedentes, a Es-
cola Correcionalista surgiu para estabelecer uma reforma no 
decadente sistema jurídico penal vigente na época. Isso devido 
ao fato do constante crescimento da criminalidade que, à épo-
ca, entendia-se que deveria ser combatida e solucionada por 
meio do Direito penal.

A forma de pensar alemã, tradicionalmente dotada para a 
abstração, seguia uma corrente distinta da usual e via na pena 
uma natureza complexa. Dessa forma, com a difusão do pen-
samento de KRAUSE e o desenvolvimento das ideias de RÖ-
DER, os seguidores dessa doutrina passaram a enxergar o de-
linquente como um menor necessitado de ajuda, educação e 
tutela3. Desta forma, teria o delinquente “direito à pena”, para 

1  BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral: vol. 01, 
10 ed., São Paulo: Saraiva. 2006. p. 78
2  JIMÉNEZ, Rafael V. Oden. Genesis y Desarollo del Panenteísmo.  http://www.
filosofia.org/mon/kra/k1998roj.htm
3  ANTON ONECA, José. La Utopia Penal de Dorado Montero. Tomo II, número 
1. Salamanca: Universidad de Salamanca. 1950. p. 35.
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que assim pudesse ser “curado” de seus males e, como conse-
quência, ressocializado.

Portanto, para o pensamento correcionalista, o principal 
fim da pena seria a correção do criminoso, sua reinserção na 
sociedade através do remédio da pena. Assim, pode-se dizer 
que o correcionalismo é uma doutrina de cunho cristão, de ca-
ráter ético-panteísta, tendo em conta a moral e o Direito Natu-
ral4. Levando-se em consideração que o fim da pena, para tal 
corrente, não era a defesa social, tampouco a retribuição, e sim 
de readaptação do delinquente à sociedade, para o correciona-
lismo o sistema penal não deveria ser utilizado abstratamente 
em decorrência do crime propriamente dito ou direcionada a 
um criminoso genérico. Como instrumento de correção do de-
linquente, a pena deveria ser aplicada particularmente a um 
criminoso em concreto, atendendo suas necessidades para que 
pudesse de fato voltar à sociedade sem resquícios do delito 
cometido.

Conforme entendimento de Cezar Roberto Bitencourt:

Em outros termos, o delinquente, para os correciona-
listas, é um ser anormal, incapaz de uma vida jurídica 
livre, constituindo-se, e por isso, em um perigo para a 
convivência social, sendo indiferente a circunstância 
de tratar-se ou não de imputável. Como se constata, 
não dá nenhuma relevância ao livre arbítrio. O crimi-
noso é um ser limitado por uma anomalia de vontade, 
encontrando no delito o seu sintoma mais evidente, e 
por isso, a sanção penal é vista como um bem. Dessa 
forma, o delinquente tem o direito de exigir a sua exe-
cução e não o dever de cumpri-la5.    

4  BITENCOURT, Cesar Roberto. Op. cit. p. 79
5  Op. cit. p. 79.
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Segundo DORADO MONTERO, a doutrina de RÖDER sig-
nificava “una profunda revolución en las ideas y en la vida, 
bastante más profunda que la que a BECCARIA se atribuye”6. 
Completa DORADO MONTERO7:

La obra de RÖDER fue la que se dice realizan a me-
nudo los filósofos, los poetas y, en general, los es-
píritus de sintética e comprensiva mirada... quienes, 
por su fina e previsora perspicacia, se anticipan con 
geniales instituciones, a su contemporáneos, viviendo 
mentalmente en porvenir e profetizándolo.     

Entretanto, o fim correcionalista não foi inventado por RÖ-
DER. PLATÃO já havia dito que a pena – segundo o qual era 
a “medicina da alma” – deveria ter seu fim para proveito do 
culpável, devendo este ser eliminado quando o mal não fosse 
curável, para que a pena tivesse o fim de prevenção8. A origi-
nalidade de RÖDER teria sido o exclusivismo de deduzir de 
um direito fundado na disposição interna da vontade identifi-
cado com a moral. Segundo ANTÓN ONECA, esta originali-
dade também foi seu maior erro, pois “Röder olvidaba que hay 
delincuentes incorregibles y otros que nada tienen que corregir 
y son reprimidos con miras de advertencia y ejemplaridad”9.

A Escola Correcionalista, apesar de ter obtido menor expres-
são que outras escolas penais, como a Escola Clássica e a Posi-
tiva, influenciou além de diversos Ordenamentos Jurídicos, que 
passaram a notar a pena com fim também correcional, escolas 
posteriores, como a Nova Defesa Social de MARC ANCEL. 

6  Apud. DORADO MONTERO, Pedro. El correcionalismo penal y sus bases doc-
trinales, in: Derecho Protector I, pág. 190.
7  Idem.
8  ANTON ONECA, José. La Utopia Penal de Dorado Montero. Tomo II, número 
1. Salamanca: Universidad de Salamanca. 1950. p. 37.
9  ANTON ONECA, José. op. cit. p. 38.
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Apesar de ter surgido na Alemanha, a Escola Penal ora 
sob estudo teve seus principais difusores na Espanha, ficando 
conhecida até como Escola Espanhola10, da qual fariam parte 
GINER, ROMERO GIRÓN, LUIS SILVELA, ARAMBURU, 
CONCEPCIÓN ARENAL e PEDRO DORADO MONTERO, 
sendo estes dois últimos os mais expressivos. Por tal razão, 
passamos a apresentar mais a fundo as ideias desses dois difu-
sores da escola em questão. 

2. Pedro Dorado Montero 
Apesar de não fazer parte propriamente da Escola Corre-

cionalista, DORADO MOTEIRO foi um dos grandes contri-
buidores para a difusão das ideias correcionais no Direito Pe-
nal. O próprio autor não se considerava correcionalista, e sim 
filho e continuador da corrente.  

Em sua obra, JOSÉ ANTÓN ONECA afirma que, a dou-
trina de RÖDER, segundo DORADO MONTERO, era mais 
revolucionária e importante que a de BECCARIA. Dessa for-
ma, para que pudesse obter os efeitos desejados, deveria se 
desenvolver e ser aplicada aos poucos, para que assim, o cri-
minoso deixasse de ser visto como inimigo social e passasse a 
ser reconhecido como ser necessitado11. 

Em sua obra Bases para um novo Direito Penal, Dorado 
Montero levanta a questão da possibilidade de existir um sis-
tema penal mais justo do que o vigente na época que, ao seu 
entender, tratava-se de um sistema “mau”. A partir de tal ques-
tão, passa a apontar os pontos capitais para a substituição desse 
sistema “mau” por um novo, basicamente formado pela ideia 
correcionalista.

10  DORADO: Balance penal de España en el siglo XIX; in: De Criminologia y 
Penología. P. 140, Apud. ANTON ONECA, José. op. cit. p. 35.
11  Op. cit. p. 36.
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Dorado Montero, diferentemente do até então existente na 
ciência criminal, enxerga no delinquente não um inimigo so-
cial que deve ser eliminado, e sim como ser necessitado de 
ajuda. Mister se faz destacar que tal necessidade é decorrente 
de uma debilidade física ou espiritual. Vejamos como dispõe 
tal ideia em seu texto:

Un sistema penal congruente con las modernas con-
cepciones filosóficas y sociológicas, con las concep-
ciones derivadas del naturalismo causalista, no puede 
menos de partir de la consideración del delincuente 
como um individuo débil, débil de cuerpo o de espíri-
tu, o de ambas as cosas, y por tal motivo, necesitado 
de fortalecimento e ayuda12.

Ou seja, além da evidente influência cristã na doutrina 
de Dorando Montero, torna-se clara também a influência da 
Escola Positiva na ideia do autor, na medida em que per-
cebe no criminoso, além de uma debilidade espiritual, uma 
debilidade física. No entanto, discorda notavelmente do en-
tendimento dessa escola penal no que concerne à finalidade 
da pena. Merece destaque a consideração de JOSÉ ANTÓN 
ONECA a respeito:

DORADO MONTERO tomó el mismo punto de par-
tida que la escuela positiva: el determinismo que las 
ciencias naturales habían puesto a fines del siglo XIX, 
cuando el joven escolar de Navacarros somete a re-
visión en Bolonia la filosofía aprendida en las aulas 
salmantinas. Pero se separa del positivismo por con-
siderarlo demasiado rendido a la tradición represiva 
y aflictiva.

12  DORANDO MONTERO, Pedro. Bases para un Nuevo Derecho Penal. Buenos 
Aires: Depalma. 1973. p.  63.
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Entretanto, afirma doRado MonteRo que tal debilidade é 
relativa, uma vez que não é absoluta a materialização de um 
ato criminoso. Ou seja, relativiza a caracterização de delin-
quente na medida em que entende ser relativa à configuração 
de crime, uma vez que um ato pode ser considerado criminoso 
em determinada sociedade, e em outra comunidade não. Veja-
mos o texto de DORADO MONTERO:

Pero lo que si sabemos es quienes han de ser teni-
dos como delincuentes en un medio social A o B. 
Lo serán todos aquellos que atenten contra las con-
diciones de existencia de tal medio, o mejor, contra 
lo que la mayoria, o los que mandan, o los que por 
cualquier modo consigan imponer su criterio, consi-
deren como condiciones constitutivas de aquel orden 
social, moral e jurídico determinado. Tanto puede ser 
delincuente el violento y agresivo, como el de tempe-
ramento dulce que se niegue a hacer daños a ningún 
hombre, aunque este pertenezca a otra tribu, nación o 
ejército enemigo; tanto puede serlo el guerrero, como 
el filantropo; el ladrón, como el pródigo y desprendi-
do. Mas sean delincuentes éstos o los otros, lo que pa-
rece indudable es que, quienes lo sean, son estimados 
como seres peligrosos para la vida social ordenada de 
un círculo social concreto, como elemento disonantes 
en este. 13      

Portanto, o autor clama pela necessidade da utilização da 
pena como meio de reintegração social daquele que aparen-
temente se encontra fora dela. Justifica ainda tal fim para a 
pena indicando duas possibilidades de o Estado lidar com 
a criminalidade: ou destruir seus agentes, ou trabalhar para 

13  Op. cit. p. 63.
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transformar as forças hostis do delinquente em meios úteis 
para cooperar com o bem-estar da sociedade. Notoriamente, 
doRado MonteRo entende ser a segunda opção a mais ade-
quada. É seu entendimento que a primeira forma de se reagir 
à criminalidade é injusta e insensata. Mister se faz analisar 
sua explicação para tal:

Injusto, porque no ha sido su espontanea voluntad, 
sino causas ajenas a ella lo que les ha traído a su 
actual estado; hasta puede acontecer, como pasa 
con los reos por móviles levantados y altruistas, 
que sus propósitos al delinquir hayan sido nobles 
y honrados. Insensato: a) porque aun suprimidos 
ellos, engendros de causas permanentes, vendrían 
muy pronto a ser reemplazados por otros, en tanto 
estas causas no fuesen combatidas y desarraigadas; 
b) porque todo hombre, aun los que parecen más 
inútiles, tiene algo aprovechable, y seria un error no 
intentar aprovechar las energías que los delincuentes 
posean. Cabalmente esta utilización de las aptitudes 
de los delincuentes para fines socialmente lícitos ha 
sido preconizada recientemente, entre otros, por los 
principales jefes de la escuela antropológica penal 
italiana, por Lombroso y por Ferri, bajo a la deno-
minación de simbiosis del delito.14

Conforme afirma LUIS JIMENEZ DE ASÚA, “Dorado 
Montero piensa que el criminal debe ser protegido porque al 
proteger al delincuente se defiende também a la  sociedad.”15

Para tal aplicação correcionalista da pena, o autor prevê a 
necessidade de uma nova faceta dos magistrados. Entende que 

14  Op. cit. p. 64
15   JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Tratado de Derecho Penal. Tomo I, 5ª Ed. Buenos 
Aires: Editorial Losada. 1992. p. 877.
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o juiz severo e temível deve dar lugar a um “médico” carinho-
so e compreensivo, que cuidará do corpo e da alma dos crimi-
nosos16. Assim, o sistema jurídico penal se tornaria a chamada 
“medicina social”.  

Em sua obra principal sobre o correcionalismo, doRado 
MonteRo tece severas críticas à postura e ao conhecimento dos 
juízes de direito da época, que, segundo ele, eram conhecedo-
res profundos dos códigos e das leis penais vigentes, mas que 
nada sabiam sobre psicologia, antropologia, sociologia, bem 
como sobre psicologia criminal, sociologia criminal, e antro-
pologia criminal, matérias indispensáveis para o exercício da 
função de “médico social”17.

Apenas dominando tais ciências, os juízes seriam capazes 
de individualizar as penas de acordo com as necessidades de 
cada réu. Para expressar tal premissa, o autor realiza uma ana-
logia entre a ciência criminal e a medicina. Nesse contexto, 
afirma que “não são as enfermidades que devem ser curadas, e 
sim os enfermos18”. Sobre a individualização das penas:

Individualizar el tratamiento penal significa hacer una 
determinación, lo más exacta posible, del que con-
viene al delincuente concreto Fulano, a diferencia de 
todos los demás delincuentes, para mejorarlo y adap-
tarlo a la vida ordenada y pacífica dentro del medio 
social en que se halla. Determinación que no puede 
hacerse, sino mediante un examen concienzudo del 
estado particular del paciente y del conjunto de las 
condiciones de que él mismo es un resultado. El co-
nocimiento de las disciplinas anteriormente mencio-
nadas (antropología general, psicología, sociología, 

16  Op. cit. p. 68.
17   Op. cit. p. 72/73.
18  Op. cit. p.75.
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antropología criminal, psicología criminal, sociología 
criminal) prestará a los futuros médicos sociales la 
indispensable capacidad para proceder al examen de 
referencia con al examen de referencia con el mayor 
acierto posible.19      

Ou seja, para que a correção possa ser aplicada de forma 
eficaz, deve o juiz, como um médico, conhecer os problemas 
do “enfermo” e, através de todo o seu conhecimento científico, 
aplicará o melhor “remédio”, não para curar a “enfermidade” 
em si, ou seja, não para punir o ato criminoso, e sim para cor-
rigir o acusado. 

doRado MonteRo defende ainda a responsabilização cole-
tiva do crime:

Sin hablar ahora directamente del problema de la 
imputabilidad y la responsabilidad criminales, que 
examinaré en otro sitio, conviene decir aquí que las 
modernas concepciones filosóficas y sociológicas 
solidaristas, donde se considera al delito como un 
fenómeno social enlazado con otro número infinito 
de ellos en relación  de causalidad, obligan a recono-
cer que el mismo constituye una desgracia, a nadie 
en particular imputable, e imputable en globo a todo 
el mundo; y por consecuencia, obligan a proscribir 
la idea de la responsabilidad individual y personal, 
poniendo en lugar suyo la de una responsabilidad co-
lectiva, difusa, solidaria20.   

Entende o autor que a falta cometida pelo indivíduo deve 
ser absorvida por todos os membros da coletividade. Para o 

19  Op. cit. p. 77.
20  Op. cit. p. 74.
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pensamento correcionalista de doRado MonteRo, a responsa-
bilidade coletiva de um ato cometido por um indivíduo é uma 
consequência natural, considerando que, para as correntes fi-
losóficas e sociológicas que o inspiravam, o crime era causado 
não por um fator individual próprio do delinquente, mas sim 
por diversos fatores decorrentes da inserção desse indivíduo 
em determinado meio social. Para ilustrar tal ideia, doRado 
MonteRo chega a traçar uma analogia entre a sociedade e a 
família. Segundo ele, se a sociedade absorver a responsabili-
dade de forma difusa, como acontece aparentemente em uma 
família, como nesta, a coletividade iria se ajudar na correção 
do ato, sendo, inclusive, mais fácil perdoar esse delito. 

A individualização da pena, para o autor, ainda possui 
outros caracteres. Segundo o pensamento correcionalista, di-
ferentemente do que ocorria, a pena deveria ser aplicada não 
como reflexo do ato criminoso, mas sim embasada nas pró-
prias características do réu. Seria impróprio um indivíduo alta-
mente perigoso, por ter cometido apenas uma infração penal, 
receber uma pena mais branda do que outro que, apesar de não 
possuir natureza perigosa, agressiva, acabou por cometer um 
delito considerado mais lesivo em determinada coletividade. 
Assim, os antecedentes do criminoso bem como suas demais 
atividades no seio comunitário devem ser valorados, inclusive, 
sobre o delito a ser punido que, em seu entendimento, tem im-
portância secundária na fixação da pena. Vejamos o que DO-
RADO MONTERO diz em seu texto:

Al contrario, en el sistema moderno, el delito en si 
mismo ofrecerá un interés secundario y muy subordi-
nado. Un solo acto no basta para cualificar a un hom-
bre y formar juicio acerca de su individualidad, acer-
ca de su probable conducta futura, acerca del grado 
de peligro que se ofrezca para lo porvenir en el grupo 
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social de que forme parte. El delito cometido debe 
entrar en la serie de los antecedentes de reo, debe ser 
englobado con todos los demás actos practicados por 
éste, para poder, en atención a todos ellos, calcular la 
trayectoria que probablemente seguirá en lo sucesivo 
su conducta. Quiere esto decir que, en el sistema pre-
ventivo, el delito o delitos ejecutados por una persona 
no tendrán otro carácter ni otro valor que cualquier 
otro acto hijo de ella, o sea, el de síntomas de estado 
particularísimo individual de sujeto, y por tanto, el de 
signos para inferir, juntamente  con otros, el mayor 
o menor temor de que en adelante continuará la mis-
ma conducta al presente seguida, o la esperanza de su 
rectificación e posible enmienda.21      

Além dos posicionamentos deveras polêmicos já apresenta-
dos, o autor ainda apresenta um de notável destaque. Para ele, 
utilizando seus conhecimentos de psicologia, sociologia e antro-
pologia, os juízes, analisando o indivíduo antes que este cometa 
um crime, devem anteceder o ato criminoso, aplicando a correção 
antes mesmo de um delito ter ocorrido22. Para tanto, deverá ser 
atribuído ao juiz – o “médico social” – liberdade e discricionarie-
dade bastantes para agir conforme seu entendimento embasado 
em todo seu conhecimento. Dessa forma, tornar-se-ia adequado 
aplicar uma correção mais rígida a um indivíduo que teria come-
tido uma simples infração penal, entretanto, com características 
próprias de alta periculosidade, do que a uma pessoa nitidamente 
inofensiva, mas que cometeu um crime de caráter grave aos olhos 
de determinada sociedade. doRado MonteRo sustenta ainda que 
seria possível o “médico social” deixar de aplicar a correção a 

21  Op. cit. p. 79.
22  Op. cit. p. 80/81
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este indivíduo, mesmo quando comprovada a autoria e o dolo do 
crime, caso entenda ser desnecessária a aplicação da pena. 

Mister se faz destacar o posicionamento de JOSÉ ANTÓN 
ONECA acerca do assunto:

Si por un lado hachaba DORADO a la escuela clási-
ca ser continuadora del antiguo régimen en sus ideas 
fundamentales, por otro se complace en percibir den-
tro de ellas los latidos de principios contradictorios y 
pretende demostrar que, a través de la doctrina retri-
bucionista, se transparenta el preventivismo. Así las 
agravantes no representan, según él, ni mayor grave-
dad ontológica de hecho, ni mayor culpabilidad, sino 
que significan simplemente más acentuada capacidad 
delictuosa, mientras las atenuantes son, no signos de 
menos libertad para dirigir el reo su conducta – como 
acostumbraban a decir los clásicos –, sino indicio de 
menor peligrosidad; y as eximentes, que los autores 
clásicos explicaban por ausencia de inteligencia o de 
voluntad, para el criminalista salmantino excluyen de 
responsabilidad solamente en cuanto son síntomas de 
que los hechos han sido realizados por sujetos temi-
bles.23   

3. Concepción Arenal
Juntamente com DORADO MONTERO, CONCEPCIÓN 

ARENAL teve indiscutível importância para a difusão das 
ideias correcionalistas no direito penal. ARENAL mostrou-se 
uma penalista à frente de seu tempo, apesar de haver sempre 
críticas quanto ao fato de jamais ter estendido seus estudos 
além das fronteiras espanholas. Independentemente disto, ao 

23   Op. cit. p. 32/33. 
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abordar a questão do delito e do delinquente, ARENAL já re-
alizava uma contemplação criminológica. Apesar de ser a cri-
minologia uma ciência ainda pouco difundida e desenvolvida 
na época, ARENAL já conhecia suas diretrizes fundamentais 
até então asseguradas pelos cientistas criminológicos 24. 

Seus principais trabalhos foram produzidos no lapso tem-
poral compreendido entre a sexta e a nona década do sécu-
lo XIX, período em que ocorre grande desenvolvimento das 
ideias penais na Europa. Neste continente, a doutrina domi-
nante é a contemplada pela Escola Clássica, que desde BEC-
CARIA25 até CARRARO26 postula a reivindicação das ga-
rantias individuais, a legalidade dos delitos e das penas, bem 
como a segurança do homem frente à arbitrariedade e abuso 
do Estado. ARENAL segue alguns desses postulados, estando 
presente em sua obra manifestação contra a prisão preventiva 
e, apesar de considerar a pena detentora de caráter principal-
mente correcionalista, não nega, sem seu prejuízo desse enten-
dimento, o caráter retributivo da sanção penal27.    

A sistematização jurídica de GAROFALO28, bem como a 
filosófica de FERRI29, ao pensamento de LOMBROSO30, pos-
tulados na Escola Positiva, também exercem inquestionável 
influência no pensamento de ARENAL, principalmente no 

24  SAINZ CANTERO, José A.. Problemas Actuales de Las Ciencias Penales y 
La Filosofía Del Derecho, En Homenaje al Profesor Luis Jiménez de Asúa: Ideas 
Criminológicas en Los Estudios Penitenciarios de Concepción Arenal . AR: Panne-
dille, 1970, p. 595. 
25  BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. São Paulo: Edijur. 2006.
26  CARRARA, Francesco. Programa do Curso de Direito Criminal. Parte Geral, 
vol. I. São Paulo: Saraiva. 1956.
27  SAINZ CANTERO, José A.. op. cit. p. 597.
28  GAROFALO, Rafael. Criminologia: Estudo Sobre o Delito e a Repressão Pe-
nal. 4ª ed. Lisboa: Livraria Clássica: 1925. 
29  FERRI, Henrique. Princípios de Direito Criminal: O Criminoso e o Crime. 
Saraiva & Cª: São Paulo. 1931. 
30  LOMBROSO, Cesare. O Homem Delinquente. 1ª ed. Ícone: São Paulo. 2007.
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tocante à centralização das atenções no próprio homem delin-
quente e no entendimento de ser o delito um fenômeno social, 
cujas causas e fatores devem ser investigados31. Portanto, se 
faz importante castigar o delinquente, mas também entender 
a essência do sujeito ativo do delito, analisando de fato quem 
ele é e os motivos que o levaram ao cometimento do ato cri-
minoso. 

CONCEPCIÓN ARENAL, influenciada pela Escola Po-
sitiva, contempla o aspecto real do delito, ou seja, o enten-
de como fenômeno social produzido por uma série de fatores 
que determinam a conduta social do homem. Diante da con-
sideração positivista de que o delinquente é um ser débil que 
cometeu um crime justamente porque não possui resistência 
necessária para negar uma impulsão irracional, ou porque não 
possui vontade suficiente para resistir a tais impulsos, CON-
CEPCIÓN ARENAL questiona o porquê há muitas pessoas 
débeis, egoístas, pouco dignas e ignorantes que não cometem 
delitos. Sua resposta a tal questão reflete a base de seu pensa-
mento: “Porque es una cosa muy compleja cualquier acción 
humana; porque además de los elementos que tiene en si, el 
hombre halla otros exteriores, recibe influencias de que no dis-
pone”32. 

Devido à sua atividade de visitar estabelecimentos pri-
sionais, ARENAL possui a opinião de que a linha que define 
uma pessoa criminosa de uma não criminosa é muito tênue, 
como se nota: 

Por causas que no debemos investigar aquí, en las 
prisiones hay individuos de hospital, de manicomio 
y hospicios, que tienen deficientes o trastornadas sus 

31  SAINZ CANTERO, José A.. op. cit. p. 599.
32  ARENAL, Concepción. ESTÚDIOS penitenciarios, vol. I, parte segunda,em 
Obras Completas. p. 156. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 600.
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facultades intelectuales o sufren los accesos, los arre-
batos o los abatimientos de alguna grave enfermedad. 
Aparte de estos casos, que es de desear y presumir que 
serán más raros cada vez, mayoría de los delincuentes 
son hombres que tienen con los que no han delinqui-
do más semejanza que diferencias, sin lo cual sería 
vano empeño tratar de consolarlos, ni de corregirlos. 
Para rectificar sus errores partimos de nuestra razón, 
considerándola idéntica a la suya, si no en cantidad, 
en calidad; ¿cómo si no, habíamos de comprenderles, 
ni ellos entendernos a nosotros?33

De forma objetiva e sintética, pode-se compreender o pen-
samento de CONCEPCIÓN ARENAL através da considera-
ção de SAÍZ CANTERO sobre esta:

Puede afirmarse, pues, que en el marco científico en 
que se desarrolla la vida intelectual de Concepción 
Arenal, la criminología, ciencia que acaba de nascer, 
se plantea el estudio del delito, no como ente jurídi-
co, cuya óptica corresponde al jurista, sino como un 
fenómeno social que es el resultado de una comple-
ja serie de factores que determinan la conducta del 
hombre. Haciendo objeto de estudio esta vertiente 
del delito, el aspecto real, la criminología sienta una 
premisa, no por elemental menos transcendente: los 
factores causales del crimen son de dos clases, cons-
titucionales y sociológicos34.      

Para a autora, há duas classes de fatores etiológicos do de-
lito, que podem ser divididos em “influências do natural” e 

33  ARENAL, Concepción. El visitador del preso, Editorial TOR, p. 17.
34  SAINZ CANTERO, José A.. op. cit. p. 599.
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“influência do meio em que está inserido o delinquente”. A pri-
meira são “aquellas cualidades que el hombre tiene sin haber 
las recibido de la sociedad”35. Ao aceitar esta vertente natural 
da etiologia do delito, ou seja, diante da ideia da existência 
de “delinquentes naturais”, demonstrados por LOMBROSO, 
CONCEPCIÓN ARENAL viu-se diante de um grande confli-
to com sua própria criação católica. Isso porque a existência 
desse tipo de criminoso já havia sido constatada por ela em 
suas visitas às penitenciárias, assim como notou que também 
eram excepcionais. Pode-se afirmar que é exatamente quanto a 
tal questão que se diferencia o pensamento de CONCEPCIÓN 
ARENAL e de RÖDER, uma vez que o único e exclusivo fim 
da pena defendida por este, ou seja, a correção, não pode ser 
aplicada em delinquentes incorrigíveis, como os “criminosos 
natos” de LOMBROSO. Portanto, para a autora, havia outros 
fins para a sanção penal além da correção36.    

Além das “influencias del natural”, a autora também con-
siderava a existência de “influencias del medio en que vive el 
delincuente”, ou seja, em fatores sociológicos que influencia-
riam o homem a delinquir. Entretanto, para CONCEPCIÓN 
ARENAL, esses fatores não seriam determinantes, como se 
vê: “No hay causa determinante para el mal sin el concurso de 
la voluntad del hombre, pero puede haberla predisponente, y la 
tentación de cometerle hallar freno o estímulo, según el tiempo 
y el lugar em que vive37. 

A primeira influência do meio seria a religião. Segundo a 
autora, esta pode ser negativa, quando por falta desta o homem 
se sinta privado de seu auxílio para resistir ao mal, positiva 

35  ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios, vol. I, parte segunda,em 
Obras Completas. p. 202. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 600
36  SAINZ CANTERO, José A.. op. cit. p. 603.
37  ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios, vol. I, parte segunda,em 
Obras Completas. p. 162. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 602
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para o bem, quando a religião fortalece o homem a se manter 
afastado do mal, e positiva para o mal, quando o homem é 
influenciado a cometer o mal através de uma falsa noção de 
bem38. Entretanto, segundo CONCEPCIÓN ARENAL, quan-
do não há crença religiosa no homem, as chances deste des-
crente delinquir são maiores. Segundo a autora:

Cada acción, buena o mala, Es un efecto de muchas 
causas, y sobre todas ellas abro la influencia de reli-
giosa que, desde que empieza la existencia moral del 
hombre, entra en lo mas recóndito de su corazón y de 
su conciencia, y hasta en las profundidades tal vez 
impenetrables a ningún otro sentimiento39.    

Outra influência de meio destacada pela a autora é a fa-
mília. Para esta, a família pode se tornar “una concausa de la 
perverción del niño e de la criminalidad del hombre”40. Ainda, 
sobre o mesmo ponto: 

Cualquiera que sea la divergencia de pareceres so-
bre este punto, todos estarán conformes en que, 
por regla general, influye mucho en el destino del 
hombre la educación del niño, y como su principal 
instrumento es la familia, ésta dificulta o facilita la 
moralidad de los que en ella crecen, según es moral 
o está corrompida41.   

Além das influências já especificadas, a autora crê ainda 
que a posição social também incide entre os fatores que podem 

38  SAINZ CANTERO, José A.. op. cit. p. 602.
39  ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios, vol. I, parte segunda, em 
Obras Completas. p. 168. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 602
40  ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios, vol. I, parte segunda, em 
Obras Completas. p. 181. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 603
41  ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios, vol. I, parte segunda, em 
Obras Completas. p. 176. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 603
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levar o homem a cometer um crime, conclusão esta resultante 
de diversas entrevistas e convívio com delinquentes nas peni-
tenciárias que visitou. Para CONCEPCIÓN ARENAL, a posi-
ção social influencia sobre o homem de três formas: na ordem 
econômica, moral e afetiva, e intelectual. 

Por fim, incidiriam na etiologia do delito a influência da 
opinião sobre o homem, sendo a “opinião” “el sistema de valo-
res en un grupo social determinado”42, ou “la atmósfera moral 
e intelectual donde el hombre nace, vive y crece”43.   

A autora entende, moralmente considerado, que “el delito 
es, en último análisis, un acto de egoísmo en que el delincuen-
te prescinde o quiere el daño de outro por su provecho o por su 
gosto, por cálculo exacto o errado, o cediendo al impulso de 
algún desordenado apetito”44. Segundo CONCEPCIÓN ARE-
NAL, “La poca sensibilidad, compañero inseparable o una de 
las fases del egoísmo, se gradúa como él, y con él hace duros y 
crueles. El delito es, pues, egoísmo u dureza”45.

Por tais motivos, CONCEPCIÓN ARENAL discorda 
quanto à analogia preso-doente, pois, em suas próprias pala-
vras, “El identificar los delincuentes con los enfermos y las 
penitenciarias con los hospitales, no nos parece razonable”46. 

4. Breve crítica ao pensamento correcionalista.
Após vermos com maiores detalhes as diretrizes do pen-

samento da Escola Correcionalista, além de, mais especifica-
mente, as ideias dos dois principais autores difusores de tal 

42  SAINZ CANTERO, José A.. op. cit. p. 606.
43  ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios, vol. I, parte segunda, em 
Obras Completas. p. 188. Apud. SAÍZ CANTERO. op. cit. p. 607.
44  ARENAL, Concepción. Op. cit. 12.
45  ARENAL, Concepción. Op. cit. 13.
46  ARENAL, Concepción. Op. cit. 6.
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doutrina, se faz mister traçar uma breve crítica quanto ao con-
texto ideológico até aqui demonstrado.  

A ideia de “ressocialização” através da pena, defendida 
pela escola correcionalista não parece apropriada. “Ressocia-
lizar”, na ideia de tal escola penal é reinserir na sociedade al-
guém que, por ter transgredido uma norma estabelecida em 
determinada sociedade, ou seja, demonstrando inadequação ou 
despreparo para o convívio social, tenha sido retirada desta. 
Assim, o meio para tal reinserção seria a sanção penal. Entre-
tanto, como afirma PAULO ROBERTO DA SILVA PASSOS, 
é necessário analisar se de fato a grande massa responsável 
pelos delitos provocados em nossa sociedade de fato foram 
inseridos nesta47. De fato, na grande maioria de países em de-
senvolvimento, como o Brasil, a grande massa da população 
se vê diante de situação adversa, em que não obter acesso à 
alimentação, educação, saúde, e moradia adequada. Portanto, 
pode-se dizer que essa parcela da população não pode ser “res-
socializada”, já que de fato nunca foi inserida nesse meio, ou 
ao menos tenha recebido as extensões deste. 

Além do já demonstrado, é notável que não parece possível 
transformar um indivíduo que nunca de fato foi “socializado”, 
tendo aprendido no mínimo durante 18 anos verdades distintas 
das que nos são ensinadas, através de uma sanção penal. 

Ainda, há a dúvida quanto ao poder do Estado em “ressocia-
lizar” o indivíduo. Isso porque, teoricamente, o Estado não pode, 
buscando uma autêntica “mudança social”, impor sua vontade e 
o sistema político de um determinado momento histórico àque-
les que optaram ser diferentes, alheios ao sistema”48. Entretanto, 
para que o indivíduo possa escolher entre seguir os ditames da 

47  PASSOS, Paulo Roberto da Silva. Algumas Considerações Críticas ao Movi-
mento da Nova Defesa Social, em Revista Brasileira de Ciências Penais. Ano 2 – nº 
6 – abril/junho. São Paulo: Revista dos Tribunais. 1994. p. 151.
48   PASSOS, Paulo Roberto da Silva. Op. cit. p. 153.
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sociedade ou ser diferente desta, é certo que é necessário que tal 
opção esteja, de fato, ao seu alcance, o que ocorre com a grande 
massa, que  acaba sofrendo as imposições sociais. 

Conforme afirma PAULO ROBERTO DA SILVA PAS-
SOS, ainda há outras adversidades ao fim correcional da pena, 
como segue: “de um lado espera-se que as prisões punam, de 
outro se supõe que reformem. Espera-se que disciplinem ri-
gorosamente ao mesmo tempo em que ensinam autoconfian-
ça.49”. Ou seja, o Estado não pode oferece através da pena de 
prisão tanto a punição quanto a correção do delinquente. Pri-
meiramente por um simples fator de infra-estrutura, já que é 
de longe que se sabe quanto à deplorável situação em que se 
encontram a maioria dos presídios no país, seja pela questão da 
superlotação de tais estabelecimentos, quanto pelas más con-
dições básicas para a vida nesses locais, ou pela má instrução 
dos funcionários. Além, punir e elevar a auto-estima do “ree-
ducando” da mesma forma, ou seja, cerceando-lhe o direito de 
ir e vir se demonstra um verdadeiro paradoxo. 

Por fim, resta abordar o ponto mais controvertido da ideia 
correcionalista: a questão da pena indeterminada. Ora, defen-
dem os correcionalistas que a pena deve ser imposta pelo juiz 
por tempo indeterminado, ou seja, que o criminoso deve ser 
submetido a uma sanção criminal durante tempo indetermina-
do, até sua reinserção na sociedade. Ora, tal aplicação deixaria 
de ser discricionariedade do magistrado e passaria a ser arbi-
tramento deste. Primeiramente, teríamos uma gritante ofensa 
ao princípio da legalidade, sem mencionar os grandes danos 
aos direitos e garantias fundamentais previstos ao ser humano 
não só pela Constituição Federal brasileira, mas também pelos 
Tratados Internacionais que versam sobre direitos e garantias 
fundamentais do homem.     

49   PASSOS, Paulo Roberto da Silva. Op. cit. p. 156.
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Conclusão
Através do estudo apresentado, percebe-se que, apesar da 

intenção “benigna” de DORADO MONTERO em transformar 
o Direito Penal em uma forma de “medicina social”, que teria 
por finalidade a integração do criminoso novamente à socieda-
de em que está inserido, os métodos previstos para tal objetivo 
parecem não congruentes com o fim pretendido. 

A defesa da discricionariedade do juiz de direito a ponto de 
poder aplicar uma “correção” no indivíduo sem que tenha de 
fato cometido um delito, tendo como base apenas sua pericu-
losidade, a valoração da pena não pelo crime em si mas pelo 
potencial criminoso deste, e a defesa da pena indeterminada, 
demonstram tal inadequação de métodos. 

Entretanto, são muitos os méritos dessa teoria. Primeira-
mente, a pura ideia revolucionária de utilização da pena como 
forma de ressocialização, meio este até então usado apenas 
como retribuição pelo dano causado ao bem jurídico através 
do delito, como defesa social, seja ela por aniquilar os crimi-
nosos, ou através de coerção, para que novos crimes não mais 
aconteçam, por si só já é louvável. 

Reconhecer o criminoso como ser que precisa de ajuda 
para se integrar na sociedade pode ser interpretado como uma 
forma de demonstração de sentimento de superioridade dos 
correcionalistas, principalmente de DORADO MONTERO. 

Todavia, não se pode esquecer que o simples fato de julgar e 
aplicar uma pena a alguém já posiciona tal aplicador em nível hie-
rárquico acima do réu. Ora, nunca partes de mesmo nível hierárqui-
co aplicam pena entre si. Necessariamente, é o patrão que penaliza 
seu funcionário, ou o pai que penaliza o filho, nunca o oposto, a 
menos que haja um desequilíbrio hierárquico por outros meios. 

Dessa forma, afirmar que DORADO MONTERO e o corre-
cionalismo se colocam em uma posição superior ao delinquente é 
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redundante. Isso porque todos que se prestam a regular as condutas 
alheias, inclusive a ponto de estabelecer penas para supostas agres-
sões a bens jurídicos, automaticamente se colocam em grau supe-
rior ao recebedor da sanção ou aos demais seguidores das normas.        

Portanto, apesar de estabelecer meios que aparentemente 
são de eficácia duvidosa, a intenção correcionalista demonstra 
grande evolução na forma do sistema jurídico penal e do Esta-
do encararem a criminalidade. Tanto é que o Ordenamento Ju-
rídico brasileiro tem como um dos intuitos, através de sanções 
penais, fazer com que o acusado, após o cumprimento de sua 
pena, retorne à sociedade readaptado.     

Entretanto, infelizmente, sabe-se que tal efeito pretendido 
raramente é obtido com êxito, devido a um sistema carcerário 
decadente e formas impróprias de penalidade.
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a escola correcionalista e o direito 
protetor dos criminosos
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Sumário: Introdução. 1. Surgimento. 2. Posição doutrinária. 3. 
Alicerces da Escola Correcionalista. 3.1. Do delinquente como 
portador de patologia de desvio social. 3.2. Da pena como re-
médio social. 3.3. Do juiz como médico social. 4. A influência 
do Correcionalismo no ordenamento jurídico brasileiro. 

Resumo: Este artigo destina-se às análise e crítica da denomi-
nada Escola Penal Correcionalista, proposta por KRAUSE, de-
senvolvida por RöDER, renovada e ampliada, principalmente, 
por DORADO e CONCEPCION  ARENAL. Tem como sustentácu-
los os seguintes questionamentos: Qual a transformação rea-
lizada pelo pensamento correcionalista no que toca ao Direito 
Penal e ao papel do Estado no exercício do jus puniendi? 
Quais seus efeitos em cada uma das três fases deste direito 
subjetivo público (cominação, aplicação e  execução de pe-
nas)? Podemos ainda falar sobre um Direito Protetor dos 
Criminosos, como propusera DORADO? 
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No es sensato tachar la obra de Dorado de utópica 
y pasar adelante, como si el merecimiento de tal ca-
lificativo la quitara toda importancia. ¿Quien puede 
discernir con exactitud lo realizable de lo irrealizab-
le? [...] Y no sólo los ideales reformadores son utó-
picos; utópico es el conservatismo extremado, con la 
obstinación de mantener íntegro, sin ninguna varian-
te, el orden establecido. (José Antón Oneca)

Introdução
Entre as Escolas Penais normalmente apresentadas nos 

manuais de Direito Penal, a nosso ver, a Correcionalista é uma 
das mais relegadas, não raramente sendo a ela destinados ape-
nas uns dois ou três curtos parágrafos, pouco abordando as 
suas peculiaridades e repercussões em nosso atual ordenamen-
to jurídico. Acontece que, ainda mais diante dos recentes acon-
tecimentos em que ares higienistas passaram a assolar o centro 
da Cidade de São Paulo em razão da proximidade dos Me-
gaeventos (Copa do Mundo e Olimpíadas), o Correcionalismo 
nunca restou superado e, se enfraquecido em nossa legislação 
(embora sempre presente), mantém-se vivo no pensamento de 
juristas, políticos, policiais e sociedade em geral. Por tal razão, 
pareceu por oportuno trazer novamente os conceitos de “delin-
quente como portador de desvio social”, “pena como remédio 
social” e “juiz como médico social” a debate, a fim de que, 
diante da sua análise, possa-se apontar as origens de muitos 
“ideais de justiça” profundamente arraigados na sociedade, e 
seus consequentes efeitos deletérios que não se coadunam com 
o nosso Estado Democrático de Direito.
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1. Surgimento
A Escola Correicionalista tem como marco de seu sur-

gimento a obra “Comentatio an poena malum esse debeat” 
(1839), de caRLos davis auGusto RöedeR, autor alemão que 
sofreu influências da filosofia panteísta de kaRL chRistian 
FRiedRich kRause, que tinha como ideal o desenvolvimento 
da piedade e do altruísmo. RöedeR defendeu a aplicação da 
pena como correção moral. Todavia, sua doutrina ganhou pou-
ca repercussão em seu país, tendo encontrado o Correcionalis-
mo terreno fértil em terras espanholas, ao ser traduzido para o 
espanhol por FRancisco GineR de Los Ríos. Este autor, base-
ando-se naquelas teorias, foi o responsável por elaborar uma 
doutrina de “tutela penal” mais eficaz e humana do que as até 
então existentes.

Dentre os doutrinadores que mais se destacaram dentro 
do chamado correcionalismo (ou correicionalismo) espanhol 
pode-se apontar: GineR de Los Ríos, RoMeRo GíRon, aLFRedo 
caLdeRón, Luis siLveLa, FéLix de aRaMBuRu y zuLoaGa, 
RaFaeL saLiLLas e, mais modernamente, Luis JiMénez de asúa. 
Dois, entretanto, por suas contribuições, são aqueles que 
merecem análise mais aprofundada: pedRo doRado MonteRo 
e concepción aRenaL.

pedRo doRado MonteRo nasceu numa aldeia a 7 km de 
Béjar, Navacarros, em maio de 1861, e faleceu em feverei-
ro de 1919. Em 1882, DORADO licenciou-se em Filosofia 
e Letras (um ano mais tarde, formando-se em Direito), pela 
Universidade de Salamanca. Teve contato com as doutrinas 
da Escola Positiva italiana e do Correcionalismo de kRause 
por meio de FRancisco GineR de Los Rios, seu professor. Ins-
pirado pelo krausismo e ciente dos avanços empreendidos pela 
Escola Positiva, doRado MonteRo regressou a Salamanca e 
tomou posse da cátedra de Professor auxiliar na Faculdade de 
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Direito, tendo-a exercido até 1892. Embora se considerasse 
continuador do correcionalismo, é inegável o grande impulso 
que esta Escola teve com seus escritos. De frágil saúde e 
comportamento sereno, doRado MonteRo envolveu-se em de-
masiadas polêmicas, sendo a mais conhecida a que tivera 
com o padre cáMaRa, em 1897, que tachara de “heréticas” as 
ideias doradianas, ao negar o livre arbítrio e filiar-se ao deter-
minismo causal dos positivistas.

Por sua vez, concepción aRenaL nasceu em janeiro de 
1821, em El Ferrol, e faleceu em fevereiro de 1893, em 
Vigo. Órfã do pai aos oito anos, mudou-se, com a mãe, para 
Madrid, acompanhada da irmã Antonia. Quando sua mãe 
(Maria Concepción de Ponte) faleceu, em 1842, concep-
ción aRenaL vestiu-se de homem e passou a frequentar as 
aulas da Faculdade de Direito da Universidad Compluten-
se de Madrid, onde conhece seu futuro marido, Fernando 
Garcia Carrasco. Foi conhecida por seu caráter combativo 
e progressista, lutando pela melhora do sistema carcerá-
rio feminino, principalmente durante sua nomeação como 
inspetora das casas de correção de mulheres (cargo que 
ocupara de 1868 a 1873).

2. Posição Doutrinária
Encontra-se esta Escola entre as adeptas das teorias relati-

vas da pena, uma vez que, para seus pensadores, a pena teria 
como função principal a correção ou melhora do indivíduo 
para que ele se emende e não venha a (re)incidir na prática de 
condutas criminosas. A pena, portanto, não se justifica por si 
mesma (como quisera kant, ao colocá-la como uma deriva-
ção do imperativo categórico que nós, moralmente, não po-
deríamos deixar de observar), mas sim por ser um instrumento 
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útil a determinado fim, qual seja o  de fazer cessar no agente o 
impulso motivador de sua conduta reprovável e torná-lo apto 
ao convívio social. Assim, percebe-se que a pena tinha em 
vistas uma preponderância de prevenção especial.

3. Alicerces da Escola Correcionalista
Para melhor compreender o que fez a Escola Correciona-

lista destoar dos demais movimentos e Escolas existentes (a 
ponto de constituir uma Escola autônoma), fundamental é per-
ceber em que elementos este pensamento se alicerçou, os quais 
podemos elencar basicamente em uma tríade: o delinquente 
como portador de patologia de desvio social; a pena como 
remédio social; o juiz como médico social.

 3.1. Do delinquente como portador de patologia de des-
vio social
A Escola Correcionalista tem como primeira peculiari-

dade o fato de ter reunido sob seus ideais tanto os adeptos 
do naturalismo causal determinista (proximidades com a 
Escola Positivista), quanto do livre-arbítrio (proximidade 
com a Escola Clássica), uma vez que, mesmo nunca tendo 
chegado a um consenso sobre quais seriam as causas que 
impulsionam o indivíduo ao cometimento de um crime, to-
dos eles compartilham da mesma premissa: o delinquente 
é um ser débil.

Segundo os correcionalistas adeptos do naturalismo 
causal determinista (e nesta linha de raciocínio podemos 
incluir doRado MonteRo), as ações humanas teriam por 
desencadeamento fatores relacionados à herança hereditá-
ria e provenientes do contato com o meio; tratando-se tudo 
quanto no Universo acontece tão somente de uma sucessão 
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de ações engendradas por outras ações anteriores, num me-
canismo de causa e efeito.1-2 

Em sentido contrário, os correcionalistas que compreendiam 
o ser humano como um ser dotado de livre-arbítrio (destacam-
se neste sentido RödeR3 e concepción aRenaL4) entendiam que o 
homem atuaria segundo a sua própria vontade. Para esta linha de 
raciocínio, em que pese se aceitar que as pessoas sofressem influ-
ências hereditárias e do ambiente, estas não seriam determinantes 
para que a pessoa se portasse de uma ou outra forma, senão atua-
riam como causa de predisposição. No pensamento de concepci-
ón aRenaL: “não há causa determinante para o mal sem concurso 
com a vontade do homem, mas pode havê-la como predisposição, 
ou tentação de cometê-la diante dos freios [sociais] ou estímulos, 

1  doRado MonteRo, Pedro. Bases para un nuevo derecho penal. Buenos Aires: 
Depalma, 1973. p. 61.
2  Jesús Lima Torrado discorda da posição de Jose Anton Oneca e demais que 
consideram Dorado Montero um determinista, nos moldes dos positivistas (sequer 
vê nele um ultrapositivista). Conclui: “Ni es entonces Dorado absolutamente de-
terminista — pues no niega el libre albedrío –, ni tampoco es absolutamente inde-
terminista, pues afirma que hay una serie de factores que condicionan — incluso 
muy fuertemente — la libre acción del hombre. Pero como la vida social, en la evo-
lución histórica, se va haciendo, cada vez más espiritual y cada vez menos brutal 
y regida por leyes físicas, el hombre va ganando en el campo de actuación de su 
libertad, esto es, va teniendo cada vez más libre albedrió — por al decirlo –, como 
consecuencia de su progresiva racionalización. Ideas que toma Dorado tanto del 
pensamiento de Spencer como del gradualismo krausista” (LiMa toRRado, Jesús. 
El problema del libre albedrío en el pensamiento de Dorado Montero. In: unFiez, 
Director Ricardo C. Doctrina penal – Teoría y práctica en las ciencias penales. Afio 
1, n. 1 a 4. Buenos Aires: Depalma, 1978. p. 732).
3  RödeR, Cárlos David Augusto. Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el 
crime y la pena em sus interiores contradicciones, p. 235-236. Apud MaRques, 
Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da pena. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2008. p. 115.
4  Concepcion Arenal apresenta-se como adepta da existência do livre-arbítrio, 
todavia aceita, como exceção, a existência de criminosos natos incorrigíveis, assim 
como aduzia Lombroso. Nesse sentido ver: sáinz canteRo, José Antonio. Ideas cri-
minológicas en los ‘estudios penitenciarios’ de Concepción Arenal. In: BauMann, 
Jürgen; hentiG, Hans von; kLuG, Ulrich et. al. Problemas actuales de las ciencias 
penales y la filosofía del derecho en homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa. 
Buenos Aires: Pannedille, 1970. p. 601. 
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conforme a época e o local em que se vive”.5-6 Todavia, para esta 
vertente, em determinados casos os indivíduos poderiam vir a ter 
sua capacidade de autodeterminação viciada, o que poderia acar-
retar que estes viessem a praticar condutas que não praticariam se 
estivessem em sua plena capacidade. 

Ocorre que determinadas condutas, por serem demais dano-
sas ao interesse social, passaram a ser proibidas e constituídas 
como crimes pela sociedade. O crime, segundo os correciona-

5  concepción aRenaL. Estudios penitenciarios, v. 1, parte segunda, cap. III. Obras 
completas, t. V, p. 162. Apud sáinz canteRo, José Antonio et al. Ideas… cit., p. 601 
– Livre tradução dos autores.

6  Para Concepción Arenal (Estudios... cit.), são fatores que influem no 
comportamento do delinquente (positiva ou negativamente):
a) Religião: são três as funções que desempenha. Pode a religião ser encarada sob o 
aspecto negativo quando o indivíduo vê-se privado da crença e da fé, desestabilizan-
do-se e impelindo-se ao mal. Entretanto, positivamente, a religião pode tanto causar 
o bem (quando ensina o indivíduo a conter-se na prática de males e fortalece-o numa 
crença apaziguadora), como pode causar o mal (a partir do instante em que são des-
virtuados os ensinamentos ou incentivam-se atos danosos aos semelhantes).
b) Família: trata-se de “una concausa de la perversión del niño y de la criminalidad 
del hombre”. Para a penitenciarista, os descuidos dos pais podem contribuir decisi-
vamente para o comportamento desviado de seus filhos – o que pode desenvolver-se 
em ambientes nos quais o pai é autoritário em excesso, intolerante, egoísta ou mes-
mo superprotetor. São atitudes que sufocam o livre desenvolvimento das crianças e 
impedem-lhes de compreender as normas morais e sociais as quais se submetem.
c) Posição social: como a religião, influi em três ordens da vida individual: moral, 
intelectual e econômica. Destas três, talvez a última seja o centro do qual dimanam 
as demais, pois, a pobreza não só compele a prática de crimes contra o patrimônio, 
como o furto, por exemplo, como, em situações extremas, faz com que o indivíduo 
perca sua predisposição de respeitar quaisquer leis e sua própria dignidade. Ela sub-
mete os seres à ignorância, faz com que a preocupação constante do homem seja a 
de suprir o que lhe falta, perdendo-se nessa busca insondável: “los que hablan con 
desdén de esa gente que no se preocupa más que de cosas materiales, y que da más 
importancia a la salud de la vaca que a la del padre o el hijo; los que absortos en 
las cosas del espíritu, aseguran con orgullo que no se ocupan de comer ni de vestir, 
es porque no tienen hambre ni frio”.
d) Opinião: constitui a atmosfera moral e intelectual na qual a personalidade é 
desenvolvida. Pode tanto conduzir retamente a vida dos homens como desviá-los. 
Aquele que cresce em um ambiente cujas opiniões desrespeitam normas e valores 
estará mais próximo da prática futura de delitos.



158 A escola correcionalista e o direito protetor dos criminosos

listas, não mais deveria ser visto como algo abstrato a que as 
pessoas deveriam conhecer por se tratar de uma violação con-
tra a ordem moral (caRRaRa7), nem mesmo algo que poderia 
ser verificado em todas as sociedades por ser-lhes igualmente 
danoso – crime natural (GaRoFaLo8); mas sim uma criação polí-
tica estabelecida pela maioria da sociedade (ou pelos que detêm 
nela poder de comando) acerca das condutas que atentassem 
contra as condições constitutivas de determinado ordenamento 
social, em seus contextos moral e jurídico.9

Dessa forma,

(...) tanto pode ser delinquente o violento e agressivo, 
como o de temperamento doce que se nega a fazer 
dano a alguém, ainda que este pertença a outra tribo, 
nação ou exército inimigo; tanto pode ser o guerreiro 
como o filantropo; o ladrão como o pródigo e des-
prendido. Mas sejam delinquentes estes ou os outros, 
o que parece indubitável é que, sejam quem forem, 
são estimados como seres perigosos para a vida so-
cial ordenada de um círculo social concreto, como 
elementos dissonantes deste.10 

Acontece que, do que se depreende do pensamento deter-
minista, inevitavelmente o indivíduo que fosse determinado a 
cometer uma conduta descrita como crime viria a cometê-la se 
sofresse estímulo para tanto. Da mesma forma, para adeptos 
do livre-arbítrio, haveria casos em que o indivíduo seria injus-

7  caRRaRa, Francesco. Programa do curso de direito criminal. Trad. José Luiz V. 
de A. Franceschini e J. R. Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, 1956. vi, p. 11. Apud 
sManio, Gianpaolo Poggio; FaBRetti, Humberto Barrionuevo. Introdução... cit., p. 
68.
8  GaRoFaLo, Rafael. Criminologia – Estudo sobre o crime e a repressão penal. 
Trad. Julio de Mattos. 4. ed. Lisboa: Livraria Clássica Ed., 1925. p. 32.
9  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 63.
10  Idem, ibidem – Livre tradução dos autores.
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tamente determinado, o que acarretaria uma impossibilidade 
da sua vontade ordenar-se por si mesma11 (autodeterminação), 
o que poderia acarretar, eventualmente, na prática de uma con-
duta criminosa.

Assim sendo, diante da impossibilidade desses indivíduos 
em se comportar de outra forma (de acordo com os ditames 
sociais) em razão dessas “falhas” pessoais, entenderam os cor-
recionalistas que essas pessoas seriam portadoras de uma de-
bilidade em relação aos demais que conseguiam agir de acor-
do com o socialmente aceito. Passou-se, então, a concebê-los 
como se fossem inferiores, débeis, portadoras de uma patolo-
gia de desvio social e, portanto, necessitados de medidas assis-
tenciais que viessem a sanar tal debilidade. 

Das palavras de GineR de Los Ríos verificamos em síntese que

A doutrina correcional é igualmente válida para aque-
les que consideram o ato humano como fruto da livre 
determinação do agente, bem como para aqueles que 
o estimam como resultado inflexível da motivação. 
Tanto em um, quanto no outro caso, a educação cum-
pre um fim especial – ora de reintegrar o sujeito à 
plenitude de uma liberdade racional, ora de criar em 
seus espíritos novos motivos que o impulsionem ao 
bem e em destruir os que de alguma maneira o impe-
liam ao crime.12

 3.2. Da pena como remédio social
Uma vez concebido que o indivíduo que não conseguisse 

se portar de acordo com os ditames sociais seria portador de 

11  RödeR, Cárlos David Augusto. Las doctrinas... cit., p. 235-236. Apud MaRques, 
Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos... cit., p. 115.
12  GineR de Los Ríos, Francisco et al. Resumen de filosofía del derecho. p. 397-
398. Apud LiMa toRRado, Jesús. El problema… cit., p. 723 – Livre tradução dos 
autores.
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uma patologia de desvio social, não tardou a se apontar que o 
meio necessário para sanar tal debilidade deveria ser conside-
rado um remédio social.

Para os deterministas, a resposta Estatal para quem pratica 
um crime poderia vir a ser, unicamente: ou voltada a destruí
-los – em nítido caráter da pena como defesa social (própria 
da Escola Positivista13); ou a que os converta para serem de 
acordo com o estabelecido como correto nos moldes da socie-
dade em que estão imersos. Tal conclusão se verifica a partir 
do raciocínio de que: se um homem foi condicionado a agir, in-
variavelmente, de certa forma, e esta certa forma é prejudicial 
à sociedade, ou se deve aplicar a ele uma medida inocuizante 
(retirando a “erva daninha” da sociedade), ou se deve aplicar a 
ele uma contra influência determinante, a ser exercida no am-
biente do indivíduo, visando determiná-lo a agir não mais em 
prejuízo da sociedade, mas de acordo com ela.14

Entre as opções referidas, doRado MonteRo, correciona-
lista e determinista, considerava a inocuização injusta e in-
sensata. Injusta, pois não teria sido espontânea a ação pelo 
indivíduo manifestada, senão determinada por causas que lhe 
são alheias; e insensata, por desperdiçar as energias que os de-
linquentes poderiam possuir, bem como que, uma vez que se 
destrói o indivíduo, mas não as causas que o determinaram a 
agir desta forma, não se evita que outros, determinados pelas 
mesmas causas daquele primeiro, venham a cometer os mes-
mo crimes por ele cometidos15 (não combate o problema em 
sua causa, mas apenas dá-se um jeito em sua consequência) –, 
antes a reforçam com a violência da medida. Assim, ter-se-ia 
como mais vantajosa a correção desse indivíduo para que ele 

13  zaFFaRoni, Eugenio Raúl; pieRanGeLi, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro – Parte geral. 8. ed. São Paulo: RT, 2009. v. 1, p. 257.
14  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 63.
15  Idem, p. 64.
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possa se determinar conforme os padrões da sociedade, tor-
nando-o útil a ela, por meio da correção dos desvios que o 
determinaram a se portar da forma condenável.

Essa correção poderia ocorrer de diversas formas, segundo 
o professor salamantino, todas elas, basicamente, radicadas de 
seu otimismo e excesso de boa-fé16 com relação aos estabe-
lecimentos prisionais da época, descritos, principalmente, nos 
congressos penitenciários, como as Bridewells da Inglaterra 
e Amsterdã e o Reformatório de Elmira, norte-americano. A 
emenda do delinquente poderia se dar pela aplicação de pe-
nas com fins de intimidação ou coação psíquica, considerando 
também todos os procedimentos higiênicos, fisiológicos, gi-
násticos, dietéticos, pedagógicos e os de patronato.

E não poderia ser diferente: uma vez que se compreende o 
crime como doença no corpo social, surgiria a necessidade de 
tratar o delinquente com extremos cuidados e à luz de conheci-
mentos prévios bem fundamentados. Seria equivocado unir à 
figura do delinquente a ideia de ponto de onde emana o crime 
(pois deduziríamos que o melhor seria, realmente, extirpá-lo 
do seio social), mas localizar no corpo mesmo as causas que 
impeliriam uns e outros a cometer tais condutas lesivas.

Por seu turno, para os correcionalistas adeptos do livre-ar-
bítrio, a pena teria como finalidade reorganizar a vontade do 
delinquente, por mais que injustamente determinada, para que 
esta vontade pudesse, novamente, ordenar-se por si mesma.17 
Nesta linha de raciocínio, não haveria melhor forma de fazer 
com que este objetivo fosse alcançado senão com alguma me-
dida que influenciasse diretamente na vontade do indivíduo. 

16  FeRRé oLivé, Juan Carlos; núñez paz, Miguel Ángel; oLiveiRa, 
William Terra de; BRito, Alexis Couto de. Direito penal brasileiro: parte 
geral: princípios fundamentais e sistema. São Paulo: RT, 2011. p. 138.
17  RödeR, Cárlos David Augusto. Las doctrinas... cit., p. 235-236. Apud MaR-
ques, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos... cit., p. 115.
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Conforme nos expõe RödeR, “o único fim essencial de toda 
pena justa, e ao qual há sempre de sujeitar-se o sistema penal, é 
exercer uma influência benéfica sobre o ânimo do condenado, 
em seu pensamento, sentimento, e vontade”.18

Como visto, independentemente de qual destas duas cor-
rentes seja adotada, invariavelmente seus adeptos convergem 
para o mesmo ponto: a função da pena deve ser transformar 
o delinquente em alguém que aja de acordo com os ditames 
da sociedade em que se encontre. Sendo assim, tratando-se 
o delinquente de um ser débil, portador de uma patologia de 
desvio social, cumpriria ao Estado atuar positivamente sobre 
esta debilidade. Nesta perspectiva, o exercício do jus puniendi 
deixa de ser tão somente um direito subjetivo do Estado, mas 
um verdadeiro poder-dever em face de dois interesses: em um 
primeiro momento, o interesse da sociedade, em se ver prote-
gida de futuras agressões provenientes daquele que já as tenha 
praticado; no entanto, interesse maior surge do próprio agente 
do delito em ver-se corrigido da sua debilidade. Caracteriza-
se, na verdade, em um direito seu: o de ser punido, medicado, 
submetido aos efeitos da pena para ser melhorado e, portanto, 
normalizado aos ditames da sociedade (portanto: bom).19

Veja que neste exato sentido pontua doRado MonteRo ao 
indicar que

Se os delinquentes, como tais, afastada qualquer ou-
tra consideração ou motivo, são indivíduos débeis, 
em face dos que se dizem honrados, e estes podem, 
de alguma maneira, ajudá-los a sair de sua prostração 
e contribuir para tirá-los de seus estado de inferiorida-
de, os primeiros estão, com respeito aos segundos, em 

18  Idem, ibidem, p. 116 – Tradução de Oswaldo Henrique Duek Marques.
19  sManio, Gianpaolo Poggio; FaBRetti, Humberto Barrionuevo. Introdução... 
cit., p. 68.
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situação de credores, e os segundos, com respeito aos 
primeiros, em situação contrária ou de devedores.20

Desta forma, concebeu-se a pena como um meio de cor-
rigir esta debilidade, de sanar esta patologia, tratando-se de 
um legítimo remédio social o qual, para fazer jus ao nome que 
recebeu, deveria ser aplicado ao delinquente na exata medi-
da para sanar os elementos que originaram a ação delituosa, 
havendo de durar, tal quais os outros remédios pelos médicos 
receitados/aplicados, pelo tempo que se demonstrasse neces-
sário para a emenda do condenado. Aliás, segundo esta ótica, 
seria uma incongruência defender a reforma de alguém e, ao 
mesmo tempo, aplicar-lhe uma punição expiatória, pois não 
são os crimes que devem ser castigados, mas, pelo contrário, 
os delinquentes devem ser curados e/ou reformados.21 Qual-
quer pena que venha a infligir desnecessário suplício ao con-
denado deve ser considerada ato de perversidade.22

Neste sentido são as palavras de concepción aRenaL

A essência da pena é que ela seja boa, que faça o bem, 
porque ninguém – nem indivíduo nem coletividade 
– tem direito de realizar o mal. O culpado merece a 
pena dentro da idéia de que esta há de reverter em 
seu benefício, porque de outro modo, como não pode 
ser moral o fato de prejudicar alguém, ao penalizar o 
culpado, estar-se-ia agindo culposamente; em vez de 
diminuir o dano, este aumentaria, e legisladores, leis, 
forças públicas e tribunais teriam por missão praticar 

20  doRado MonteRo, Pedro. El derecho protector de los criminales, p. 164. Apud 
MaRques, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos... cit., p. 118 – Tradução de 
Oswaldo Henrique Duek Marques.
21  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 76.
22  RödeR, Cárlos David Augusto. Las doctrinas... cit., p. 235-236. Apud MaR-
ques, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos... cit., p. 116.
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a injustiça, agir contra o direito, porquanto eviden-
te que não se pode em nenhum caso atuar para fazer 
mal, mesmo diante de um perverso”. E ainda: “anali-
sando-se bem, como não se pode roubar o ladrão sem 
ser ladrão, nem maltratar o cruel sem ser cruel, ou 
temos de ter direito à crueldade e ao roubo, ou temos 
de ser probos e humanos para com todos os homens, 
absolutamente com todos.23

É por tal razão que as condenações em penas previamente 
determinadas passaram a ser vistas como um contrassenso, ten-
do em vista que se o prazo estipulado para a pena se esgotar e o 
condenado ainda não tiver se emendado, a função da pena não 
teria sido alcançada, o delinquente ainda estaria em situação de 
inferioridade perante os demais e, portanto, o Estado ainda es-
taria em déficit com este indivíduo por não cumprir a sua tarefa 
de sanar as causas que o injustamente tenham determinado; da 
mesma forma, se a emenda tivesse sido alcançada em momento 
anterior ao findar da pena determinada, o tempo excedente de 
pena que se impusesse ao condenado seria somente punição, o 
que, como visto, além de indesejável é perverso.

Evitando cair nesta contradição, RödeR foi o primeiro a 
admitir a possibilidade de cessar a execução da pena sem-
pre, e tão somente, quando esta se tornasse desnecessária, 
lançando a base para as chamadas condenações por penas 
indeterminadas.24 

 3.3. Do juiz como médico social
Tal como o médico aplica/receita um remédio certo e de-

23  concepción aRenaL. Estudios penitenciarios. Obras completas de Da. Concep-
ción Arenal. p. 131. Apud MaRques, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos... cit., 
p. 115 – Tradução de Oswaldo Henrique Duek Marques.
24  GaRcia, Basileu. Instituições... cit., p. 71.
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terminado para cada caso específico de doença a ser sanada 
em um paciente, o aplicador do remédio social ao portador de 
patologia de desvio social, ou seja: o juiz, recebeu a denomi-
nação de médico social. 

Sob esta nova perspectiva, o juiz passou a não mais ser 
visto como uma pessoa severa, inacessível e temível, mas sim 
como um médico carinhoso que teria como única preocupa-
ção ajudar o delinquente “caído” a levantar-se; a ajudá-lo a 
afastar-se das causas que poderiam fazer com que tropeçasse 
novamente; a fortalecê-lo para que pudesse e soubesse resistir 
às circunstâncias nocivas que pudessem impeli-lo novamente 
a incorrer em uma conduta delituosa.25 

Para esta tarefa, nas palavras de doRado MonteRo, os ho-
rizontes do magistrado deveriam se expandir para além do 
estudo do Direito. “A cultura que necessitam os novos juízes 
penais deve ser adequada à sua missão de higienista e terapeu-
ta. O que lhes falta é a aptidão para bem poder determinar as 
causas dos males que pretendem combater, e os remédios de 
melhor eficácia”.26 Tal aptidão só seria possível com o domínio 
mais completo possível das correspondentes ciências, como da 
sociologia, psicologia, antropologia, sociologia jurídica, psi-
cologia jurídica e antropologia jurídica; uma vez que, “quan-
to maior for o número de representações mentais que tenham 
[os juízes] dos fatores da vida, (...) melhor poderão prever o 
curso futuro dos acontecimentos (prognóstico) e aproveitar os 
elementos mais apropriados para mudar ou favorecer este cur-
so”.27 Dotado desse conhecimento ampliado, o médico social 
teria condições de realizar uma individualização “o mais exata 
possível, do que se adéqua ao delinquente em particular Fula-

25  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 66.
26  Idem, p. 70 – Livre tradução dos autores.
27  Idem, p. 71 – Livre tradução dos autores.
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no, que lhe diferencia de todos os demais delinquentes, para 
melhorá-lo e adaptá-lo à vida ordenada e pacífica dentro do 
meio social em que se insere”.28 Para tanto, o magistrado po-
deria contar, ainda, com o auxílio de outros profissionais como 
educadores, psiquiatras, médicos e agentes penitenciários, a 
fim de melhor formar sua convicção para a correção do indi-
víduo se efetivar.

Ocorre que, tal como o médico individual goza de uma 
discricionariedade irrestrita no seu atuar (o que lhe possibilita 
agir conforme melhor lhe parece, a fim de curar o paciente), ao 
médico social não poderia ser imposto qualquer óbice no seu 
obrar,29 cabendo exclusivamente a este especialista decidir qual 
e como seria o melhor remédio social a ser aplicado (conforme 
o seu prudente arbítrio), a fim de sanar a debilidade que deno-
tou possuir o portador da patologia de desvio social. Segun-
do doRado MonteRo, este prudente arbítrio não deveria ser 
temido pelas pessoas, uma vez que, sendo o médico social 
alguém dotado de grande cultura, assim como o médico in-
dividual, deveríamos confiar nos seus julgamentos, entre-
gando-nos confiantemente ao seu labor e aceitando suas 
decisões. Ademais, no eventual caso de o médico social co-
meter algum erro (o que também aconteceria algumas vezes 
com os médicos individuais), poderia ele se corrigir ao apon-
tar, novamente, o melhor modo de sanar a debilidade.

Dizer que o médico social não está adstrito a limites para 
sanar a debilidade que acomete o indivíduo é dizer que o 
magistrado não estaria vinculado a princípios limitadores da 
intervenção Estatal tais quais o da legalidade, anterioridade, e 
culpabilidade. Com isso estaria ele autorizado a aplicar suas 
medidas curativas em todos que denotassem serem portadores 

28  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 79 – Livre tradução dos autores.

29  Idem, p. 81.



167Giancarlo Silkunas Vay e Tédney Moreira da Silva

da patologia de desvio social, inclusive àquele que praticasse 
uma conduta não tipificada como crime, mas que, segundo o 
arbítrio do juiz, fosse uma exteriorização de uma debilidade já 
existente. Trata-se perfeitamente de uma atividade jurisdicio-
nal em razão do que a pessoa é (Direito Penal do autor) e não 
do que a pessoa fez (Direito Penal do fato) sendo o fato por 
ela praticado, no mais, uma exteriorização física daquilo que 
a pessoa é, no caso, um doente que merece ser tratado. Nes-
ta linha de raciocínio, não haveria razão para o médico social 
esperar que o corpo social fosse lesionado para, a partir deste 
momento, aplicar a cura que o indivíduo necessitava se, des-
de antes, denotasse ele possuir tal debilidade. Assim, sempre 
que o médico social vislumbrasse a presença de causas que 
originariam uma possível delinquência futura (conduta deter-
minada a certo evento, ou autodeterminação viciada), deveria 
tomar as medidas que lhe parecessem mais justas e oportunas 
para fazer cessá-las, mesmo se o paciente não tivesse cometi-
do crime algum. A aplicação da pena estaria justificada com a 
simples percepção da possibilidade do seu cometimento, ha-
vendo o juiz de agir como higienista, ou seja, como médico 
preventivo.30 A prioridade seria limpar a sociedade de todo o 
gérmen, causa ou elemento de mal-estar presente (saneamento 
social), bem como preservá-la de perigos que poderiam, no 
futuro, vir a ameaçá-la (profilaxia social).31

No que diz respeito à aplicação da pena, esta deveria du-
rar pelo tempo que o médico social entendesse necessária. O 
regramento prévio acerca dos limites de quantidade de pena 
para um ou outro crime engessaria a atividade jurisdicional e 
permitiria que se aplicasse, eventualmente, uma pena elevada 
a quem cometeu crime grave, mas que nunca antes tivesse des-

30  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 80-84.
31  Idem, p. 65-66.
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pontado algum sintoma antissocial; bem como permitiria que 
àquele que fosse comprovadamente perigoso, reiterado prati-
cante de atos antissociais e imorais, recebesse pena singela se 
cometesse conduta leve, o que absolutamente destoaria do fim 
correcional a que se destinava a pena.

Especificamente na aplicação da pena, o médico social, 
para a aplicação do remédio social, deveria realizar a individu-
alização do tratamento penal que “significa fazer uma determi-
nação, o mais exata possível, do que se adéqua ao delinquente 
em particular Fulano, que lhe diferencia de todos os demais 
delinquentes, para melhorá-lo e adaptá-lo à vida ordenada e 
pacífica dentro do meio social em que se insere”.32 O ato iso-
lado praticado pelo delinquente não determinaria, por si só, 
a pena do indivíduo, mas participaria de uma série de ações, 
junto com seus antecedentes, conduta social e personalidade 
do agente, que deveriam ser analisados em uma totalidade, 
como se fossem sintomas de sua personalidade. Nesse mo-
mento a atuação dos profissionais auxiliares e o conhecimento 
amplo do magistrado passam a ser fundamentais na escolha da 
medida a ser aplicada no tratamento, a qual seria, inclusive, 
constantemente adaptada ao atual estágio do indivíduo con-
forme a execução da medida, a fim de se amoldar às suas reais 
necessidades curativas. Tão somente com este minucioso tra-
balho individualizador o fim correcional seria alcançado, pois 
do contrário, a mecânica subsunção de todo caso concreto às 
normas abstratas acabaria por planificar todas as causas que 
incentivariam a prática do crime, o que impediria atingir-se o 
fim de toda penalidade:  o saneamento do corpo social e a 
reabilitação do criminoso.

Para solidificar o pensamento correcional, doRado Mon-
teRo determinou que o médico social também sentisse gran-

32  Idem, p. 79 – Livre tradução dos autores.
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de carinho e amor por seus próximos, considerando o doente 
como membro de sua própria família, um irmão seu33:

Dorado tuvo siempre para los que le conocieron una do-
ble atracción: la de un abismo agitado en el que, bajo 
una apariencia serena de ateísmo, siguen siendo proble-
ma vivo, a flor de piel, Dios, el más allá, los hombres, las 
cosas todas; y la de una vida en la que la apacibilidad do-
mina a la turbación que el sufrir origina, laboriosa, aus-
tera, honrada, hoscamente solitaria, fiel a su destino.34

4. A influência do Correcionalismo no ordenamento ju-
rídico brasileiro
A Escola Correcionalista contribuiu para o Direito Pe-

nal brasileiro ao trazer para a execução da pena um caráter 
mais humanístico: a finalidade de prevenção especial da 
pena, em especial a de ressocialização do preso (art. 1.º da 
Lei de Execuções Penais), além de contribuir fundamen-
talmente para a concepção da liberdade condicional35 e 
progressão de regime em atenção com o desenvolvimento 
do condenado, institutos presentes em nosso ordenamen-
to jurídico. De igual forma, podemos apontar as agudas 
críticas à pena de morte e à pena perpétua, desenvolvidas 
pelos correcionalistas, que hoje se encontram vedadas em 
nosso ordenamento jurídico nos termos do art. 5.º, XLVII, 
da Constituição Federal.

Por seu turno, é nas legislações referentes à responsabili-

33  doRado MonteRo, Pedro. Bases… cit., p. 83.
34  santos, Marino Barbero. Remembranza del Profesor Salmantino Pedro 
Garcia-Dorado Montero en el 50 aniversario de la muerte. In: BauMann, 
Jürgen; hentiG, Hans von; kLuG, Ulrich et al. Problemas… cit., p. 350.
35  zaFFaRoni, Eugenio Raúl; pieRanGeLi, José Henrique. Manual... cit., p. 251.
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zação penal das crianças36 que o Correcionalismo mais se fez 
presente no Brasil, deixando marcas em nosso ordenamento 
jurídico até hoje.

Segundo eMiLio GaRcía Méndez,37 a partir do surgimento 
das primeiras legislações liberais até 1919, perdurou a primei-
ra grande etapa no que concerne à responsabilidade penal das 
crianças, a qual ficou conhecida como etapa penal indiferencia-
da. Esta etapa tinha por característica considerar as crianças pra-
ticamente da mesma forma que os adultos, tendo como exceção 
o tratamento despendido a certa precoce faixa de idade em que 
se consideravam – tal como na velha tradição do direito romano 
– absolutamente incapazes e cujos atos eram equiparados aos 
dos animais. Sob esta égide, caso a criança cometesse um crime, 
ela estaria sujeita às mesmas penas dos adultos, a serem cumpri-
das nas mesmas instituições a estes destinadas, na mais absoluta 
promiscuidade,38 no máximo com determinada atenuação. Não 
havia leis que garantissem proteção específica às crianças, o que 
culminou em um completo descaso com aquelas que tivessem 
sido abandonadas, vítimas de maus tratos ou que estivessem em 
situação de carência. Descrevendo este cenário, Lucio Mota 
do nasciMento39 descreve que a primeira intervenção com um 
“olhar mais humano” para a situação das crianças se deu no fi-
nal do século XIX, pela Sociedade Protetora dos Animais, que 
ajuizou uma ação no Estado de Nova Iorque em prol de uma 

36  Denominação aqui empregada para designar as pessoas com menos de 18 anos 
conforme disposto na Convenção sobre os Direitos da Criança.
37  Méndez, Emilio García. Evolución historica del derecho de la infancia: ¿Por 
que una historia de los derechos de la infancia? In: ILANUD; ABMP; SEDH; UN-
FPA (Org.). Justiça, adolescente e ato infracional: socioeducação e responsabiliza-
ção. São Paulo: ILANUD, 2006.
38  saRaiva, João Batista Costa. Compêndio de direito penal juvenil: adolescente e 
ato infracional. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
39  nasciMento, Lucio Mota do. Pedagogia da Justiça Juvenil. Revista da Defenso-
ria Pública: Edição especial temática sobre infância e juventude, São Paulo: Escola 
da Defensoria Pública do Estado, 2010.



171Giancarlo Silkunas Vay e Tédney Moreira da Silva

menina de nome Marie Anne que sofria de maus tratos pelos 
pais. Segundo a Sociedade, se Marie Anne fosse uma cadela e 
estivesse recebendo o mesmo tratamento que a menina, a enti-
dade teria legitimidade para ingressar com a ação. Assim, com 
muito mais razão deveria tê-la ao visar resguardar um ser huma-
no. No Brasil, o Código Criminal do Império (1830) e o Código 
Penal Republicano (1890) são exemplos de Leis deste período40.

Rompendo com esta situação, nas palavras de GaRcía 
Méndez, iniciou-se um novo período que ficou conhecido 
como etapa tutelar que adotou o que se convencionou cha-
mar de Doutrina da Situação Irregular, buscando resposta a 
uma reação de profunda indignação moral perante as condi-
ções carcerárias e, particularmente, diante da promiscuidade 
do alojamento de crianças e adultos nas mesmas instituições. 
Esta nova etapa se iniciou com a criação da primeira Justiça 
Especializada – fora do âmbito penal – para julgar os delitos 
praticados pelas crianças (Corte Juvenil de Chicago, Ilinóis, 
em 1899), a partir dos ideais do Movimento dos Reformado-
res. Segundo tal movimento, pretendia-se diminuir a crescente 
delinquência juvenil ali presente, com o auxílio da comunida-
de (referência no envolvimento comunitário). Esta iniciativa 
encontrou eco em diversos países europeus, principalmente 
nos de origem católica, especificamente aqueles que aponta-
vam para o Correcionalismo.41 Na América Latina a primeira 
legislação desta etapa surgiu na Argentina em 1919 com a Lei 
Agote,42 tendo o Brasil adotado 2 diplomas neste sentido: o 
Código de Menores de Mello Mattos (Decreto 17.943-A/27) e 
o Código de Menores de 1979 (Lei 6.697/1979).

Na vigência desses diplomas, a influência Correcionalista 

40  shecaiRa, Sergio Salomão. Sistema de garantias e o direito penal juvenil. São 
Paulo: RT, 2008. p. 29-33.
41  shecaiRa, Sergio Salomão. Sistema... cit.
42  Méndez, Emilio García. Evolución… cit.
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mostrou-se patente, sendo clara a presença da tríade: portador 
de patologia de desvio social, remédio social e médico social:43 

“I – as crianças referidas nestas legislações, rotula-
das pela alcunha de menores (rótulo este considerado 
pela doutrina como discriminatório, ‘por expressar 
algo pequeno, parcela desprivilegiada da população 
(de menor)’44) eram as consideradas em situação irre-
gular, compreendendo desta forma as pobres, as víti-
mas de maus-tratos, as sujeitas a ambientes contrários 
aos bons costumes, as privados de assistência ou re-
presentação legal, as portadoras de desvio de conduta 
e as autores de atos infracionais.45 Eram vistas como 
seres inferiores, dignos de piedade, merecedores de 
uma postura assistencial, como se não fossem se-
res com características próprias de personalidade.46 
Não responderiam pela prática de crimes, pois não 
teriam capacidade para compreender o caráter ilícito 
da conduta, mas em razão de cometer as condutas 
assim descritas, denotariam uma debilidade em sua 
personalidade, motivo pelo qual deveriam receber 
medidas especiais;

II – as medidas especiais, uma vez que o menor não 
responderia penalmente pelos seus atos, eram desti-
nadas a corrigir/sanar a sua debilidade (seja patente, 
por exemplo, as vítimas de maus-tratos e os pobres; 

43  vay, Giancarlo Silkunas. A (in)aplicabilidade da prescrição no processo socio-
educativo. Boletim IBCCRIM, São Paulo: IBCCRIM, ano 19, n. 228, p. 8-9, nov. 
2011.
44  FeRReiRa, Luiz Antonio Miguel. O Estatuto da Criança e do Adolescente e os 
direitos fundamentais. São Paulo: Edições APMP – Ministério Público do Estado 
de São Paulo, 2008. p. 11.
45  Art. 2.º do Código de Menores de 1979.
46  shecaiRa, Sergio Salomão. Sistema... cit.
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seja diagnosticada, por exemplo, os autores de atos 
infracionais) a fim de torná-lo apto a retornar ao con-
vívio social, entendendo-se assim aquele que se ade-
quasse às suas regras. Por tal razão, elas não compor-
tavam prazo determinado e poderiam ser substituídas 
por outras (no decorrer de sua execução), caso assim 
o bondoso juiz entendesse preferível. Estas medidas 
– que não eram vistas como punitivas, mas sim como 
educativas – não eram compreendidas como uma im-
posição Estatal, mas como um direito do menor em se 
ver educado/adequado aos ditames sociais;

III – o Estado-juiz atuava nitidamente com um viés 
inquisitório, tendo em vista o processo de julgamen-
to dos menores se desenvolver sem observância ao 
devido processo legal, inexistindo, inclusive, a im-
prescindibilidade em haver acusação e defesa formal-
mente constituídas, bastando, para tanto, que o juiz 
compreendesse no caso em concreto o que seria mais 
importante para o menor. A escolha da melhor medida 
a ser aplicada incumbia ao bondoso juiz, conforme o 
seu prudente arbítrio, tal qual substituto da autoridade 
paterna, independentemente do cometimento ou não 
(absolvido ou condenado) de ato infracional, bastan-
do que o menor denotasse estar em situação irregular. 
Para tal ofício, não deveria o magistrado estar adstrito 
a limites objetivos (lei) que o impedissem em dar fiel 
cumprimento à sua missão de tutelar os necessitados, 
uma vez que as medidas especiais eram consideradas 
como algo bom.

Sobre este sistema, eMiLio GaRcía Méndez47 elaborou co-
erente crítica ao aduzir que as maiores atrocidades contra a 

47  Méndez, Emilio García. Evolución… cit.
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infância foram cometidas muito mais em nome do amor e da 
compaixão do que em nome da própria repressão. Isso porque 
em nome do amor não há limites, mas para a Justiça sim. Por 
isso, nada contra o amor quando o mesmo se apresenta como 
um complemento à Justiça, mas pelo contrário, tudo contra 
o “amor” quando se apresenta como um substituto cínico ou 
ingênuo da Justiça. Em complemento, aLexandRe MoRais da 
Rosa se posicionou no sentido de que

o enunciado da ‘bondade da escolha’ provoca arre-
pios em qualquer operador do direito que frequenta o 
foro e convive com as decisões. Afinal, com uma base 
de sustentação tão débil, é sintomático prevalecer a 
‘bondade’ do órgão julgador. O problema é saber, 
simplesmente, qual é o seu critério, ou seja, o que é 
a ‘bondade’ para ele. Uma nazista tinha por decisão 
boa ordenar a morte de inocentes; e neste diapasão 
os exemplos multiplicam-se. Em um lugar tão vago, 
por outro lado, aparecem facilmente os conhecidos 
‘justiceiros, sempre lotados de ‘bondade’, em geral 
querendo o ‘bem’ dos condenados e, antes, o da so-
ciedade. Em realidade, há aí puro narcisismo; gente 
lutando contra seus próprios fantasmas. Nada garan-
te, então, que a ‘sua bondade’ responde à exigência de 
legitimidade que deve influir do interesse da maioria. 
Neste momento, por elementar, é possível indagar, 
também aqui, dependendo da hipótese, ‘quem nos 
salva da bondade dos bons?’, na feliz conclusão, al-
gures, de Agostinho Ramalho Marques Neto.48.

48  MoRais da Rosa, Alexandre. Imposição de medidas socioeducativas: o adoles-
cente como uma das faces do homo sacer (Agamben). In: ILANUD, ABMP, SEDH, 
UNFPA (Orgs.). Justiça, adolescente e ato infracional: socioeducação e responsa-
bilização. São Paulo: ILANUD, 2006.
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Tal etapa perdurou até o advento dos diplomas que inau-
guraram no Brasil a etapa garantista, pautada na Doutrina da 
Proteção Integral, que, nos dizeres de kathia ReGina MaRtin-
chenut49 foi concebida no cenário internacional (DUDH, PID-
CP, PIDESC, CIDC) como proteção dos direitos da criança (e 
não da criança em si, o que poderia redundar no mesmo discurso 
falacioso da Doutrina da Situação Irregular), visando sua inte-
gral efetivação, rompendo-se com o enfoque existente até então. 
“A idéia de proteção continua existindo, mas a criança abandona 
o simples papel passivo para assumir um papel ativo e transfor-
mar-se num sujeito de direito”. Em nosso ordenamento jurídico 
interno podemos citar a CF/88, o ECA, o Decreto 99.710/1990 
(CIDC) e, mais modernamente, a Lei do Sinase (12.594/2012) 
como diplomas cruciais para a implementação desta etapa no 
Brasil. Tal mudança de paradigma primou por realizar uma con-
siderável mitigação na influência Correcionalista (embora ainda 
se façam presentes como, por exemplo, na possibilidade de subs-
tituição e na duração indeterminada da execução das medidas; 
na ausência de uma restrita correspondência lógica ato pratica-
do-sanção, deixando, em grande parte, ao arbítrio do “prudente” 
juiz escolher a melhor medida a ser aplicada; no instituto da 
remissão; na denominação “representação” da peça acusatória; 
na oitiva do adolescente na “audiência de apresentação”, antes 
mesmo da colheita das provas; entre outros), tratando o ado-
lescente50 sob um sistema de garantias, criando um sistema de 
responsabilização em que, diante da comprovação da prática de 
um ato infracional (princípio da legalidade), realizada perante 
um processo justo,51 seria cabível a aplicação de medida socioe-

49  MaRtin-chenut, Kathia Regina. Adolescentes em conflito com a lei: o modelo 
de intervenção preconizado pelo direito internacional dos direitos humanos. Textos 
reunidos. Revista do ILANUD, n. 24, São Paulo: Imprensa Oficial, 2003. p. 83.
50  Denominação do ECA para as pessoas entre 12 e 18 anos de idade.
51  newton, Eduardo Januário. O processo justo e o ato infracional: um encontro a 
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ducativa proporcional à gravidade do ato praticado, em atenção 
à capacidade do adolescente em cumpri-la (art. 112, § 1.º, do 
ECA), de cunho retributivo52-53 – entendendo-se por retribuição 
a resposta Estatal em razão do ato pelo adolescente praticado –, 
cujos objetivos – conforme hoje legalmente previsto pelo art. 
1.º, § 2.º, incisos I a III, da Lei do Sinase – são (I) a responsabi-
lização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato 
infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação; 
(II) a integração social do adolescente e a garantia de seus direi-
tos individuais e sociais, por meio do cumprimento de seu plano 
individual de atendimento; e (III) a desaprovação da conduta 
infracional, efetivando as disposições da sentença como parâ-
metro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos, 
observados os limites previstos em lei. 

Na etapa garantista, o ideal de doRado MonteRo acerca da 
necessidade imperiosa em privar a liberdade do indivíduo para 
a sua correção perdeu credibilidade, chegando nossa Consti-

acontecer. Revista da Defensoria Pública: Edição especial temática sobre infância 
e juventude, São Paulo: Escola da Defensoria Pública do Estado, 2010.
52  Por todos: sponton, Leila Rocha. Prescrição das ações socioeducativas. Revista 
da Defensoria Pública: Edição especial temática sobre infância e juventude, São 
Paulo: Escola da Defensoria Pública do Estado, 2010; zapata, Fabiana Botelho. 
Internação: medida socioeducativa? Reflexões sobre a socioeducação associada à 
privação de liberdade. Revista da Defensoria Pública: Edição especial temática so-
bre infância e juventude, São Paulo: Escola da Defensoria Pública do Estado, 2010; 
Saraiva, João Batista Costa. Compêndio... cit.
53  Conforme Fabiana Botelho Zapata, a medida socioeducativa guarda duplo 
caráter educativo: em primeira analise por meio da responsabilização do adoles-
cente, vez que “É pedagógico saber que, tornando-nos sujeitos, temos direitos e 
deveres, que existe uma relação de reciprocidade entre uns e outros. Quando um 
adolescente responde por um ato infracional cometido, tal resposta lhe causa um 
impacto pedagógico-social, desde que, certamente, a ele tenha sido assegurado o 
pleno conhecimento da acusação e as garantias materiais e processuais que lhe são 
inerentes”; em segunda análise, em razão de que a medida socioeducativa aplicada, 
além de ser uma resposta punitiva do Estado-Juiz, também deve trazer benefícios à 
pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, colocando o adolescente não em 
contato com o seu passado, mas de forma responsável, com o seu presente e futuro, 
em vistas do seu preparo para o convívio social, respeitando as normas sociais vi-
gentes (zapata, Fabiana Botelho. Internação… cit., p. 44-46). 
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tuição a elencar em seu art. 227, § 3.º, V, no que diz respeito à 
privação de liberdade dos adolescentes, que ela deverá se dar 
apenas se em atenção aos princípios da brevidade, excepciona-
lidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvol-
vimento, em consonância com os apontamentos dos estudos 
mais modernos que reconhecem ser muito mais benéfico ao 
adolescente, para alcançar a (res)socialização,54 o convívio em 
meio aberto,55 tratando-se a restrição de liberdade, em verdade, 

54  O termo “ressocialização”, tão empregado antes da entrada em vigor da Lei do 
Sinase, parece não mais encontrar razão de ser em meio ao processo socioeduca-
tivo, uma vez que essa Lei, ao expor os objetivos da medida socioeducativa, não 
se utilizou de tal expressão, preferindo adotar, em seu lugar, “integração social”. A 
nosso ver, cabe aqui a coerente crítica de Alexis Couto de Brito acerca do termo 
“ressocialização”: “não existe a certeza de um tratamento eficaz e milagroso por 
meio do qual o Estado receberá em suas instituições o autor de uma infração penal, 
o submeterá às fórmulas eleitas pela Lei e o devolverá recuperado, ressocializado 
ou reeducado. Mas em todas as situações na qual haja a possibilidade desta recu-
peração, ressocialização, reeducação ou, como preferimos, incremento pessoal, o 
que deve sempre haver é a disposição do Estado em oferecer as condições para que 
o condenado, ao final do cumprimento de sua pena, tenha acrescido à sua persona-
lidade a percepção da escala de valores da sociedade a qual está vinculado, e da 
inexorável necessidade de convivência em grupo, porquanto sua natureza humana 
o exige. Por isso, deve-se falar em socialização, e não de ressocialização. Integra-
ção, e não reintegração. (...) O potencial é apenas o de sugerir, incitar, suscitar, in-
dicar, estimular a autodeterminação do condenado a atitudes favoráveis à solução 
de suas dificuldades. O que não se pode pretender é modificar sua personalidade 
para moldá-la ao padrão de acomodação da sociedade” (BRito, Alexis Couto de. 
Execução penal. 2. ed. São Paulo: RT, 2011. p. 38-39).
55  Conforme Juarez Cirino dos Santos, “A produção social da criminalização se 
desdobra na conseqüência ainda mais grave da reprodução social dessa crimina-
lização: quanto maior a reação repressiva, maior a probabilidade de reincidência, 
de modo que sanções aplicadas para reduzir a criminalidade ampliam a reincidên-
cia criminal. A criminalização primária produz a criminalização secundária, con-
forme o modelo seqüencial do labeling approach: a rotulação como infrator produz 
carreiras criminosas pela ação de mecanismos pessoais de adaptação psicológica 
à natureza do rótulo, combinada com a expectativa dos outros de que o rotulado 
se comporte conforme a rotulação, praticando novos crimes. Inúmeras pesquisas 
comprovam essa tese: West/Farrington demonstram, no chamado ‘Cambridge-Stu-
dy’, que a reincidência de adolescentes de igual comportamento criminoso varia 
conforme a existência ou não de condenação criminal: adolescentes condenados, 
maior reincidência; adolescentes não condenados, menor reincidência; Hampa-
riam mostra, em estudo de jovens de comportamento violento, que a internação em 
estabelecimentos oficiais aumenta a velocidade da reincidência criminal; Pfeiffer 
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de um meio deletério a ser evitado, a ser aplicado tão somente 
quando todas as outras opções não se mostrarem satisfatórias.56
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Notas introdutórias
Certa teoria do Direito, focada na maximização dos direi-

tos fundamentais e na minimização do poder restritivo do Es-
tado, alçou larga fama (positiva e negativa) em alguns países, 
especialmente naqueles que foram dominados por um sistema 
de Estado autoritário. Esta teoria, a teoria do Garantismo Pe-
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nal, teve seu alicerce construído de maneira cuidadosa e racio-
nal pelo jurista italiano LuiGi FeRRaJoLi, em sua principal obra: 
“Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal”. A sua con-
tribuição para o estudo do Direito Penal com esta obra repre-
sentou um marco histórico no âmbito de toda ciência criminal, 
bem como em todo pensamento filosófico do Direito.

O discurso, por vezes cacheado de termos complexos e 
sustentado pela bibliografia invejável arrolada pelo autor ita-
liano, busca a elaboração de todo um novo sistema geral de 
Garantismo com a finalidade de construir os alicerces funda-
mentais para um Estado de Direito que estabelece a proteção 
do direito de liberdade do indivíduo contra todas as formas de 
exercício arbitrário do poder, sob um ponto de vista racional, 
com enfoque especializado no Direito Penal e Processo Penal.

Frise-se, inicialmente, que a Teoria do Garantismo Penal 
não possui a ambição de ser uma Escola penal, como a Clás-
sica ou Positivista, mas somente instaurar uma gama de fun-
damentos e garantias ao cidadão para neutralizar potenciais 
abusos do Estado contra direitos fundamentais. 

Na realidade, o esquema montado por FeRRaJoLi não se 
apresenta em todo original. O autor não oculta o fato de todo o 
Sistema Garantista estar fundamentado nas ideias iluministas, 
de autores como BeccaRia, Locke, Montesquieu, Rousseau e 
outros, mas tenta não incidir nos mesmos equívocos que pro-
vocaram a bancarrota do pensamento ilustrado. 

Conforme apontado no início, por conta desta interface de 
um Direito penal guiado por ideais iluministas e liberais, o Ga-
rantismo angariou muitos “seguidores” em países de Democra-
tização recente ou que estavam saindo de períodos sombrios e 
autoritários, como o Brasil e outros da América Latina. A crise 
de legitimidade que afligia os sistemas penais, no tocante aos 
seus fundamentos filosóficos, jurídicos e políticos, com a im-



185Danilo Ticami

plantação de um Estado Democrático de Direito, trouxe um 
novo paradigma para os direitos do cidadão em face do Es-
tado, em rompimento com vetustos sistemas despóticos. Vale 
mencionar que o próprio FeRRaJoLi, antes do lançamento de 
sua principal obra, já mantinha um intenso e frenético combate 
contra os discursos de recrudescimento das garantias funda-
mentais que predominavam na Itália nos anos 80 e começo da 
década de 90 do século passado, por conta do amplo domínio 
do crime organizado nos setores públicos do país, assim como 
o alto índice de corrupção e o assassinato de membros do Po-
der Judiciário e do Ministério Público que acabaram por pro-
vocar a criação de legislações penais de emergência, feitas em 
meio do caos histérico e paranóico, sem a devida parcimônia 
racional imprescindível na produção de normas que regulem o 
status libertatis do cidadão. 

Com o decorrer do tempo, confundiu-se Garantismo Penal 
(não apenas no âmbito do Direito penal) com impunidade (e 
ainda confunde-se) e criou-se um errôneo preconceito sobre 
a teoria, como se ela fosse a tabula rasa de todo criminoso e 
também um instrumento de grande valia para juízes inaptos 
que não avaliam a repercussão de suas decisões na esfera da 
opinião pública1.

1  Conforme salienta Luciano Feldens: “como já alertava García-Pelayo, alguns 
vocábulos vão perdendo algo de sua significação na medida em que passam de boca 
em boca. A expressão garantismo parece bem refletir essa situação, sendo pronun-
ciada, não raramente, de maneira um tanto descriteriosa. No Brasil, sua distorcida 
difusão revela-se freqüentemente associada a discursos críticos em torno do sistema 
jurídico-penal, servindo, inclusive, a um etiquetamento maniqueísta de profissio-
nais do Direito (professores ou operadores), estereotipados como “garantistas” ou 
“antigarantistas”, a partir de uma postura mais ou menos liberal que assumam em 
relação à intervenção penal. O ápice da imprecisão se evidência quando discursos 
radicalmente opostos, de matizes abolicionistas e sociodefensivas, autoproclamam-
se, ambos, garantistas. Se algo breve deve aqui ser dito é que o garantismo não está 
em nenhum deles.” (FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e Direito Penal. 
Editora Livraria do Advogado. Porto Alegre. 2008. Pág.65/66).
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Em decorrência desta atitude discriminatória, bem como 
pelas próprias falibilidades da teoria garantista penal, os avan-
ços obtidos com a implantação de garantias contra o arbítrio 
do poder estatal foram aos poucos corrompidos por leis ordi-
nárias esparsas e pela execução descabida de seus conteúdos. 
Em um cenário de insegurança, proveniente da crise da mo-
dernidade, falência do Welfare State e a implantação da ideia 
de Sociedade de Risco (constatada por Beck, Giddens e Bau-
Mann, dentre outros), enxergou-se no Jus puniendi o principal 
(e único) instrumento repressivo do Estado capaz de restaurar 
a paz e harmonia em um sistema contra a liberdade do cida-
dão, configurando conjuntamente como o poder mais odioso e 
que se exerce de maneira mais violenta sobre o povo. Assim, 
FeRRaJoLi aponta:

É por isso que o direito penal sempre foi o centro 
da reflexão jurídico-filosófica. A sua fundamenta-
ção racional, mesmo na variação dos seus critérios 
de racionalidade, foi invariavelmente advertida 
como equivalente à sua justificação ético-políti-
ca, enquanto a sua irracionalidade sempre foi, ao 
oposto, equiparada ao despotismo e à opressão. Ao 
mesmo tempo, a principal garantia da racionalida-
de e da justificação do poder de punir, proibir e de 
julgar revelou-se a sua rígida disciplina jurídica, 
mediante técnicas específicas de limitação e de le-
gitimação legal2. 

No decorrer do livro, FeRRaJoLi busca fundamentar sua po-
sição através do embate de ideologias e sistemas de Estado: 
Estado autoritário e Estado Garantista. A antítese, constante-
mente utilizada, visa demonstrar a racionalidade que pauta o 
2  FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 2ª Edição. 
Tradução: vários autores. Editora Revista dos Tribunais.São Paulo. 2006. Pág. 15.
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exercício de um Estado de Direito, em contrariedade ao arbí-
trio punitivo do poder estatal em sistemas autoritários. 

Segundo o autor do Garantismo Penal aponta, a derrocada 
do ideário iluminista ocorre durante a metade final do Século 
XIX, por conta do esquema por ele transmitido, fundamentado 
sobre a ideia do julgamento como um silogismo perfeito e do 
juiz não como um ser no mundo, mas como um mero instru-
mento para dizer o direito. Tal concepção possui uma inerente 
fraqueza política, em decorrência de sua falta de considera-
ção epistemológica e a consequente impraticabilidade jurídica. 
Ademais, ao manterem o ponto de vista iluminista como refe-
rência axiológica, mas plenamente apartado das orientações 
práticas, terminaram por transformá-lo em um singelo modelo 
ideológico. 

No entanto, a ruína do Garantismo de matriz iluminista 
resulta também pela própria perda de seus fundamentos axio-
lógicos. Os valores da civilização jurídica moderna, como o 
respeito à dignidade da pessoa humana, à liberdade de cons-
ciência, religião e locomoção, à legalidade, separação entre 
moral e direito, à tolerância e à imposição de limites ao poder 
estatal já apareciam no início do embate entre a ideologia do 
jusnaturalismo iluminista contra o despotismo punitivo do an-
tigo regime absolutista e intolerante. Com a supremacia e a 
consolidação do Estado liberal, preponderam doutrinas penais 
autoritárias que consideravam o direito penal como uma técni-
ca de controle social.

O jusfilósofo noRBeRto BoBBio, em prefácio a obra de FeR-
RaJoLi, afirma que se trata de uma aposta alta a tentativa de 
reerguer um modelo iluminista que foi perdido no passado, por 
conta de certas lacunas e fraquezas políticas, que deram azo 
para a volta triunfante de sistemas autoritários. Neste sentido, 
LuiGi FeRRaJoLi buscou não apenas criar os alicerces neces-
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sários para coibir as arbitrariedades do Estado, mas também 
procurou não incorrer nos mesmos desacertos das ideias ilu-
ministas, inviabilizando o retorno de sistemas decisionistas3.

FeRRaJoLi analisa ainda os clássicos problemas da pena, do 
crime e do processo sobre três quartetos: se, por que, quando 
e como punir; se, por que, quando e como proibir; se, por que, 
quando e como julgar, sendo estas questões de alta indagação 
no meio acadêmico e forense.

De certo modo, a doutrina garantista faz parte dos orde-
namentos jurídicos da maior parte dos países civilizados, na 
busca da proteção dos direitos do homem e do cidadão. No en-
tanto, a prática demonstra um total distanciamento do apresen-
tado nos textos legais com a realidade. Uma Constituição Fe-
deral, considerada por muitos como avançada por contemplar 
muitos direitos fundamentais pode não passar de um pedaço de 
papel caso não tenha um robusto rol de garantias coercitivas, 

3  Ferrajoli leciona em sua obra: “O pensamento iluminista representa seguramente 
o momento mais alto da história – e ao mesmo tempo não honorável – da cultura 
penal: se não por outro motivo, porque a ele se deve a formulação mais incisiva da 
maior parte das garantias penais e processuais das formas do Estado constitucional 
de direito. Todavia, o esquema garantista por ele transmitido, baseado sobre a idéia 
do julgamento como um silogismo perfeito e do juiz como a boca da lei, possui 
uma intrínseca fraqueza política, devida entre outras coisas ao seu total inatendi-
mento epistemológico e á sua consequente impraticabilidade jurídica. É por isto 
que ele, depois da segunda metade do século XIX, pode ser desqualificado sobre o 
plano teórico, e oprimido sobre o plano institucional, por modelos de direito penal 
autoritários e decisionistas que ressuscitaram, de forma nova e moderna, esquemas 
penais arcaicos do tipo substancialista e inquisitório. E também, no momento que 
em que conservaram como genérica referência axiológica, a sua crescente distância 
das orientações práticas do direito penal e processual terminaram por transformá-lo 
em um modelo puramente ideológico. A revisão crítica da epistemologia jurídica 
iluminista – através da análise das condições lógica, semântica e normativa da com-
provação e da negação processual, além dos espaços de valoração equitativa e da 
discricionariedade dispositiva irredutivelmente inerentes à jurisdição – torna-se por 
isto a prévia tarefa de uma teoria do garantismo penal que não pretenda embalar-
se em um racionalismo utópico nem se conformar com um decisionismo mais ou 
menos irracional. (FERRAJOLI. Op. Cit. Pág.17).
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que proporcionem o controle e a neutralização do poder e do 
direito ilegítimo.

1. A importância da razão na Teoria do Garantismo 
Penal e seus sentidos.
Com o fulcro de estabelecer as vigas mestres de todo um 

sistema jurídico penal, dotado essencialmente da feição ilu-
minista, com a redução drástica do arbitrário do Estado e com 
uma total proteção a liberdade do indivíduo em sociedade, 
prepondera na obra de FeRRaJoLi a aplicação da razão em três 
sentidos: (a) epistemológico, (b) axiológico e (c) normativo. 
Neste sentido, ana cLáudia Bastos de pinho: 

FeRRaJoLi demonstra que a tutela dos direitos fun-
damentais somente poderá ser efetivada a partir da 
minimização do poder, evitando-se o arbítrio (com a 
adoção de regras racionais de limitação e controle), e 
da maximização das garantias e liberdades individu-
ais. Para tanto, propõe como critério metodológico o 
uso irrenunciável da razão no sentido epistemológico, 
axiológico e normativo4. 

a) No sentido epistemológico, razão se refere a racionali-
dade das decisões penais, isto é, do arcabouço de normas des-
tinado a fundamentar os processos das imputações e sanções 
penais em bases empíricas (não penalizando valores ou pes-
soas) e não de autoridade. Neste sentido, FeRRaJoLi aponta a 
extrema importância de uma racional definição legislativa do 
crime, fundada em referenciais empíricos delimitados e não 
meramente o que se entende por imoral em determinada época; 

4  PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Direito Penal e Estado Democrático de Direito: 
uma abordagem a partir do Garantismo de Luigi Ferrajoli. Editora Lumen Juris. 
Rio de Janeiro. 2006. Pág. 5.
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em segundo lugar, que a análise jurisdicional ocorra através de 
alegações sujeitas a verificações da acusação e submetidas ao 
crivo do contraditório e da ampla defesa, evitando julgamentos 
obscuros e lotados de incertezas.

O primeiro elemento da Epistemologia garantista, como 
resultado do Princípio da Legalidade Estrita para a determi-
nação do desvio punível, o Convencionalismo penal exige 
o caráter formal da definição do crime e o caráter empírico 
ou fático das hipóteses de desvio legalmente definidas. Em 
outros termos, o desvio punível, no primeiro caso, não é o 
imoral em cada período histórico, mas sim o que foi defini-
do em lei prévia pelo legislador (equivaleria ao princípio da 
reserva legal e a submissão do juiz à lei); no segundo caso, 
a definição legal do crime deve ser fabricada com base em 
figuras empíricas, objetivas e precisas de comportamento, 
sem referências subjetivas ao status do autor. FeRRaJoLi de-
nomina o primeiro caso (reserva legal) como Princípio da 
mera legalidade (norma dirigida aos juízes, escravos apli-
cadores da lei formulada) e o segundo como Princípio da 
Estrita legalidade (destinada ao legislador, incumbido de 
prescrever de maneira taxativa as formulações legais, com 
apoio em conhecimentos experimentados). O Princípio da 
Legalidade Estrita funcionaria como uma técnica legislati-
va específica, com a função de excluir as convenções penais 
discriminatórias e arbitrárias que perseguem os “inimigos 
do momento”, de modo que são cabíveis somente normas 
que proíbem determinados comportamentos. Desta forma, 
podem ser obtidos dois efeitos fundamentais da teoria clás-
sica do direito penal ilustrado: 1) a garantia de uma esfera 
de liberdade intocável, pois somente é proibido o que cons-
ta na lei e; 2) a igualdade jurídica dos cidadãos perante a lei, 
pois os tipos objetivos descrevem ações e não consideram 
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como crimes as características intrínsecas dos indivíduos. 
O segundo elemento da epistemologia garantista é o 

Cognitivismo processual na determinação concreta do des-
vio punível. Neste elemento, FeRRaJoLi trata da esfera juris-
dicional, isto é, da atividade do magistrado para deliberar 
se tal ação pode ser considerada como uma conduta apena-
da. Esta atividade do juiz, denominada pelo autor italiano 
como Estrita jurisdicionariedade demanda duas condições: 
“a verificabilidade ou refutabilidade das hipóteses acusató-
rias, em virtude de seu caráter assertivo, e sua comprovação 
empírica, em virtude de procedimentos que permitem tanto 
a verificação como a refutação”5. Por vezes, determinadas 
condutas delituosas demandam um juízo valorativo do jul-
gador, violando o princípio da legalidade. Para impor limi-
tes ao poder discricionário do magistrado, privilegia-se o 
cognitivismo. Como pressuposto da pena, além de constar 
expressamente na lei, a hipótese da acusação também preci-
sa demonstrar essa adequação da conduta ao tipo, alicerça-
da em material probatório apto a confrontação judicial. Ao 
mesmo tempo, como requisito da segunda condição, as hi-
póteses acusatórias precisam ser submetidas a verificações 
e expostas à refutação. Assim, o modelo teórico e normati-
vo do processo penal garantista é o cognitivo, 

Onde a determinação do fato configurado na lei 
como delito tem o caráter de um procedimento pro-
batório do tipo indutivo, que, tanto quanto possível, 
exclui as valorações e admite só, ou predominan-
temente, afirmações ou negações – de fato ou de 
direito – das quais sejam predicáveis a verdade ou 
falsidade processual6. 

5  FERRAJOLI. Op. Cit. P. 40.
6  FERRAJOLI. Op. Cit. P. 41.
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A adoção deste modelo cognitivo, juntamente com o con-
vencionalismo penal, deve-se ao fato de que somente juntos 
são capazes de assegurar os dois resultados ético-políticos do 
direito penal de matriz iluminista: 1) primeiramente, o valor da 
certeza na determinação do desvio punível baseada unicamen-
te à taxativa formulação normativa e judicial e; 2) a separação 
entre direito e moral, isto é, somente por convenção jurídica e 
não por imoralidade é que uma conduta constitui um delito; e 
a condenação de um indivíduo responsável não configura um 
juízo de moral acerca de sua anormalidade, mas somente um 
juízo de reprovação de seu comportamento ofensivo.

b) No sentido axiológico, a razão busca estabelecer uma 
fundamentação externa ou política para o Direito Penal. 
FeRRaJoLi admite que, independentemente do sistema penal 
adotado, o direito penal ainda se manifesta através de co-
erções e restrições aos potenciais criminosos, aos suspeitos 
e aos condenados, representando um custo elevado para a 
sociedade e suas instituições7. Em um primeiro momento, 
o legislador define os comportamentos classificados como 
crimes, funcionando como uma limitação da liberdade de 
todas as pessoas; depois, todos os suspeitos de terem viola-
do uma proibição penal serão submetidos a um julgamento 
perante um juízo penal e; por fim, a punição que recairá 
sobre aquele que tiver infringido a norma e considerado 
culpado pelo juízo. Todas essas operações acarretam um 

7  Neste sentido, Paulo Queiroz leciona: “e seguramente representa o direito penal 
uma das armas menos recomendáveis de que pode dispor o Estado para acudir a 
segurança dos cidadãos, seja pelos custos sociais que ordinariamente implica, seja 
pelas limitações estruturais de sua atuação – seletividade, localidade, excepcionali-
dade, contingencionalidade, consequencialidade etc. -, visa alcançar os conflitos so-
ciais já num estado avançado de desenvolvimento e de desgaste, isto é, os alcança, 
por assim dizer, num ‘estado terminal’”. (QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter 
subsidiário do Direito Penal: lineamentos para um direito penal mínimo. 2ª edição. 
Editora Del Rey. Belo Horizonte. 2002. Pág. 22).
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custo que deve ser justificado, pois não pesa apenas sobre 
os culpados, mas também sobre os inocentes, provocando 
inúmeras injustiças. O autor italiano atenta além das co-
nhecidas “cifras obscuras”, denominadas por ele como as 
“cifras da ineficiência”, formada pelo número de culpados 
que podem ou não ser submetidos a julgamento, permane-
cem ignorados e/ou impunes; mas também para as cifras 
da injustiça, se referindo 1) aos inocentes reconhecidos por 
sentença absolutória, após serem acusados em processo, 2) 
aos inocentes condenados em sentença definitiva e absolvi-
dos em instância superior e, 3) às vítimas.

Pela sua natureza, o Direito Penal sempre figurou em um 
patamar diferenciado, pois lhe competia a tarefa de cercear os 
direitos básicos do cidadão, como a liberdade. Assim, a tensão 
entre Estado e cidadão é facilmente percebida nesta seara do 
Direito, de tal forma que quanto maior o custo de um instru-
mento como o jus puniendi8, menor será o seu grau de garantis-
mo9, pois isto significa que suas limitações racionais impostas 
aos limites do exercício do poder estão sendo desrespeitadas. 
Ao analisar estes custos, nota-se que tal discussão refere-se à 

8  Sobre o Direito Penal clássico, Scheerer faz o seguinte comentário: “O direito 
penal tinha uma relação muito próxima com a moral, mas nenhuma com a política. 
E praticamente nenhuma com a efetividade, pois não se considerava a relação custo
-benefício. De um modo geral, não queria atingir fins sociais – nem mesmo para o 
autor do delito – para a vítima e nem para a sociedade. Era, para utilizar a termino-
logia da Sociedade do Direito de Max Weber, não racional para os fins, mas racional 
para com os valores. Queria ser justo, não conveniente. Poder-se-ia penalizar, ou 
dever-se-ia penalizar – quando os muitos pressupostos processuais fossem cumpri-
dos. O direito penal clássico era programa condicional (Niklas Luhmann): inteira-
mente e pressupostamente orientado e  totalmente indiferente perante suas consequ-
ências políticas, sociais e individuais (Fiat iustitia, pereat mundus)”. (SCHEERER, 
Sebastian. A tardia modernidade penal entre a hipertrofia e a minimização (do 
sistema penal). Trad. De Karin E. F. Bernsee. In: Prólogo do livro de Do caráter 
subsidiário do Direito Penal: lineamentos para um direito penal mínimo, de QUEI-
ROZ, Paulo de Souza. Op. Cit. Pág. 13.) 
9  Os graus do Sistema Garantista serão analisados em tópico adiante.
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legitimidade do Direito Penal e à existência do próprio Estado, 
enquanto detentor do direito de punir10.

Com o objetivo de construir a argumentação para a justi-
ficação do Direito Penal e Processo Penal, FeRRaJoLi propõe 
doze indagações: se, como, quando e por que punir (justifica-
ção da pena); se, como, quando e por que proibir (justificação 
dos delitos); se, como, quando e por que julgar (justificação do 
processo). As questões relativas ao “se” e ao “por que” refe-
rem-se à justificação externa e as relativas ao “como” e “quan-
do”, à justificação interna. Segundo FeRRaJoLi:

Por legitimação externa ou justificação refiro-me à legiti-
mação do direito penal por meio de princípios normativos 
externos ao direito positivo, ou seja, critérios de avaliação 
moral, políticos ou utilitários de tipo extra ou metajurídico. 
Por legitimação interna ou legitimação em sentido estrito 
refiro-me à legitimação do direito penal por via de princí-
pios normativos internos ao próprio ordenamento positivo, 
vale dizer, a critérios de avaliação jurídicos, ou, mais espe-
cificamente, intrajurídicos. O primeiro tipo de legitimação 
diz respeito às razões externas, isto é, aquelas do direito 
penal; o segundo, por sua vez, concerne às suas razões in-
ternas, ou de direito penal. Substancialmente, a distinção 
coincide com aquela tradicional entre justiça e validade11. 

10  Nilo Batista comenta sobre o Direito Penal subjetivo: “Ferri ridicularizava a 
elaboração teórica dessa facultas agendi , dando por absurdo que ela pudesse con-
sistir ‘na faculdade do estado de agir em conformidade com as normas de direito 
objetivo postas (...) pelo mesmo estado, e por ele só’. De fato, atribuir-se à auto-o-
brigação jurídica, que caracteriza o estado de direito, os matizes de faculdade é 
inquietantemente metafórico. Por outro lado, o dever (indisponível e inalienável 
por um lado, e limitado e vinculado por outro) da persecução penal que cabe ao 
Estado, enquanto agente histórico do que Weber chamaria de monopólio do poder 
punitivo legítimo, é algo extremamente distinto de uma faculdade de agir, ainda que 
se a designasse por dever de agir”. (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito 
Penal brasileiro. 11ª edição. Editora Revan. Rio de Janeiro. 2007. Pág. 107/108.)
11  FERRAJOLI. Op. Cit. P. 199.
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Em resumo, a legitimação externa do Direito Penal é loca-
lizada em sua fundamentação metajurídica (filosófica, política, 
moral), que seja suficiente para justificar os custos que a inter-
venção penal estatal causa no status libertatis do cidadão; por 
sua vez, a legitimação interna corresponderia a fundamentar 
o Direito Penal no âmbito do ordenamento jurídico interno de 
cada Estado, conforme as normas de direito positivo que disci-
plinam a sua produção.

c) No sentido normativo e jurídico, o termo razão designa 
a validade ou harmonia entre as normas superiores (Consti-
tuição Federal) e as leis de menor escalão hierárquico. Essa 
coerência lógica justifica, do ponto de vista interno, a existên-
cia de todo o ordenamento jurídico de um Estado. Para ana 
cLáudia Bastos de pinho: 

Nesse âmbito interno de legitimação, não se buscam 
razões estranhas ao sistema jurídico que fundamen-
tem o poder de punir (o “se” e o “por que”), visto que 
tal tarefa cumpre à legitimação externa. O importante 
aqui é desenvolver, teoricamente, um modelo de di-
reito penal harmônico com o perfil de Estado no qual 
se insere, buscando critérios de valoração jurídicos, 
argumentos de validade ( o “como” e o “quando”), ou 
seja, de justificação do Direito Penal à luz dos precei-
tos normativos internos12. 

Com a justificação externa, obtém-se o fundamento de que 
proibir, processar e punir é legítimo e, deste ponto, elaboram-
se regras para justificar os instrumentos válidos de como e 
quando proibir, processar e punir. 

Assim, os princípios que originam o ordenamento jurídico 
(princípios ou ditames constitucionais) devem ser os funda-

12  PINHO. Op. Cit. P. 11.
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mentos internos do Direito Penal de matriz garantista, ou seja, 
limita-se o poder de punir por meio de uma perspectiva cons-
titucional.

2. Os dez axiomas garantistas e os graus de Garantis-
mo de cada legislação.
Após dar os primeiros passos na teoria do garantismo pe-

nal, ao formular o plano epistemológico, FeRRaJoLi estabelece 
uma tabela analítica e sistemática de todos os princípios que 
compõem o modelo garantista do direito penal e do processo 
penal. Tais princípios são formuláveis como proposições de 
implicação ou condicionais e estão interligados entre si. Par-
tindo do emprego dos termos: pena, delito, lei, necessidade, 
ofensa, ação culpabilidade, juízo, acusação, prova e defesa, 
cada qual, com a exceção do primeiro (pena), designa uma 
condição imprescindível para a atribuição da pena dentro do 
modelo de direito penal garantista.

Posteriormente, FeRRaJoLi formula os dez axiomas garan-
tistas, que não expressam proposições afirmativas, mas propo-
sições prescritivas/diretivas, isto é, servem de exemplo/guia 
para o eficaz funcionamento do sistema penal (justificação ex-
terna). A sua adoção nos ordenamentos jurídicos trata-se de 
uma opção ético-política a favor dos valores normativamente 
tutelados e não se busca estabelecer somente a permissão ou a 
legitimação da aplicação da pena, mas sim condicionar ou vin-
cular, e, logo, deslegitimar o exercício absoluto da potestade 
punitiva. 

O SG (Sistema Garantista) de FeRRaJoLi trata-se de um mo-
delo-limite jamais perfeitamente atingível, segundo o próprio 
autor. Sua axiomatização vem da adoção de dez axiomas ou 
princípios axiológicos fundamentais, não deriváveis entre si:
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A1 Nulla poena sine crimine (Princípio da retributividade)
A2 Nullum crimen sine lege (Princípio da legalidade)
A3 Nulla lex (poenalis) sine necessitate (Princípio da ne-

cessidade)
A4 Nulla necessitas sine injuria (Princípio da lesividade)
A5 Nulla injuria sine actione (Princípio da materialidade)
A6 Nulla actio sine culpa (Princípio da culpabilidade)
A7 Nulla culpa sine judicio (Princípio da jurisdicionariedade)
A8 Nullum judicium sine accusatione (Princípio acusatório) 
A9 Nulla accusatio sine probatione (Princípio do ônus da prova)
A10 Nulla probatio sine defensione (Princípio do contra-

ditório)

Estes dez princípios estabelecem as regras do jogo fun-
damental do direito penal e são provenientes do pensamento 
jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, que estabeleceu tais 
diretrizes de cunho político, moral ou natural para limitar o 
poder penal “absoluto”. Pode-se dizer que sua adoção nos sis-
temas modernos é praticamente completa, convertendo-se em 
princípios jurídicos do moderno Estado de direito.

Apesar de inderiváveis e independentes entre si, os axio-
mas estão encadeados de maneira que cada um dos termos 
implique, por sua vez, o sucessivo, derivando, mediante silo-
gismos triviais, quarenta e cinco teoremas, pois todos os ter-
mos implicados são enunciáveis como consequentes de outras 
tantas implicações que tem como antecedentes todos os ter-
mos que lhe precedem no sistema. Desta forma, como exem-
plos, podemos dizer: nulla poena sine lege (T11), nulla poena 
sine necessitate (T12), nulla poena sine injuria (T13) e assim 
sucessivamente. Ao todo teremos cinquenta e seis teses, das 
quais dez primitivas e as demais derivadas, que em sua união 
formulam o modelo garantista proposto por FeRRaJoLi.  
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Como se pode notar, os axiomas de A1 até A6 enunciam 
as garantias penais e os axiomas de A7 até A10 tratam das ga-
rantias processuais. Mais precisamente, A1, A2 e A3 referem-
se às indagações “quando e como punir”, expressando as ga-
rantias relativas à pena; A4, A5 e A6 respondem as perguntas 
“quando e como proibir”, expressando as garantias relativas ao 
delito e; A7, A8, A9 e A10 respondem às perguntas “quando e 
como julgar” e expressam garantias relativas ao processo.  

Em caráter especial, o jurista italiano salienta que o Princí-
pio da legalidade estrita representa aquele que caracteriza es-
pecificamente o sistema cognitivo SG, enunciado pelo axioma 
A3 (Nulla Lex (poenalis) sine necessitate), pelas teses T28-T34 
e, de modo resumido, pela tese T58 (Nulla Lex poenalis sine 
necessitate, sine injuria, sine actione, sine culpa, sine judicio, 
sine acusatione, sine probatione et sine defensione). Tal prin-
cípio encontra-se em posição central no sistema de garantias.

Não se pode confundir com o A2 (Princípio da mera lega-
lidade), pois este se limita a exigir a lei como condição neces-
sária da pena e do delito, enquanto o princípio da legalidade 
estrita demanda todas as demais garantias como condições ne-
cessárias da legalidade penal. Conforme tratado anteriormente, 
o Princípio convencionalista de mera legalidade é direcionada 
para os juízes, que estão submetidos à lei, enquanto, o Princí-
pio cognitivo de legalidade estrita é uma norma metalegal para 
o legislador, a quem compete qualificar penalmente, de manei-
ra idônea e taxativa determinados comportamentos. Compre-
ende-se também que se o princípio da legalidade estrita impli-
ca todas as demais garantias, pode-se dizer que constitui por 
isso também o pressuposto da estrita jurisdicionariedade do 
sistema, que permite a verificação e a falseabilidade dos tipos 
penais, impondo o ônus da prova para a acusação e o direito de 
contestação pela defesa.
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No tocante aos axiomas, leciona antônio MaGaLhães Go-
Mes FiLho quanto a sua importância: 

A originalidade dessa construção consiste, princi-
palmente, na ideia de inseparabilidade das diversas 
garantias penais e processuais, tornando evidente 
a ilegitimidade dos sistemas que, embora consa-
grando determinados princípios garantistas, mos-
tram-se desatentos para outros. De nada valeria, 
por exemplo, proclamar a legalidade dos crimes e 
das penas se, no final, não são assegurados o con-
traditório e a defesa ao acusado. Só a observância 
conjunta de todos os postulados pode caracterizar 
um sistema concreto como verdadeiramente garan-
tidor da liberdade individual13

O Sistema Garantista apontado acima serve também para 
explicar e valorar os distintos sistemas penais concretos, con-
siderados tanto em sua dimensão normativa quanto na de seu 
efetivo funcionamento, e por isso, para identificar seus perfis 
de irracionalidade e ineficácia. 

Ao retirar um ou mais axiomas podem nascer inúmeros 
sistemas penais das mais variadas espécies, provocando uma 
debilidade em todos os outros que supostamente não foram 
retirados, tendo em vista que cada garantia pressupõe outras, 
tendo em vista sua concatenação.

Desta maneira, podem nascer outros nove sistemas, além 
do indicado SG, em nível de garantismo decrescente e de au-
toritarismo crescente:

Sistema S1 - sem prova e defesa (em sentido estrito);
Sistema S2 - sem acusação separada;

13  GOMES FILHO. Antônio Magalhães. O “modelo garantista” de Luigi Ferra-
joli. Boletim IBCCRIM nº 58. Setembro de 1997. Pág. 06.
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Sistema S3 - sem culpabilidade;
Sistema S4 - sem ação;
Sistema S5 - Sem ofensa;
Sistema S6 - Sem necessidade; 
Sistema S7 - Sem delito;
Sistema S8 - Sem juízo;
Sistema S9 - Sem lei.
Em cada um desses sistemas, se torna caracterizado o 

enfraquecimento do Sistema Garantista com a violação dos 
princípios axiomatizados. Tal configuração de modelos nor-
mativos inferiores busca descrever as composições reais dos 
ordenamentos jurídicos penais positivos ou e seus institutos 
específicos, identificando seus perfis de irracionalidade, de in-
justiça e de invalidez.

3. A meta político-criminal do Garantismo de Ferrajoli: 
o Direito Penal Mínimo.

 3.1. Do caráter utilitário (reformado) do Direito Penal 
garantista.
Um dos maiores interesses de FeRRaJoLi é a separação entre 

Moral e Direito, conforme pode ser notado quando o referido 
autor separa a legitimação externa (moral) e legitimação inter-
na (direito). Segundo ele, na história do pensamento jurídico-
filosófico, as doutrinas de justificação do direito penal podem 
ser separadas em duas categorias: as doutrinas que separam a 
legitimação externa da legitimação interna (a validade da jus-
tiça e o direito da moral) e aquelas doutrinas que, em sentido 
inverso, confundem as duas formas de legitimação, subordi-
nando a legitimação interna à legitimação externa, a validade 
à justiça e o direito à moral, ou vice-versa.
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A doutrina que separa direito da moral, na visão de FeRRa-
JoLi, pertencem à tradição do positivismo jurídico e, representa 
o maior postulado da Teoria do Garantismo Penal.

Por outro lado, o segundo filão doutrinário que confunde 
legitimação externa com a interna é ambivalente. Quando con-
dicionam a legitimação interna à externa, cria-se uma catego-
ria que se insere na tradição do jusnaturalismo e do substancia-
lismo jurídico, que procura a validade do sistema jurídico com 
base em elementos estranhos a ele, utilizando critérios morais 
e extrajurídicos para legitimar o direito penal, considerando 
certos valores de direito natural superiores ao direito positivo. 
Quando a legitimação externa à interna (a justiça à validade), a 
categoria fabricada pode ser inserida na tradição do legalismo 
ou formalismo ético, que busca justificar externamente o direi-
to penal por meio do direito positivo, adotando-o como valor 
ético ao qual se adere não apenas por motivos jurídicos, mas 
também por razões políticas ou morais.

A confusão entre as duas provocam celeumas que impe-
dem a sobrevivência de um sistema penal racional e legitima 
sistemas autoritários: 

Ao contrário, a confusão entre as duas legitimações – 
interna e externa, jurídica e ético-política – é sempre 
solidária, quer na versão jusnaturalista, que naquela 
ético legalista, com modelos penais de tipo substan-
cialista e autoritário, tanto quanto subordina o direito 
à moral, ignorando a fonte positiva do direito em fa-
vor de critérios subjetivistas e de opções avaliadoras 
que, a um só tempo, comprometem os princípios con-
vencionais e cognitivos, como quando, ao contrário, 
subordina a moral ao direito, e consequentemente 
legitima, com base apenas em suas fontes legais, os 
conteúdos das leis, sejam eles quais forem, mesmo 
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que, pela sua indeterminação, deixem livre espaço de 
disposição ao Poder Judiciário. Frise-se, ainda, que 
cada modelo substancialista, segundo a hipótese for-
mulada, é, em última análise, caracterizado, em maior 
ou menor escala, pela confusão entre legitimação in-
terna e legitimação externa14.

Ao separar o direito da moral, a função da pena em FeR-
RaJoLi deve atender uma utilidade (terminando por refutar Te-
orias Abolicionistas e Retribucionistas). Conforme o autor, o 
Estado (laico e liberal, na tradição iluminista) não possui e 
nem representa valores enquanto tais e tampouco devem ter 
fins morais desvinculados dos interesses do povo ou constituir 
fins em si próprios, justificando-se, por meio da função de per-
seguir objetivos de utilidade concreta em favor dos cidadãos e, 
acima de tudo, de assegurar-lhes os direitos e a segurança. Tal 
conquista deriva do Utilitarismo Jurídico iluminista, que im-
põe como condição necessária a imoralidade, mas jamais por 
si só suficiente para justificar politicamente uma intervenção 
coercitiva do Estado na liberdade do indivíduo. No campo da 
justificação da pena, esse utilitarismo comporta que a sanção 
penal deve visar o futuro e não o passado15, bem como não 
deve possuir conteúdos nem finalidades morais. Assim, a pena 
não deve buscar a transformação moral do indivíduo, pois o 
Estado não tem o direito de obrigar seus cidadãos a não serem 
ruins, podendo apenas evitar que se destruam entre si.

14  FERRAJOLI. Op. Cit. P. 201/202.
15  “As penas devem inspirar-se uma ideia de justiça, que corrija o intenso desejo 
expiatório e anule a vingança. A justiça, ao conferir proporção razoável entre de-
lito, culpabilidade e pena, estabelece a melhor retificação de todo anseio punitivo. 
A vingança visa ao passado. A justiça deve visar ao futuro”. (FUNES, Mariano 
Ruiz. Actualidad de la Venganza. Editora Lousana. Buenos Aires. 1943 P. 37. Apud 
MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da Pena. 2ª edição. Editora 
Martins Fontes. São Paulo. 2008. Pág. 9).
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Entretanto, apesar de seu caráter limitador do Poder Puni-
tivo (uma vez que extingue punições socialmente inúteis), o 
Utilitarismo jurídico possui duas facetas que devem ser con-
sideradas: 

1. de natureza inegavelmente auto-
ritária e solidária com modelos 
de maximização do direito penal, 
que é aquela ex parte principis, 
onde a utilidade pertence ao Esta-
do, concebido como sujeito acima 
da sociedade. São esquemas deci-
sionistas que assumem o interesse 
do governante/Príncipe/Estado, 
legitimando a arbitrariedade. No 
entanto, essa doutrina se mostra 
rara no Direito Penal, especial-
mente porque os juristas sempre 
encobriram os reais objetivos do 
Estado, sob o manto da legalida-
de. Tais doutrinas são antiéticas 
e por justificarem a utilização do 
jus puniendi de maneira arbitrá-
ria, não se mostram adequadas 
em um Estado de direito enquanto 
sistema de poder limitado;

2. Em outro sentido, há o utilitaris-
mo ex parti populi que marca a 
filosofia penal de matriz contratu-
alista e iluminista e possui como 
referência o bem–estar dos gover-
nados. 
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No entanto, esse último utilitarismo pode ser dividido em 
duas doutrinas: 

 2.1. aquela que equipara a finali-
dade à máxima utilidade possível 
garantida à maioria formada pelos 
não desviantes: a finalidade é des-
tinada unicamente aos interesses 
da segurança social, portanto, dis-
tintos daqueles que sofrem a pena, 
sendo impossível definir a avalia-
ção dos custos e benefícios, e; 

 2.2. aquela que equivale a fina-
lidade ao mínimo sofrimento 
necessário a ser impingido à mi-
noria formada por desviantes: a 
finalidade também é dirigida aos 
destinatários da pena, que, sem 
esta, poderiam sofrer males extra-
penais maiores, tornando assim 
possível a comparação entre estes 
e os meios penais escolhidos. A 
primeira versão pode fundar até 
mesmo modelos de direito penal 
máximo, enquanto a segunda, ba-
seia-se na imposição de limites ao 
direito penal, consentindo inter-
venções penais somente em grau 
mínimo necessário. Por certo, se 
a finalidade for de prevenção dos 
delitos, a primeira doutrina es-
taria legitimada a utilizar meios 
extremos para lograr êxito em 
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sua empreitada, incluindo tortura 
e penas desproporcionais. De tal 
modo, esse utilitarismo não con-
figuraria como garantia nenhu-
ma diante do arbítrio potestativo, 
enquanto na segunda doutrina, a 
finalidade é o mínimo sofrimen-
to necessário para a prevenção de 
desvios puníveis, justificando-se 
mediante meios mínimos, ou seja, 
o mínimo de proibições, o míni-
mo de penas e um mínimo de ver-
dade judiciária.

Nestes termos, FeRRaJoLi posiciona-se na formulação ilu-
minista da finalidade da prevenção geral negativa, pois esta 
teoria não confunde programaticamente o direito com a mo-
ral ou com a natureza, já que não possuem como objetivo o 
delinquente, mas os governados. A finalidade dessa teoria é a 
intimidação, que busca dissuadir o cidadão da prática crimino-
sa por meio do exemplo ou da ameaça que a mesma constitui. 
O autor italiano divide a prevenção geral negativa, assim, em 
dois subgrupos: as doutrinas de intimidação exercida sobre o 
povo através do exemplo fornecido pela aplicação da pena que 
se dá com a condenação16 e; as doutrinas da intimidação tam-
bém direcionadas para a coletividade, mas, aplicadas mediante 
a ameaça da pena contida na lei. No primeiro subgrupo, esta 
ideia da função exemplificativa da execução da pena pode en-
sejar modelos de direito penal máximo e iriam contra a obje-

16  “Se são necessárias penas severas, é porque o exemplo deve ficar profunda-
mente inscrito no coração dos homens” (FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: nas-
cimento da prisão. Tradução Raquel Ramalhete. 36ª edição. Vozes Editora. Petró-
polis/RJ. 2009. Pág.49. 
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ção kantiana segundo a qual nenhuma pessoa pode ser utiliza-
da como meio para fins a ela estranhos, ainda que socialmente 
elogiáveis17. No segundo subgrupo, adotado por FeueRBach, 
RoMaGnosi e schopenhaueR, a pena é vista como um efeito 
desincentivador, estabelecida pela lei penal para dissuadir a 
sua própria infração e garantir sua eficácia. Apesar de suas fa-
lhas, FeRRaJoLi aponta que essa teoria assegura três princípios 
garantistas: Princípio da estrita legalidade, Princípio da ma-
terialidade e Princípio da culpabilidade. Mas, ainda sim, não 
consegue justificar as proibições em si e, deste modo, não pode 
justificar sozinha o direito penal enquanto tal18.

17  “A punição imposta por um tribunal (poena forensis) – distinta da punição 
natural (poena naturalis) na qual o vício pune a si mesmo e que o legislador não 
considera – jamais pode ser infligida meramente como um meio de promover al-
gum outro bem a favor do próprio criminoso ou da sociedade civil. Precisa sempre 
ser a ele infligida somente por ele cometeu um crime, pois um ser humano nunca 
pode ser tratado apenas a título de meio para fins alheios ou ser colocado entre 
os objetos de direitos a coisas: sua personalidade inata o protege disso, ainda que 
possa ser condenado à perda de sua personalidade civil.” (KANT, Immanuel. A 
metafísica dos costumes. Tradução de Edson Bini. Editora Edipro. Bauru/SP. 2003. 
Pág. 174/175)

18  Em crítica a Teoria da Prevenção Geral Negativa, Paulo Queiroz expõe: “1.Con-
forme assinala Roxin, permanece em aberto a questão de se saber em face de que 
comportamentos possui o Estado a faculdade de intimidar. Ou seja, a doutrina da 
prevenção geral partilha com as doutrinas da retribuição esta debilidade: permanece 
por esclarecer o âmbito do criminalmente punível. E desde que se aceite que o fim 
de intimidação geral justifica a intervenção penal, e que não lhe delimite o âmbito 
de atuação, tal doutrina parece tender para um Estado policial, que se valerá da pena 
sempre que lhe parecer politicamente conveniente. 2. Além disso, não responde à 
indagação sobre a sua própria legitimação, isto é, sobre como se justifica a punição 
de alguém, não em consideração a ele próprio, mas em consideração a outros que, 
com sua punição, poderão abster-se de prática semelhante. Nada diz, pois, sobre o 
porque desta instrumentalização do infrator, conforma a objeção de KANT. Porque 
mesmo que seja eficaz a intimidação, é difícil compreender que possa ser justo 
que se imponha um mal a alguém para que outros se omitam de cometer um mal. 
3. Também não existe prova empírica, mesmo hoje, de que a norma penal seja ca-
paz de prevenir novos crimes, ou seja, que a alegada coação psicológica realmente 
atue no processo motivacional de formação da vontade de delinqüir e evite, com a 
ameaça e efetiva execução da pena, novas violações à lei. Parece improvável, por 
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 3.2. A dual função do Direito Penal de cunho garantista.
Em consonância com o apresentado até o momento, FeRRa-

JoLi estabelece a base utilitária do Direito Penal garantista: “além 
do máximo bem-estar possível dos não desviantes também o 
mínimo mal-estar necessário dos desviantes19”. O autor enxerga 
a falibilidade da prevenção geral negativa em sua missão, pois 
em cada delito cometido, demonstraria que a pena prevista não 
era suficiente para dissuadir o autor, sendo necessária uma pena 
maior. Portanto, o professor de Camerino estabelece outro obje-
tivo, no qual o princípio da pena mínima pode ser comissurado:

Trata-se da prevenção, mais do que dos delitos, de 
um outro tipo de mal, antiético ao delito, que normal-
mente é negligenciado tanto pelas doutrinas justifi-
cacionistas como pelas abolicionistas. Este outro mal 
é a maior reação – informal. Selvagem, espontânea, 
arbitrária, punitiva mas não penal -, na ausência das 
penas, poderia advir da parte do ofendido ou de for-
ças sociais ou institucionais solidárias a ele20.

 Assim, a pena não teria o propósito único de prevenir des-
vios puníveis, mas também as punições injustas provenientes 
dos particulares.

exemplo, que o sujeito decidido a roubar bancos ou praticar atos de terrorismo e 
correr, portanto, riscos reais (de vida inclusive) dessas ações altamente perigosas, 
tenha seriamente em conta a possibilidade de ser preso, processado e condenado, 
especialmente se for criminoso multirreincidente. E se isso é válido para as ações 
criminosas mais violentas e que ensejam maiores riscos pessoais, com maior razão 
se poderá questionar a eficácia da lei quanto a delitos menos graves, tais como furto, 
aborto, porte ilegal de droga etc. Além disso, essa doutrina não pode fundamentar o 
poder punitivo nos seus pressupostos, nem limitá-lo nas suas conseqüências; é polí-
tico criminalmente discutível e carece de legitimação (QUEIROZ, Paulo de Souza. 
Funções do Direito Penal: legitimação versus deslegitimação do Sistema Penal. 3ª 
edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2008. Pág. 36/37.) 
19  FERRAJOLI. Op. Cit. P. 308.
20  FERRAJOLI. Op. Cit. P. 309.



208 Breves delineamentos acerca do garantismo penal

Essa função distinguida por FeRRaJoLi não se mostra ino-
vadora para a filosofia iluminista, que concebeu a pena como 
forma de oficializar e estatizar a “vingança”, que pertencia a 
cada homem, no estado de natureza selvagem anterior ao pacto 
social. Logo, o Direito Penal nasce como negação da vingança 
particular, não se justificando com o propósito de garanti-la 
por meio da pena, mas para impedir punições desproporcio-
nais e arbitrárias. Ademais, essa minimização da reação ao de-
lito é válida para distinguir o direito penal dos outros sistemas 
de controle social – especialmente os autoritários – que, de 
maneira eficientista, teriam condições de satisfazer o objetivo 
da defesa social. 

Pode-se dizer que a primeira finalidade (prevenção dos des-
vios puníveis por meio da ameaça da pena) está em oposição 
à segunda. A segunda é direcionada para o infrator, enquanto a 
primeira é para a maioria não desviante. Este segundo objetivo 
(prevenção de penas arbitrárias), em conjunto com a primeira 
finalidade, são suficientes para a fundação de um modelo de 
Direito Penal Mínimo e garantista, nos termos dos axiomas do 
Sistema Garantista.

De tal sorte, FeRRaJoLi apresenta o Direito Penal Mínimo 
como técnica de tutela dos direitos fundamentais contra a vio-
lência do mais forte, representando, assim, como a lei do mais 
fraco. Em um primeiro momento, a prevenção geral negativa 
da pena busca dissuadir o indivíduo da prática do delito, res-
guardando determinado bem jurídico de uma violação, pois a 
parte mais débil é a vítima/sociedade. Após o cometimento do 
crime, o jogo de forças se inverte e o desviante passa a ficar em 
uma posição desfavorável, tendo em vista que pode sofrer com 
a vingança privada, que, eventualmente, não será proporcional 
e não possui parâmetros. Neste sentido, MaRco auRéLio pinto 
FLoRêncio FiLho leciona: 
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O Direito Penal Mínimo, como técnica de tutela dos 
direitos fundamentais, reflete-se na proteção dos di-
reitos do mais débil. Explicamos: quando um agres-
sor viola um bem jurídico da vítima, quem é o mais 
débil neste momento é justamente a vítima, que tem 
contra si a prática de um delito. Nesta situação, o ga-
rantismo penal tem como função a prevenção dos de-
litos (primeira função), ou seja, evitar que uma pessoa 
tenha o seu bem jurídico violado. No entanto, quando 
o Estado for aplicar uma pena contra o agressor, neste 
momento, quem é o mais débil é o agressor, que terá 
contra si a incidência de uma pena. O garantismo pe-
nal justifica-se por sua segunda função, que tem por 
finalidade prevenir a cominação de penas arbitrárias 
sobre a pessoa do agressor. Sob este segundo aspec-
to analisado, é importante ressaltar que a pena é um 
‘mal necessário’, que não tem por finalidade punir 
o agressor, mas protegê-lo. Nesse sentido, pode-se 
afirmar, por exemplo, que a pena protege o agressor 
contra a aplicação da vingança privada, pois caso não 
existisse o sistema penal, a vítima poderia se valer da 
vingança privada, para resolver seu litígio; ou, ainda, 
pode-se verificar que a pena tem por finalidade pro-
teger o agressor de possíveis cominações arbitrárias 
de pena por parte do Estado (aplicação desmedida do 
jus puniendi)21.

Por fim, o Garantismo está fundado em vínculos de racio-
nalidade e certeza que buscam a tutela dos direitos fundamen-
tais, que são a base de um Estado Democrático de Direito. Vale 

21  FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. A legitimação do direito penal a partir 
da preservação dos direitos fundamentais do cidadão. Boletim IBCCRIM nº 175 
– Junho/2007. Pág. 7/8.
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ressaltar também que é a única teoria que apresenta, de modo 
satisfatório, uma justificação para a pena, conforme a observa-
ção de saLo de caRvaLho:

FeRRaJoLi entende que o modelo normativo garantista 
satisfaz os requisitos para a adequada justificação da 
pena, pois, (1º) ao orientar o direito penal à prevenção 
geral negativa, exclui a confusão entre direito e moral 
que caracteriza as doutrinas retribucionistas e de pre-
venção positiva; (2º) ao impor o duplo fim da pena – 
‘máximo bem-estar-possível aos que não delinquem 
e o mínimo sofrimento necessário aos desviantes’ 
– responde às questões ‘por que proibir’ e ‘por que 
castigar’; (3º) porque exclui autojustificações aprio-
rísticas de modelos reduzidos, reconhecendo o cará-
ter aflitivo e coercitivo da pena; (4º) porque propicia 
modelo de legitimação e deslegitimação da atuação 
do sistema penal; e (5º) porque o esquema apresenta-
do subtrai os custos do direito penal frente à possível 
anarquia punitiva subsequente à sua ausência22. 

4.  Críticas ao modelo de Ferrajoli
Apesar da coerência racional do modelo garantista e de seu 

Direito Penal Mínimo, algumas ponderações devem ser reali-
zadas. 

 4.1. Acerca da dual função do Direito Penal Mínimo
No tocante a primeira finalidade, a prevenção geral nega-

tiva dos delitos por meio da ameaça parte de um pressuposto 
empírico indemonstrável.

22  CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 3ª edição. Editora Lumen Juris. Rio 
de Janeiro. 2008. Pág. 148.
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Mas, o ponto de maior debate reside exatamente na finali-
dade chave do Direito Penal Mínimo, na prevenção de penas 
arbitrárias. Em um pensamento simplista, basta pensar que as 
referidas reações vingativas configurariam, na maior parte dos 
casos, em delitos, de modo que a prevenção de reações arbitrá-
rias e prevenção de delitos seriam iguais. 

A prevenção de reações vingativas também não pertence 
unicamente ao Direito Penal. Na realidade, essa é uma função 
declarada do próprio Direito, conforme expõe o professor téR-
cio saMpaio FeRRaz JúnioR: 

O direito, assim, de um lado, protege-nos do poder ar-
bitrário, exercido à margem de toda regulamentação, 
salva-nos da maioria caótica e do tirano ditatorial, dá 
a todos oportunidades iguais e, ao mesmo tempo, am-
para os desfavorecidos23. 

Ao justificar o Direito Penal, FeRRaJoLi acabou por funda-
mentar todo o Direito, especialmente o presente em um Estado 
Democrático, afinal seu escopo fundamental é a proteção dos 
direitos individuais. Frise-se que a teoria do Garantismo não 
aparenta, realmente, possuir esta interface unicamente penal, 
sendo amplamente denominada como Teoria do Direito com-
patível com um Estado Democrático de Direito, já que se fun-
damenta na maximização de direitos fundamentais e na digni-
dade da pessoa humana24. 

23  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: Téc-
nica, Decisão, Dominação. 4ª edição. Editora Atlas. São Paulo. 2003. Pág. 31/32.
24  Alexandre Morais da Rosa aponta em sua obra: “O garantismo jurídico apesar 
de ter sua origem vinculada ao Direito Penal, evoluiu para alcançar foros de Teoria 
do Direito. [...] Com efeito, a Teoria Geral do Garantismo, entendida como modelo 
de Direito, está baseada no respeito à dignidade da pessoa humana e seus Direitos 
Fundamentais, com sujeição formal e material das práticas jurídicas aos conteúdos 
constitucionais” (ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo Jurídico e Controle de 
Constitucionalidade material. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 2005. Páginas 
3/4).
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pauLo queiRoz, ainda no tocante a segunda finalidade 
observa: 

Convém também redargüir que, no mundo dos fatos, 
não existe esta equação inexorável: crime+falta de 
repressão penal=reação arbitrária. Pois, de um lado, 
a vítima ou pessoas de alguma forma atingidas pelo 
crime buscam as formas mais díspares de superação 
da agressão sofrida –resignação, esquecimento, per-
dão, crença na implacabilidade da ‘justiça divina’, re-
paração, composição, terapia etc., - de outro, mesmo 
ocorrendo a efetiva incidência da intervenção penal, 
por vezes se consumam reações informais arbitrárias, 
casos, por exemplo, em que, mesmo preso, processa-
do ou sentenciado (condenado ou absolvido), ocor-
rem atos de linchamento ao réu ou se perpetram ações 
de represália à sua pessoa ou a pessoas ligadas a ele. 
Vale dizer, reações arbitrárias podem ocorrer, ‘a des-
peito de’ ou a mesmo ‘a pretexto da’ intervenção do 
sistema de justiça penal (prisões ilegais, tortura, exe-
cuções etc.)25. 

Pontifica na mesma direção a professora eLena LaRRauRi: 

El término venganza privada parece utilizarse como 
sinónimo de respuestas sangrientas (‘represalias, 
duelos, linchamientos, ejecuciones sumarias o ajustes 
de cuenta’). Sin embargo, en mi opinión, es erróneo 
equiparar penas ‘privadas’ con ‘venganza de la san-
gre’. Por los textos que he podido consultar la vícti-
ma dispone, además de la posibilidad de matar a su 
ofensor (desde luego no en todos los delitos, e incluso 
en estos no a toda persona que los realizara), de la 

25  QUEIROZ. Funções do Direito Penal. Op. Cit. P. 74.
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posibilidad de exigir compensación, de la posibilidad 
de encerrar en una cárcel, de la posibilidad de perdo-
nar con o sin precio, o de la posibilidad de recurrir a 
terceros, como un notario, o el líder de la comunidad, 
para evitar el proceso (Lenman-Parker, 1980:18-22). 
Pienso que la lista expuesta por Ferrajoli, además del 
equívoco de denominar a este tipo de reacciones ‘pri-
vadas’, tiende a enfatizar el carácter ‘sangriento’ de 
cualquier tipo de reacción privada, ignorando que la 
respuesta privada, entendiendo por tal la que recono-
ce un poder de disposición a la víctima, no revestía 
siempre el carácter letal que parece atribuírsele26.

Também há ocasiões em que as reações arbitrárias decor-
rem exatamente da ingerência criminógena, do sistema penal, 
como, por exemplo, na repressão arbitrária ao tráfico ilícito de 
entorpecentes, em que a disputa pelo monopólio do comércio 
clandestino tem provocado a morte de muitas pessoas. Se o 
escopo é evitar reações privadas, possivelmente, seria melhor 
que o direito penal não buscasse prevenir, neste caso. 

Cumpre frisar também que o sistema penal somente atua em 
um número reduzido de casos, produzindo um número alto de su-
postos impunes. Entretanto, isso não provoca uma onda vingativa.

 4.2. Incapacidade de lidar com as novas situações 
jurídico-penais, provenientes da Sociedade do Risco.
O Professor Jesus-MaRia siLva sanchez, por sua vez, diz 

que o Direito Penal de cunho iluminista (Direito Penal Míni-
mo), defendido por FeRRaJoLi não tem condições de represen-
tar um Direito penal dos dias atuais: 

26  LARRAURI, Helena. Criminologia Crítica: Abolicionismo y Garan-
tismo. Nueva Doctrina Penal. Buenos Aires. Fascículo B. 1998. Pág. 144/145.
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Ante os fenômenos que vêm sendo constatados e que 
redundam em uma progressiva expansão do Direito 
Penal, há quem advogue pela volta do Direito Penal 
liberal, um Direito centrado na proteção dos bens es-
sencialmente personalistas e do patrimônio, com es-
trita vinculação aos princípios de garantia. A intenção 
que rege tal proposta é, sem dúvida, a de recuperar 
sua configuração como um Direito estrito de garan-
tia dos cidadãos diante da intervenção repressiva do 
Estado. Sem embargo, como tem sido afirmado por 
outros, nessa pretensão se dão elementos não somente 
anacrônicos, senão precisamente ucrônicos. Efetiva-
mente, o Direito Penal liberal, que certos autores pre-
tendem reconstruir agora, na realidade nunca existiu 
como tal. Por um lado, porque tal reconstrução ignora 
a presença naquele de uma rígida proteção do Esta-
do, assim como de certos princípios de organização 
social. Por outro lado, porque a rigidez das garantias 
formais que nele era possível observar não represen-
tava senão o contrapeso do extraordinário rigor das 
sanções imponíveis. A verdadeira imagem do Direito 
Penal do século XIX não é, pois, aquela que alguns 
pretendem desenhar em nossos dias27. 

Com a proliferação de uma legislação de urgência, intencio-
nado a transmitir uma pretensa ideia de ordem pública, foram 
criadas algumas modalidades novas de delitos, que certamente 
não encontram inspiração no Sistema Garantista. Por exem-
plo, alguns crimes ambientais, em determinadas hipóteses, não 
chegam a causar dano ao ecossistema (art. 54, Lei 9.605/98), 

27  SILVA SANCHÉZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da po-
lítica criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira 
Rocha. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2002. Pág. 136.
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desrespeitando o princípio da ofensividade. Na mesma dire-
ção, assiste-se uma larga adoção dos crimes de perigo abstrato, 
como ocorre no porte de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03). 

A crítica de siLva sanchez é parcialmente procedente, ao 
apontar que o direito penal de cunho garantista, defendido por 
muitos, nunca existiu e não consegue lidar com os problemas 
jurídico-penais modernos. Apesar do modelo de Direito penal 
proposto por FeRRaJoLi ter efetivamente os mesmos objetivos 
do direito penal iluminista (maximização de garantias aos di-
reitos fundamentais e minimização do poder arbitrário estatal), 
sua fundamentação não incorre na fragilidade da concepção 
ilustrada. Por outro lado, a crítica quanto a ineficácia do Direi-
to Penal idealizado pelo Sistema Garantista com as situações 
modernas se mostra correta. Meio Ambiente, Ordem Econô-
mica, Ordem Tributária, Consumo, Concorrência e outros âm-
bitos novos não podem ser tutelados pelo Direito Penal e esta 
ampliação de seu leque de situações não se mostra adequada 
e apenas contribui para o descrédito no mecanismo estatal de 
punição criminal, pois seu regramento interno não pode se al-
terar, sob pena de desvirtuamento de princípios e corrompi-
mento da própria ciência penal.

 4.3. A esquizofrenia da Teoria do Garantismo Pena.
Em suas críticas ao modelo de FeRRaJoLi, Luciano FeLdens 

tece algumas considerações sobre a corrente contradição do 
Garantismo penal. Uma das críticas que se faz ao Garantismo 
Penal reside em sua ideia proteção de direitos fundamentais, 
isto é, sua concepção é unidirecional, onde os direitos funda-
mentais possuem unicamente uma feição negativa (direitos 
individuais contra a interferência estatal). Todavia, os direi-
tos fundamentais não são dotados apenas desta perspectiva, 
de modo que também existe uma imprescindível ingerência 
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do Estado, mesmo no âmbito penal, para garantir o devido 
respeito aos direitos fundamentais individuais. A contradição 
do modelo garantista se verifica neste ponto. Inicialmente, o 
Estado se mostra sempre como um ser malévolo, sendo que 
sua atuação encontra-se em constante tensão com o status li-
bertatis do cidadão. Não obstante, sem o próprio ente estatal, 
a concepção de Direito Penal Mínimo não poderia existir, 
tendo em vista a necessidade de se afastar de um sistema de 
vingança privada e selvagem. De tal modo, existe um direito 
fundamental ao Estado, já que este nem sempre representa 
um mal. Nestes termos:

“Ferrajoli prega o garantismo como uma visão pes-
simista do poder, entendendo-o, sempre, como um 
mal. Compreender o Estado como sempre um mal, 
assinalando-lhe um ‘irreduzível grau de legitimi-
dade política’, parece-nos demasiado forte. Que 
um determinado poder (governo) possa descambar 
‘para o mal’, achando-se exposto a ‘degenerar-se 
em despotismo’ não equivale a dizer que todo o po-
der é mal e que necessariamente descambará para 
o despotismo”28.

Para o êxito de um Estado Democrático de Direito, o único 
formato compatível com o Sistema Garantista, a proteção dos 
direitos fundamentais não fica adstrita a assegurar garantias 
de defesa da liberdade contra o Estado, mas também contra 
qualquer intruso. Assim, um Estado nos moldes mencionados 
acima tem o dever de atuar em determinados segmentos, com 
o objetivo de resguardar direitos fundamentais. O Garantismo 
penal, na atual sistemática, precisa promover um equilíbrio en-
tre as variadas funções dos direitos fundamentais, tais como os 

28  FELDENS. Op. Cit. Página 70.
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direitos de defesa contra o Estado e, concomitantemente, tem 
imperativos de tutela contra atos arbitrários de terceiros29.

 4.4. Garantismo Penal positivo e a proibição de proteção 
deficiente (Untermassverbot).
Não obstante o último entendimento, para douGLas Fis-

cheR, o Garantismo Penal propugnado por FeRRaJoLi já prevê a 
proteção dos direitos fundamentais de maneira multidirecional, 
contrariando a posição de FeLdens. FischeR, entretanto, crítica 
o modelo de “Garantismo Penal hiperbólico monocular”, que, 
em sua opinião, caracteriza-se por sua desproporcionalidade 
e por ser tendenciosamente negativo. Ou seja, concebe os di-
reitos fundamentais somente como limitadores da atuação do 
Estado contra a esfera de liberdade do cidadão. Para este autor, 
este modelo de Garantismo é fruto de uma interpretação apres-
sada e equivocada30. Obviamente, em um primeiro momento, 
pode-se achar que o Garantismo Penal somente enxerga os di-
reitos fundamentais como um status negativo, pois FeRRaJoLi 
cita que a matriz de seu pensamento é iluminista. Tendo em 

29 “Para nuestro autor, las garantías, en una primera acepción, serían las obliga-
ciones que derivan de los derechos; de esta forma, puede haber garantías positivas 
y garantías negativas; las primeras obligarían a abstenciones por parte del Estado 
y de los particulares en respeto de algún derecho fundamental, mientras que las se-
gundas generarían obligaciones de actuar positivamente para cumplir con la expec-
tativa que derive de algún derecho”. (CARBONELL, Miguel e SALAZAR, Pedro. 
Garantismo – Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli. Editorial 
Trotta. Madrid. 2005. Página 181). 
30  “Em muitas situações, ainda, há (pelo menos alguma) distorção dos reais pila-
res fundantes da doutrina de Luigi Ferrajoli (quiçá pela compreensão não integral 
dos seus postulados). Daí que falamos que se tem difundido um garantismo penal 
unicamente monocular e hiperbólico: evidencia-se desproporcionalmente (hiperbó-
lico) e de forma isolada (monocular) a necessidade de proteção apenas dos direitos 
fundamentais individuais dos cidadãos que se vêem investigados, processados ou 
condenados.” (FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (integral)?. Disponí-
vel em http://www.metajus.com.br/textos_nacionais/texto-nacional37.html. Texto 
acessado em 29 de dezembro de 2010.)
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conta que naquela época a intenção era alicerçar o ordenamento 
jurídico contra o poder estatal, já que se buscava abandonar o 
vetusto sistema absolutista, em que a intromissão arbitrária era 
a regra, a concepção de FeLdens estaria correta. Entretanto, em 
sua obra, o mestre italiano elabora um sistema de maximizador 
de garantias, incluindo, neste rol, os direitos sociais. Em outros 
termos, FeRRaJoLi acolhe a ideia de direitos fundamentais com 
status positivo, isto é, que demandam uma atuação estatal para o 
devido cumprimento dos direitos aos indivíduos, embora, admi-
te que sua incorporação demonstra-se dificultosa.

Em um Estado Democrático de Direito, construído para 
oferecer suporte para as garantias do cidadão, existe a proibi-
ção de excesso (direitos fundamentais de status negativo) e a 
proibição de proteção deficiente (direito fundamental de status 
positivo), já que o Estado precisa garantir a segurança. 

Na jurisprudência e doutrina alemã, a proibição de ex-
cesso (Übermassverbot) e a proibição de proteção deficiente 
(Untermassverbot) funcionam como critérios para utilização 
do princípio da proporcionalidade, em escala legislativa. Na 
seara penal, a proibição de excesso evita a criminalização de 
determinadas condutas e seleciona bens jurídicos que devem 
receber a tutela penal, limitando o poder de punir do Estado. 
Em sentido inverso, a proibição de proteção deficiente advoga 
por uma intervenção inteligente do Estado, no intuito de prote-
ger direitos fundamentais, tendo em vista que sua atuação de-
ficiente compromete os objetivos traçados pela Constituição. 
Em outras palavras, o legislador não pode chancelar a tutela 
penal para bens jurídicos que não necessitem de sua proteção, 
mas também não pode permanecer omisso e deixar de oferecer 
esta garantia para outros bens jurídicos, afinal seu dever é de 
resguardar os direitos fundamentais, de forma negativa ou po-
sitiva. MaRia Luiza schäFeR stReck assinala:
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Assim, o espaço de atuação do legislador estaria en-
tre dois limites: a proibição de proteção contra os ex-
cessos praticados contra o indivíduo (nesse caso, a 
proteção é em favor do indivíduo) e a proibição de 
proteção deficiente em prol do indivíduo a ser tutela-
do (nesse caso, a proteção é do restante da sociedade 
ou de indivíduos isoladamente)31. 

De tal forma, pode-se dizer que o Estado não possui apenas 
o papel de inimigo dos direitos fundamentais, mas também ad-
quire a função de seu principal protetor. 

Portanto, o Untermassverbot adquire feição semelhante ao 
do Garantismo Positivo já que este também impõe uma partici-
pação ativa do Estado para a proteção dos direitos fundamen-
tais. aLessandRo BaRatta já propugnava a necessidade deste 
garantismo desprendido do ideário liberal-burguês:

Ampliar la perspectiva del derecho penal de la 
constitución en la perspectiva de una política in-
tegral de protección de los derechos, significa tam-
bién definir el garantismo no solamente no sentido 
negativo, como límite del sistema punitivo, o sea, 
como expresión de los derecho de protección res-
pecto del Estado, sino también y sobre todo, como 
garantismo positivo. Esto significa la respuesta a 
las necesidades de seguridad de todos los derechos; 
también, de los de prestación por parte del Esta-
do (derechos económicos, sociales y culturales) y 
no solo de aquella pequeña, pero importante parte 
de ellos, que podríamos denominar de derechos de 

31  STRECK, Maria Luiza Schäfer. Direito Penal e Constituição – a face oculta da 
proteção dos direitos fundamentais. Editora Livraria do Advogado. Porto Alegre. 
2009. Página 105.
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prestación, en particular contra agresiones prove-
nientes de comportamientos delictuosos de deter-
minadas personas32. 

E com esta última citação encerra-se o presente trabalho, 
esperando que o leitor encontre nas palavras acima tanto a de-
finição do Garantismo Penal quanto o conteúdo de suas críti-
cas, e que tais palavras possam ainda colaborar para o desen-
volvimento da ciência do Direito Penal.

Referências
BARATTA, Alessandro. Criminologia y Sistema Penal. Editorial B 
de F. Montevideo. 2004.
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 11ª 
edição. Editora Revan. Rio de Janeiro. 2007.
CARBONELL, Miguel e SALAZAR, Pedro. Garantismo – Estudios 
sobre el pensamiento jurídico de Luigi Ferrajoli. Editorial Trotta. 
Madrid. 2005. Página 181
CARVALHO, Salo de. Penas e Garantias. 3ª edição. Editora Lúmen 
Júris. Rio de Janeiro. 2008.
FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e Direito Penal. Editora 
Livraria do Advogado. Porto Alegre. 2008.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 
2ª Edição. Tradução: vários autores. Editora Revista dos Tribunais.
São Paulo. 2006.
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Di-
reito: Técnica, Decisão, Dominação. 4ª edição. Editora Atlas. São 
Paulo. 2003.
FISCHER, Douglas. O que é Garantismo Penal (integral)? Dispo-

32  BARATTA, Alesandro. Criminologia y Sistema Penal. Editorial B de F. Mon-
tevideo. 2004. Páginas 191/192.



221Danilo Ticami

nível em http://www.metajus.com.br/textos_nacionais/texto-nacio-
nal37.html. Texto acessado em 29 de dezembro de 2010
FLORÊNCIO FILHO, Marco Aurélio. A legitimação do direito pe-
nal a partir da preservação dos direitos fundamentais do cidadão. 
Boletim IBCCRIM nº 175 – Junho/2007. Pág. 7/8.
FOUCALT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução 
Raquel Ramalhete. 36ª edição. Vozes Editora. Petrópolis/RJ. 2009.
KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução de Edson 
Bini. Editora Edipro. Bauru/SP. 2003.
LARRAURI, Helena. Criminologia Crítica: Abolicionismo y Ga-
rantismo. Nueva Doctrina Penal. Buenos Aires. Fascículo B. 1998.
MARQUES, Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da Pena. 2ª 
edição. Editora Martins Fontes. São Paulo. 2008
PINHO, Ana Cláudia Bastos de. Direito Penal e Estado Democrá-
tico de Direito: uma abordagem a partir do Garantismo de Luigi 
Ferrajoli. Editora Lúmen Júris. Rio de Janeiro. 2006.
QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do Direito Pe-
nal: lineamentos para um direito penal mínimo. 2ª edição. Editora 
Del Rey. Belo Horizonte. 2002.
______. Funções do Direito Penal: legitimação versus deslegitima-
ção do Sistema Penal. 3ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São 
Paulo. 2008.
ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo Jurídico e Controle de 
Constitucionalidade material. Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro. 
2005.
SILVA SANCHÉZ, Jesus-Maria. A expansão do Direito Penal: as-
pectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução 
de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. Editora Revista dos Tribunais. 
São Paulo. 2002.  

           





o sistema garantista de luigi ferrajoli e o 
instituto da reincidência

Jéssica Pascoal Santos Almeida

Sumário: Introdução. 1. Contextualização e aspectos gerais 
da obra. 2. Teoria do garantismo penal. 2.1. Modelo garan-
tista. 2.2. Garantismo e utopia liberal. 2.3. Garantias penais 
e processuais. 2.4. Axiomas do garantismo penal e o sistema 
de garantias penais e processuais brasileiro. 2.4.1. Garantias 
penais. 2.4.2. Garantias processuais penais. 2.4.3. Teoremas 
derivados. 3. O juiz e o modelo garantista. 4. Reincidência 
e subjetivização do Direito Penal: análise de um exemplo às 
avessas do garantismo no Brasil. Conclusão. 

Introdução
O objetivo do presente trabalho é abordar os preceitos bá-

sicos da teoria do garantismo penal, estabelecendo os funda-
mentos da Escola Garantista, que se originou na Itália partindo 
da obra Direito e Razão, de Luigi Ferrajoli, e, finalizando com 
análise, à luz do modelo garantista, do instituto da reincidência.

O referido autor italiano é responsável pelo estudo mais 
completo e rigoroso sobre o modelo garantista, tendo contri-
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buído de modo mais decisivo para a configuração do chamado 
Direito Penal mínimo, que está intimamente relacionado com 
os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade do Di-
reito Penal.

A ideia de garantia está embutida na concepção do Estado 
Democrático de Direito e visa, com base no princípio da estrita 
legalidade, propugnar a obediência aos princípios garantistas 
estabelecidos em lei que resguardam o cidadão das arbitrarie-
dades do poder punitivo estatal.

Com efeito, a doutrina não admite qualquer imposição de 
pena sem que haja uma conduta penalmente relevante e uma 
lesão ao bem jurídico tutelado. Além disto, são seus pressu-
postos, dentre outros: a anterior previsão legal da conduta 
como delito, a necessidade de sua proibição e punição, a im-
putabilidade e culpabilidade do autor do fato, a prova empírica 
produzida pela acusação e perante um juízo imparcial e o con-
traditório que assegura a defesa1.

Por fim, é importante termos em mente que, para a teoria 
garantista, o réu somente será punido pelo que ele fez, e não 
pelo o que ele é2.

1. Contextualização e aspectos gerais da obra
Ao discutir o sistema penal atual em suas bases filosóficas, 

políticas e jurídicas, a obra Direito e Razão, de LuiGi FeRRa-
JoLi, constrói a teoria geral do garantismo penal. Trata-se de 
modelo ideal de um sistema normativo dotado de garantias que 
lhe tragam racionalidade. O autor, de tradição iluminista e li-
beral, analisa os problemas fundamentais da pena, do delito e 
do processo penal, com base nos ideais morais que inspiram 

1  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 75.
2   Ibid., p. 339/340.
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ou deveriam inspirar o Direito das nações modernas, que, em 
crise, evidencia profunda falta de correspondência entre o que 
existe no sistema normativo de garantias com o efetivo funcio-
namento das instituições punitivas.

Dado o caráter idealista do modelo garantista que corres-
ponde ao absoluto grau de tutela das liberdades dos cidadãos 
frente ao arbítrio punitivo, os preceitos formulados por FeRRa-
JoLi servem, principalmente, de parâmetros para indicar o grau 
de garantismo de qualquer outro sistema concreto, como, por 
exemplo, a qualidade de uma democracia e seu progresso.

O autor acrescenta, ainda, um novo elemento ao conceito 
de validade da norma de keLsen: para que uma norma jurídica 
seja válida, ela deve trazer em si o respeito aos direitos funda-
mentais, sob pena de ter apenas vigência e não validade3.

Entretanto, a crítica que se formula ao garantismo conside-
ra que o professor italiano não determinou precisamente o con-
teúdo dos direitos fundamentais, balizadores da validade das 
normas e, por isso, Estados com ideais não necessariamente 
garantistas, inclusive os autoritários, poderiam conceituar tais 
direitos segundo seus interesses. Todavia, FeRRaJoLi assevera 
que não é possível determinar quais seriam estes direitos, pois 
“acredita em um conteúdo formado através de um processo 
histórico, não passível de definição ontológica”, sendo, por-
tanto, uma categoria aberta e variável conforme a cultura e as 
ameaças das condições de vida4.

Por fim, cabe ressaltar que esse sistema de garantias es-
tabelecido pela Teoria do Garantismo Penal foi denominado 
por LuiGi FeRRaJoLi de Direito Penal Mínimo. Próprio do Esta-
do Democrático de Direito, a ideia de “mínimo” remete a um 

3  WALTER, Fernanda Barreto Campello. Garantismo e proteção internacional: 
por um conteúdo para os direitos fundamentais. IBCCrim. Publicado em: 31 mai. 
2004.
4  WALTER, 2004, loc. cit.
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poder punitivo estatal condicionado e limitado ao máximo e 
que corresponde ao absoluto grau de tutela das liberdades dos 
cidadãos. Trata-se de um ideal de racionalidade e certeza de 
que nenhum inocente será punido à custa da incerteza de que 
algum culpado possa ficar impune5. 

Contrapondo-se ao Direito Penal Máximo, que evidencia 
um poder punitivo estatal ilimitado e incondicionado, próprio 
dos regimes autoritários, esse sistema caracteriza-se pela in-
certeza e pela imprevisibilidade das condenações e das penas 
e, consequentemente, pela excessiva severidade em face da 
ausência de garantias individuais; assim, a certeza reside na 
ideia de que nenhum culpado ficará impune à custa da incerte-
za de que um inocente possa ser indevidamente punido6.

2. Teoria do garantismo penal

 2.1. Modelo garantista
Ao iniciar a abordagem sobre o modelo garantista, as-

sinala FeRRaJoLi que “o direito penal dos ordenamentos 
desenvolvidos é produto predominantemente moderno” e 
que os princípios da legalidade estrita, da materialidade, 
da lesividade dos delitos, da responsabilidade pessoal, do 
contraditório entre as partes e da presunção de inocência 
são princípios sobre os quais se funda o modelo garantista 
clássico que, em grande parte, é fruto da tradição jurídica 
do iluminismo e do liberalismo7.

5  GONÇALVES, Maria Isabella Rodrigues. O instituto da transação penal e a 
Teoria do Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli: o falso discurso do Direito Penal 
Mínimo. IBCCrim. Publicado em: 04 abr. 2005. 
6  GONÇALVES, 2005, loc. cit.

7  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 37.
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Entretanto tais princípios não informam apenas as teorias 
liberais, mas também servem de base para outras doutrinas, 
tais como as dos diretos naturais, das teorias contratualistas, 
da filosofia racionalista e empirista, das doutrinas políticas da 
separação dos poderes e da supremacia da lei, do positivis-
mo jurídico e das concepções utilitaristas do direito e da pena. 
Como exemplo, cita que se, por um lado o positivismo jurídico 
se funda no princípio da estrita legalidade, por outro, permite 
modelos penais absolutistas, que se caracterizam pela ausência 
de limites ao poder normativo do soberano.8 Mesmo diante de 
uma aparente contradição, tais princípios devem ser compre-
endidos como parte de um sistema coerente e unitário, conso-
lidado nas constituições e codificações modernas9.

Quanto aos elementos constitutivos do modelo garantista, 
o referido autor aponta como sendo de duas ordens: “um re-
lativo à definição legislativa, e o outro à comprovação juris-
dicional do desvio punível”; tais elementos correspondem ao 
conjunto de garantias penais e processuais do sistema punitivo 
que fundamentam10.

O primeiro destes elementos, o convencionalismo penal na 
determinação do que é punível, resulta do princípio da legali-
dade estrita e exige duas condições: o caráter formal ou legal 
do critério de definição do desvio (equivale ao princípio da 
reserva legal em matéria penal ou princípio da mera legalida-
de – submissão do juiz à lei) e o caráter empírico ou fático das 
hipóteses de desvio legalmente definidas (princípio da estrita 
legalidade – submissão do legislador à taxatividade e à pre-
cisão empírica das formulações legais)11. O desvio punível é 

8   FERRAJOLI, 2010, loc. cit.

9   Ibid., p. 38.

10  FERRAJOLI, 2010, loc. cit.
11  Ibid., p. 38/39.
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compreendido como o formalmente designado pela lei como 
pressuposto necessário para aplicação da pena, sendo produ-
zido com referências objetivas de comportamento12, livre de 
qualquer configuração ontológica ou extralegal. Neste sentido, 
pode-se dizer que o que confere relevância penal a um deter-
minado fenômeno não é a verdade, a justiça, a moral e nem sua 
natureza, mas apenas o que, com autoridade, diz a lei13.

Com efeito, tem-se que, primeiramente, assegurada está ao 
cidadão a liberdade de, diante de fato não proibido, fazê-lo 
sem ser punido; já que só é punível aquilo que está proibido, 
que não é permitido. O segundo efeito é a igualdade jurídica 
do cidadão perante a lei, ou seja, quem quer que tenha cometi-
do o descrito nos tipos objetivos terá igual tratamento penal14.

O segundo elemento constitutivo do modelo garantista 
confere efetividade ao primeiro: é o cognitivismo processual 
na determinação concreta do desvio punível. Tal elemento 
importa a única parte dos pronunciamentos jurisdicionais 
constituídos por suas motivações, ou seja, pela parte justi-
ficada com base nas razões de fato e de direito acolhidas na 
fundamentação. Com base no princípio da estrita jurisdicio-
nalidade, tal elemento também exige duas condições: a ve-
rificabilidade ou refutabilidade da hipótese acusatória e sua 
comprovação empírica15.

Dessa forma, “o pressuposto da pena deve ser a comis-
são de um fato univocamente descrito e indicado como delito 
não apenas pela lei, mas também pela hipótese de acusação, 
de modo que resulte suscetível de prova ou de confrontação 
judicial, segundo a fórmula nulla poena et nulla culpa sine 

12  Ibid., p. 38.
13  Ibid., p. 39. 
14  FERRAJOLI, 2010. p. 40. 
15  FERRAJOLI, 2010, loc. cit.
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judicio”16. Além disto, é preciso que as hipóteses acusatórias 
sejam concretamente submetidas a verificações e expostas à 
refutação, convalidando-se apenas se se apoiarem em provas 
e contraprovas17.

Em razão da estrita jurisdicionalidade, que tem seu fun-
damento na estrita legalidade, LuiGi FeRRaJoLi assevera que, 
tomando os ensinamentos de aRistóteLes, ao juiz é deixado 
o mínimo possível, entretanto, é preciso que a eles lhes dei-
xem a decisão sobre se o fato ocorreu ou não e se é ou não é, 
tendo em vista que o legislador não poderia prever. Assim, a 
jurisdição “está vinculada à aplicação da lei aos fatos julgados, 
mediante o reconhecimento da primeira e o conhecimento dos 
segundos”18.

Disso deriva o modelo teórico e normativo do processo 
penal como processo de cognição ou de comprovação da ver-
dade ou da falsidade processual. Tal concepção cognitiva da 
jurisdição e o convencionalismo penal da legislação da qual 
é complementar visam assegurar dois outros resultados ético
-políticos da cultura penal da ilustração: o valor da certeza na 
determinação do desvio punível e a separação entre direito e 
moral e entre direito e natureza19.

Com efeito, determinado comportamento constitui um de-
lito somente se este estiver dotado de convenção jurídica e não 
por imoralidade intrínseca20.

16  FERRAJOLI, 2010, loc. cit.
17  Ibid., p. 40/41.
18  Ibid., p. 41.
19  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 41.
20  Ibid., p. 41/42.
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 2.2. Garantismo e utopia liberal
Em vários momentos de sua obra, LuiGi FeRRaJoLi mencio-

na o idealismo do modelo garantista e sua provável não reali-
zação. Isso porque,

a ideia de um silogismo judicial perfeito, que per-
mita a verificação absoluta dos fatos legalmente 
puníveis, corresponde [...] a uma ilusão metafísi-
ca: com efeito, tanto as condições de uso do termo 
“verdadeiro” quanto os critérios de aceitação da 
“verdade” no processo exigem inevitavelmente de-
cisões dotadas de margens mais ou menos amplas 
de discricionariedade21. 

Desta forma, por mais que o sistema de garantias penais seja 
aperfeiçoado, nunca será certa e objetiva a verificação jurídica dos 
pressupostos legais da pena. Da mesma forma, a verificação fática 
disciplinada pelo conjunto de garantias processuais, como qualquer 
outra inserção empírica, exigirá decisões argumentativas, provenien-
tes de um juízo mais ou menos provável de um processo indutivo22.

Preceitua FeRRaJoLi que

o modelo penal garantista, ao ter a função de delimitar 
o poder punitivo do Estado mediante a exclusão das 
punições extra ou ultra legem, não é em absoluto in-
compatível com a presença de momentos valorativos, 
quando estes, em vez de se dirigirem a punir o réu para 
além dos delitos cometidos, servem para excluir sua 
responsabilidade ou para atenuar as penas segundo as 
específicas e particulares circunstâncias nas quais os 
fatos comprovados se tenham verificado23.

21  Ibid., p. 42.
22  FERRAJOLI, 2010, loc. cit.
23  FERRAJOLI, 2010. p. 43.
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Por isso, para satisfazer o modelo, ainda que de forma 
parcial e até mesmo tendenciosa, é necessário o conjunto de 
técnicas de definição e de comprovação dos pressupostos en-
sejadores da pena, que se consubstancia nas garantias penais 
e processuais capazes de reduzir, do maior modo possível, o 
poder judicial arbitrário. Ainda que sua perfeita realização cor-
responda a uma utopia liberal, tal modelo pode servir como pa-
râmetro ou fundamento da racionalidade para qualquer outro 
sistema penal garantista24.

 2.3. Garantias penais e processuais
Para a formulação dos princípios do direito penal, LuiGi 

FeRRaJoLi se vale de onze termos: pena, delito, lei, necessida-
de, ofensa, ação, culpabilidade, juízo, acusação, prova e de-
fesa. Com exceção do primeiro, todos os termos evidenciam 
uma condição necessária para que uma pessoa seja submetida 
à pena. A partir das implicações verificadas entre estes, são 
formulados os axiomas garantistas, que não traduzem proposi-
ções assertivas, mas prescritivas, ou seja, o que deve ocorrer. 
São, pois, implicações deônticas (de que se compõe todo o 
modelo de direito penal), normativas ou de dever ser, que o 
autor denomina de princípios25.

Cada um dos princípios representa uma garantia jurídica 
para afirma-se sobre a responsabilidade penal e sobre a aplica-
ção da pena, garantindo, ainda, um condicionamento ou vin-
culação e, portanto, deslegitimação do exercício absoluto da 
potestade punitiva26.

Como é percebido, metade dos termos refere-se a requisi-
tos penais e a outra metade a condições processuais. Assim, os 

24  Ibid., p. 44.
25  FERRAJOLI, 2010, p. 90.
26  Ibid., p. 90/91.
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princípios exigidos são os das garantias penais e os das garan-
tias processuais, respectivamente. O sistema penal que inclui 
todos estes termos pode ser denominado de garantista, cogniti-
vo ou de legalidade estrita27.

 2.4. Axiomas do garantismo penal e o sistema de garan-
tias penais e processuais brasileiro
No sistema garantista, dez axiomas ou princípios axiológi-

cos fundamentais definem o modelo penal garantista (e cogni-
tivo) de direito ou de responsabilidade penal. Tais princípios 
não são deriváveis entre si, porém, são conectados sistematica-
mente (cada um dos termos, com exceção do primeiro, implica 
no seguinte e indica uma condição necessária para a aplicação 
da pena) e respondem as seguintes perguntas: “quando e como 
punir”, “quando e como proibir” e “quando e como julgar”28.

Ao tratarmos de cada um dos dez axiomas do garantismo 
penal, será feito um contraponto com o sistema de garantias 
penais e processuais da atual legislação brasileira, ressaltando 
o status da norma correspondente no ordenamento jurídico pá-
trio, caso ela exista: se está expressa na Constituição Federal 
de 1988 ou se está prevista em legislação infraconstitucional, 
podendo, ainda, estar implícita em alguns dispositivos.

 2.4.1.Garantias penais
Não há pena sem crime. Tal princípio expressa garantia 

relativa à pena, que só pode ser aplicada na ocorrência do seu 
pressuposto, isto é, do delito, ou seja, a imposição de uma pena 
está condicionada à existência de uma conduta cominada. Para 
tanto, a pena exerceria uma função retributiva, daí tal preceito 
ser chamado de princípio da retributividade ou, ainda, de prin-

27  Ibid., p. 91.
28  FERRAJOLI, 2010. p. 92.
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cípio da consequencialidade da pena em relação ao delito. O 
castigo dá-se pelo o que a pessoa fez29. 

Entretanto, vale dizer, que a mera realização de um ato 
previsto como crime não implica necessariamente na punição, 
pois, dependendo da análise do caso concreto, uma excludente 
poderá ser encontrada, por exemplo.

Não há dispositivo legal no ordenamento jurídico brasilei-
ro que expressamente declare este princípio.

Não há crime sem lei. Este princípio também expressa 
outra garantia relativa à pena e se traduz no princípio da le-
galidade, tanto em sentido lato (mera legalidade) quanto em 
sentido estrito (legalidade estrita). Enquanto que a mera le-
galidade se limita a exigir a lei como condição necessária 
da pena e do delito (nulla poena, nullum crimen sine lege), 
o princípio da estrita legalidade, por sua vez, exige todas as 
demais garantias como condições necessárias da legalidade 
penal (nulla lex poenalis sine necessitate, sine iniuria, sine 
actione, sine culpa, sine iudicio, sine accusatione, sine pro-
batione, sine defensione)30.

Na legislação brasileira, o princípio da legalidade, tam-
bém chamado de reserva legal, está expressamente previsto 
tanto na Constituição Federal (artigo 5º, XXXIX) como no 
Código Penal (artigo 1º), com a redação quase idêntica: “não 
há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal”.

Não há lei (penal) sem necessidade. É o último axioma que 
expressa uma garantia relativa à pena. Traduz-se no princípio 
da necessidade ou da economia do Direito Penal, ou seja, em 
razão da intervenção punitiva ser a forma mais gravosa de res-
trições aos direitos fundamentais, sobretudo ao direito de liber-

29  Ibid., p. 339.
30  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 93.
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dade e a dignidade da pessoa humana, a imposição de sanção 
penal deve ocorrer apenas nos casos em que se faça necessária, 
na defesa dos bens penalmente relevantes e, consequentemen-
te, na verificação de lesão ao bem jurídico tutelado31. 

Apesar de ser um princípio amplamente adotado para o Di-
reito Penal, não encontra dispositivo correspondente no orde-
namento jurídico nacional.

Não há necessidade sem lesão. Ainda dentro das garantias 
penais, tal preceito expressa garantia, agora, relativa ao deli-
to e é conhecido pelo chamado princípio da lesividade ou da 
ofensividade do evento.

Conforme assevera cezaR RoBeRto BitencouRt, sendo a 
ultima ratio, “o Direito Penal se reserva somente a proteção 
dos bens fundamentais para a convivência e o desenvolvimen-
to da coletividade”32. Acrescenta daMásio e. de Jesus que não 
é suficiente que a conduta seja imoral ou pecaminosa e que o 
princípio da ofensividade pode ser extraído do artigo 98, inci-
so I da Constituição Federal33.

Não há lesão sem ação. Este princípio também expressa 
uma garantia relativa ao delito e equivale ao princípio da ma-
terialidade ou da exterioridade da ação. Desta forma, por mais 
grave que seja a lesão, ela só será penalmente relevante se de-
correr de uma ação.

Não há dispositivo legal no ordenamento jurídico brasilei-
ro que expressamente declare este princípio.

Não há ação sem culpa. É o último axioma que expressa 
garantia relativa ao delito. Guarda equivalência com o princí-

31  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 7. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. v.1. p. 143.
32  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 13. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008. v.1. p. 23-24.
33  JESUS, Damásio E. de. Direito Penal - parte geral. 28. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2005. p. 10.
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pio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal e, nos ter-
mos deste, significa que a pena somente será imposta a quem, 
agindo com dolo ou culpa, cometer a conduta típica.

Muitos sistemas penais costumam relacionar a culpabili-
dade a critérios ético-biológicos que propiciam um juízo de 
valor34. Por isso que FeRRaJoLi propõe que a culpabilidade seja 
aferida pelo ato criminoso praticado35.

Na legislação nacional, o princípio da culpabilidade encon-
tra-se implicitamente considerado no artigo 13 e expressamen-
te no artigo 18, ambos dispositivos do Código Penal.

 2.4.2.Garantias processuais penais
Os próximos princípios correspondem ao “quando e 

como julgar” e expressam as garantias relativas ao proces-
so36, por isso, são responsáveis pela instrumentalização do 
sistema garantista.

Não há culpa sem juízo. É o princípio de jurisdicionali-
dade, também em sentido lato e em sentido estrito. Conforme 
tal preceito exige-se um juízo imparcial. Ensina FeRRaJoLi que 
na garantia da jurisdição em sentido estrito, o juízo é simples-
mente uma exigência do conjunto das garantias penais mate-
riais e que, em sentido lato, está relacionado com o conjunto 
das garantias processuais penais37.

O princípio da jurisdicionalidade está amparado na Consti-
tuição Federal de 1988, no artigo 5º, incisos XXXV, LIII e LIV.

Não há juízo sem acusação. É o princípio acusatório ou 
da separação entre juiz e acusador. Tal princípio é próprio do 
34  ALMEIDA, Débora de Souza de. O instituto da reincidência numa análise pelo 
garantismo. IBCCrim. Publicado em: 07 ago. 2009.
35  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 458-459.
36  Ibid., p. 92.
37  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 495.
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sistema acusatório, pois, ao revés do sistema inquisitório em 
que ambos se confundem, naquele, a atividade jurisdicional e 
a acusatória são exercidas por pessoas diferentes, sendo um o 
juiz e o outro o acusador38.

A Constituição Federal possui uma série de regras que evi-
denciam a opção do legislador pelo modelo acusatório. Exem-
plos: o artigo 129, inciso I, da CF, que determina como função 
institucional e exclusiva do Ministério Público a propositura 
da ação penal pública, na forma da lei; e, o artigo 5º, inciso 
LIII, da Constituição Federal, que preceitua que “ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.

Não há acusação sem prova. É o princípio do ônus da 
prova ou da verificação. De acordo com o este axioma, aquele 
que fizer alegações terá o ônus de prová-las.

Esta exigência encontra respaldo na legislação infraconsti-
tucional: artigo 156 do Código de Processo Penal.

Não há prova sem defesa. Trata-se do princípio do con-
traditório, ou da defesa, ou da falseabilidade. Segundo este 
princípio, resta assegurado à defesa a possibilidade de refutar 
todos os argumentos (e provas) alegados pela acusação.

No ordenamento jurídico brasileiro, é também conhecido 
por princípio do contraditório e da ampla defesa, estando ex-
pressamente consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constitui-
ção Federal da República.

 2.4.3.Teoremas derivados
Desses dez axiomas, o autor faz derivar, através de silogis-

mos triviais, quarenta e cinco teoremas, que têm como antece-
dentes todos os termos que lhe precedem no sistema.39 Assim, 

38  ALMEIDA, Bruno Rotta. Os postulados garantistas e a soberania estatal do 
castigo: alguns apontamentos introdutórios. IBCCrim. Publicado em: 11 ago. 2009.
39  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 92.
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assevera FeRRaJoLi, temos, por exemplo, os seguintes teore-
mas: nulla poena sine lege (T11), nulla poena sine necessitate 
(T12), nulla poena sine injuria (T13), e assim por diante até 
nulla poena sine defensione (T19); ou, ainda, nullum crimen 
sine necessitate (T20), nullum crimen sine injuria (T21) e, as-
sim, sucessivamente40.

Portanto, são, ao todo, cinquenta e cinco teses (os dez axio-
mas originais e os demais derivados). Mas, o autor vai além 
e, com base em formulações equivalentes, chega a setenta e 
cinco teoremas:

a primeira série (T56-T65) conecta entre si todas 
as garantias que condicionam os princípios relati-
vos a cada termo do sistema; a segunda (T66-T75) 
conecta todos os princípios nos quais é articulada 
e pelos quais está condicionada cada uma das dez 
garantias.41

3. O juiz e o modelo garantista
No modelo garantista, o juiz deve manter com a Consti-

tuição uma relação direta, imediata e completa, tornando-se, 
assim, o garantidor deste sistema, não podendo “em face de 
violações ou de ameaças de lesão aos direitos fundamentais 
constitucionalmente consagrados, permanecer num estado de 
inércia ou de indiferença, aplicando o que o legislador estabe-
lece à margem da Constituição”42.

Em um Estado Democrático de Direito, não se pode ad-
mitir que, ao juiz, cabe apenas a aplicação da lei, sob pena de 
considerarmos a atividade jurisdicional meramente mecanicis-

40  FERRAJOLI, 2010, op. cit.
41  FERRAJOLI, 2010, op. cit.
42  FRANCO, Alberto Silva. O juiz e o modelo garantista. Boletim IBCCRIM. 
São Paulo, n.56, p. 02, jul. 1997.
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ta. Tal visão é contrária aos preceitos garantistas, pois, é fun-
ção do magistrado, também, questionar a validade da norma 
face à Constituição43.

Desta forma, o juiz tem o dever de escolher somente os sig-
nificados compatíveis com as normas constitucionais e com os 
direitos fundamentais inseridos ou decorrentes da Lei Maior44.

4. Reincidência e subjetivização do Direito Penal: 
análise de um exemplo às avessas do garantismo 
no Brasil
Não é novidade que diante da crise no sistema penal, a ten-

dência do legislador seja criar novas medidas, sobretudo de 
cunho imediatista, com fulcro no discurso de que estas con-
tribuirão na redução da criminalidade e na reinserção do de-
linqüente na sociedade. No entanto, tais respostas comumente 
mostram-se à margem da finalidade garantista, sendo, poste-
riormente, legitimadas como instrumentos de defesa da ordem 
social. Como a prevenção foi esquecida, este ciclo irracional 
continua45.

Muito já se demonstrou que a prisão não cumpre sua fi-
nalidade ressocializadora, e que corrompe e, muitas vezes, 
profissionaliza o recluso na criminalidade. Além disso, acaba 
influenciando de forma estigmatizadora seus vínculos afetivos 
e sociais; sem falar, é claro, na submissão às condições su-
bumanas durante o tempo no qual fica recolhido no sistema 
penitenciário46.

43  ALMEIDA, Débora de Souza de. O instituto da reincidência numa análise pelo 
garantismo. IBCCrim. Publicado em: 07 ago. 2009.
44  FRANCO, op.cit.

45  ALMEIDA, Débora de Souza de. O instituto da reincidência numa 
análise pelo garantismo. IBCCrim. Publicado em: 07 ago. 2009.
46  ALMEIDA, 2009, loc. cit.
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Em razão disso, não é difícil imaginar a possibilidade de o 
egresso retornar a atividade criminosa e, consequentemente, 
ser novamente julgado e condenado criminalmente, tendo sua 
pena agravada em razão do instituto da reincidência, previsto 
no artigo 61, inciso I e disciplinado nos artigos 63, 64 e 67, 
todos do Código Penal.

Herança dos regimes totalitários e baseado na ideia de pu-
nição da pessoa pelo o que ela é (reincidente) e não pelo fato 
que cometeu, a nova infração cometida após o trânsito em jul-
gado da sentença que o condenou por crime anterior será pu-
nida de forma mais severa e impedirá a concessão de alguns 
benefícios.

FeRRaJoLi lamenta que as codificações penais ainda pre-
vejam a reincidência, eis que tal instituto “é uma forma de 
ser mais do que uma forma de agir, que atua, indevidamente, 
como um substitutivo da culpabilidade no qual se expressa a 
atual subjetivação do direito penal”47.

Ao considerar a existência de condenação anterior para 
agravar a pena do novo crime praticado, conferindo rele-
vância penal autônoma à personalidade do réu, o instituto 
da reincidência mostra-se congruente com o modelo in-
quisitorial, e contrário ao sistema acusatório.48 Assinala 
FeRRaJoLi que

o juiz não deve indagar sobre a alma do imputado, e 
tampouco emitir veredictos morais sobre a sua pes-
soa, mas apenas individuar os seus comportamentos 
vedados pela lei. Um cidadão pode ser punido apenas 
por aquilo que fez, e não pelo que é49.

47  FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 467.

48  ALMEIDA, Débora de Souza de. O instituto da reincidência numa 
análise pelo garantismo. IBCCrim. Publicado em: 07 ago. 2009.
49  FERRAJOLI, op. cit., p. 208.
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Desse modo, resta evidenciado que o agravamento da pena 
nesta circunstância se revela incompatível com os ditames do 
Estado Democrático de Direito50 e, consequentemente, aos 
postulados da teoria garantista.

Conclusão
A subordinação da lei aos princípios constitucionais e aos 

direitos humanos não apenas confere validade às normas in-
fraconstitucionais como também evidencia o caráter demo-
crático do Estado de Direito. Se, por um lado, a observância 
ao sistema garantista restringe o poder punitivo estatal, que 
fica rigidamente limitado e vinculado aos pressupostos da 
Constituição, por outro, confere eficácia aos direitos e garan-
tias do cidadão.

A adoção deste modelo de Direito repercute em todo o 
ordenamento jurídico de um país, inclusive no Direito Penal, 
que afeta diretamente os direitos fundamentais, em especial, a 
liberdade dos cidadãos. É nesse sentido, então, que o princí-
pio da dignidade humana aparece como fundamento do Estado 
Democrático de Direito brasileiro.

Partindo dessa premissa, que guarda íntima relação com 
a teoria do garantismo penal, destaca-se a função do próprio 
Direito Penal que, segundo a concepção moderna, tem sido 
marcada primordialmente pela proteção dos bens jurídicos 
penalmente tutelados. É a lesão desses bens jurídicos – ideia 
traduzida no princípio da ofensividade – que justifica a impo-
sição de uma sanção penal como consequência da prática de 
um crime. Além disso, tanto a subsidiariedade quanto a frag-
mentariedade do Direito Penal devem ser observados enquan-

50  ALMEIDA, op.cit.
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to preceitos básicos desse ramo do Direito.
A expansão da noção de bem jurídico e as novas realidades 

sociais dotadas de maior complexidade intensificaram o fenô-
meno da criminalização de condutas. Com efeito, a atividade 
legiferante passou, ainda, a responder aos anseios da socieda-
de por soluções imediatas e que, em regra, estão à margem da 
cultura garantista, essencial para o êxito da realização deste 
modelo que se apoia no respeito aos direitos fundamentais.

Portanto, conclui-se que, para a manutenção do Estado De-
mocrático de Direito, é fundamental que os preceitos garantis-
tas sejam observados, não apenas por assegurarem a validade 
e a eficácia do ordenamento, conferindo, ainda, um grau de 
segurança jurídica adequado, mas também por resguardarem o 
cidadão das arbitrariedades do poder punitivo estatal, preser-
vando o princípio da dignidade humana, fundamento básico 
deste modelo de Estado.
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Sumário: 1. A escola funcionalista. 1.1. O funcionalismo sis-
têmico. 2. A função da pena. 2.1. Direito penal do inimigo. 3. 
Teoria da imputação objetiva. Conclusão

1. A escola funcionalista 
A escola1 funcionalista caracteriza-se por desenvolver o 

sistema penal com base em sua função, e em função da pena. 
Assim, os institutos e conceitos do direito penal são elabora-
dos a partir da finalidade2 que o Estado deve almejar com a 
intervenção do direito penal, o que significa que a definição 

1  “(...) quando falamos de determinada Escola Penal, devemos ter em mente que 
todos os autores a ela pertencentes seguem uma mesma corrente de pensamento e 
compreendem de maneira mais ou menos uniforme os fenômenos criminológicos 
(o crime e suas causas), o criminoso e a pena”. SMANIO, Gianpaolo Poggio; FA-
BRETTI, Humberto Barrionuevo. Introdução ao direito penal: criminologia, prin-
cípios e cidadania. São Paulo: Atlas, 2010, p. 33.

2  Embora alguns autores que façam distinção entre função e finalidade da pena, 
neste trabalho tais termos serão utilizados como sinônimos. Sobre a distinção entre 
esses termos, vide: QUEIROZ, Paulo. Funções do direito penal: legitimação versus 
deslegitimação do sistema penal. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 2008, p. 11, 
nota 2. 
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dos fins da pena serve para legitimar do direito penal, uma vez 
que “conhecer por que e para que se castiga consiste em defi-
nir o eixo sobre o qual deve girar todo o sistema penal em um 
moderno Estado de Direito”.3

O funcionalismo pretende superar as formulações do 
neokantismo e do finalismo, mediante a elaboração de um di-
reito penal orientado a fins sociais. Para tanto, são mantidas as 
estruturas do crime, porém com algumas diferenças conceitu-
ais.4

Assim, o direito penal deve ser elaborado com vista a ga-
rantir a funcionalidade dos sistemas sociais, bem como de seus 
subsistemas, o que é feito mediante a construção de um siste-
ma jurídico-penal orientado com base nos fins (ou função) do 
direito penal, e não apenas em fundamentos ontológicos.

Essa mudança de perspectiva é decorrência da introdução 
das ideias do funcionalismo sistêmico ao direito penal, o que 
acarretou a substituição de referências ontológicas ou natura-
lísticas por critérios normativos, construídos com base nas ci-
ências sociais.5

Dentre as várias correntes funcionalistas, duas merecem 
destaque: o funcionalismo teleológico ou moderado, cujo prin-
cipal expoente é cLaus Roxin, que teve origem em 1970, com 
a publicação do livro “Política criminal e sistema jurídico-pe-
nal”, e o funcionalismo radical ou sistêmico, representado por 
GüntheR JakoBs, que tem como precedente a primeira edição 
de seu manual, em 1983. Interessa-nos, neste estudo, a análise 
da segunda corrente.

3  FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, 
William Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito penal brasileiro – Parte geral: 
princípios fundamentais e sistema. São Paulo: RT, 2011, p. 191.
4  Idem, p. 142.
5  FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos et al. op. cit., p. 141.
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 1.1. O funcionalismo sistêmico
Para JakoBs, a finalidade do direito penal é garantir a 

identidade da sociedade, na medida em que cada grupo so-
cial possui seus valores, a partir dos quais são criados os 
tipos penais. Dessa maneira, o direito penal contribui, jun-
tamente com outros fatores, para a individualização da so-
ciedade, por meio da criação de uma identidade normativa 
com base nos interesses do grupo social. Isto significa que 
os interesses protegidos pela norma penal devem ser inte-
resses sociais, pois caso contrário sociedade e direito penal 
não se harmonizarão. 

Ocorre que a intervenção penal acarreta como consequên-
cia a restrição a direitos fundamentais do indivíduo, razão pela 
qual essa intervenção somente se justifica na medida em que 
tiver como fundamento aqueles valores de maior relevância, 
necessários para garantir um convívio social harmônico.

Com a elaboração de tipos penais, gera-se na sociedade 
uma expectativa de que os valores protegidos pela norma pe-
nal serão respeitados, e é a defraudação dessa expectativa que 
justifica a reação estatal visando à imposição de uma pena.

Portanto, o crime é um desvalor para a sociedade, já que 
representa a violação de seus valores mais importantes, isto é, 
significa a defraudação das expectativas sociais por meio da 
violação normativa.

Diferentemente das leis das ciências naturais, que são es-
táveis e cuja alteração é faticamente impossível (por exemplo, 
as leis da física), as leis sociais não possuem estabilidade, pois 
sofrem influência do meio social, necessitando, por isso, de 
uma garantia de que serão cumpridas. Essa garantia é a pena. 
Como consequência, o fim da pena é a ratificação ou reafirma-
ção da validade da norma, ou seja, é a refutação do fato que 
questiona a lei penal, negando-lhe vigência.
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JakoBs, ao formular sua teoria, utilizou como base al-
guns conceitos desenvolvidos na Teoria dos Sistemas de 
nikLas LuhMann, para quem a sociedade moderna se ca-
racteriza por ser uma “sociedade de riscos”, em razão do 
alto grau de complexidade das relações sociais, o que gera 
impactos no direito. Assim, afirma LuhMann que o direito 
é um sistema que tem como identidade operacional o códi-
go binário “lícito-ilícito” e que é formado por expectativas, 
devendo reduzir a complexidade social por meio da genera-
lização das expectativas normativas.6

Assim, considerando que o mundo é formado por sistemas 
(sistema jurídico) e subsistemas (direito penal) os quais são 
autopoéticos, ou seja, se autorreproduzem, tendo por objetivo 
a subsistência do próprio sistema, afirma JakoBs que o obje-
tivo do direito penal é a estabilização normativa, que é o seu 
elemento central.7

Por isso que, para JakoBs, a função da pena consiste na 
reafirmação do próprio direito, pois sendo o direito a generali-
zação das expectativas normativas, JakoBs entende que o bem 
jurídico penal a ser protegido são essas expectativas, até mes-
mo porque a sociedade se constitui de normas de configuração 
e não de bens.8 Dessa forma, a função da pena é restaurar a 
coesão social, mantendo a vitalidade da consciência coletiva 
em confiar na norma.

Partindo dessas premissas, JakoBs elaborou um sistema ju-
rídico penal orientado pela função da pena, rompendo com a 
base ontológica do finalismo. 

Para melhor compreensão da teoria da imputação objetiva 

6  MORAES, Alexandre Rocha Almeida de. Direito penal do inimigo: a terceira 
velocidade do direito penal. Curitiba: Juruá, 2008, p. 90-91.
7  BUSATO, Paulo César. Reflexões sobre o direito penal do nosso tempo. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011, 194.
8  MORAES, Alexandre Rocha Almeida de...op. cit., p. 131.
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proposta por este autor, mostra-se necessário analisar mais de-
talhadamente a teoria sobre a função da pena por ele defendida.

2.  A função da pena 
Segundo as teorias retributivas da pena, esta possui um fim 

em si mesmo, ou seja, não é um meio para se alcançar uma 
determinada finalidade. Dentre tais teorias encontra-se a teo-
ria de HEGEL, que será sucintamente explicada, por servir de 
fundamento para a teoria de JakoBs.

De acordo com as doutrinas retributivas, a aplicação da san-
ção penal decorre da transgressão de uma lei, em razão da não 
observância da norma de conduta nela estabelecida. Tal sanção, 
entretanto, prescinde de qualquer finalidade, justificando-se 
apenas como meio de se fazer justiça ante a violação legal.

Para heGeL a sanção penal se justifica através de um pro-
cesso dialético, na medida em que o delito é a negação do di-
reito, e a pena, por sua vez, nega o crime, reafirmando a vali-
dade da norma jurídico-penal violada. Daí a máxima hegeliana 
de que a pena é a “negação da negação”, consistindo, pois, na 
afirmação da norma transgredida.

No método dialético proposto por heGeL, a tese é a vontade 
geral (ordem jurídica), a antítese é o delito (já que este é a negação 
da vontade geral) e a síntese é a pena (que é a negação da negação).9   

Desse modo, a pena é uma necessidade lógica para o direi-
to, pois consiste em uma violência que anula o delito, que nada 
mais é do que uma violência praticada contra o direito.

Essa concepção hegeliana é absoluta, já que a necessidade 
de se aplicar uma pena decorre do próprio direito, não havendo 
que se atribuir a aquela qualquer utilidade externa.

9  BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal – Parte geral. 11ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2007, v. 1, p. 87.
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Portanto, a função da pena, para heGeL, é reafirmar o pró-
prio direito, motivo pelo qual tal concepção é doutrinariamen-
te conhecida como “retribuição jurídica”.

Para JakoBs, a pena tem a função de reafirmar a validade da 
norma. Essa concepção, doutrinariamente classificada como 
prevenção geral positiva integradora, tem origem nos estudos 
de éMiLe duRkheiM,10 desenvolvidos no final do século XIX e 
início do século XX, os quais se caracterizam pelas idéias ino-
vadoras deste autor, que trouxe uma nova concepção de crime 
e de criminoso para as ciências penais e, consequentemente, 
uma nova visão sobre a função da pena.11

duRkheiM classificou o crime como “fato social” e atri-
buiu-lhe o caráter de generalidade e normalidade, já que 
está presente em todas as sociedades, considerando-o, in-
clusive, útil à sociedade, pois ao desafiar a ordem moral e 
o direito vigente, permite que sejam realizadas mudanças 
nessas estruturas, possibilitando a sua evolução. Assim, o 
criminoso, que antes era visto apenas como um ser despre-
zível e sem qualquer utilidade, passa a ter o papel de “agen-
te regulador da vida social”.12

O crime deixa de ser considerado uma doença e, conse-
quentemente, a pena deixa de ser vista como um remédio. A 
função da pena passa a ser a de restaurar a coesão social man-
tendo a vitalidade da consciência coletiva, e só de maneira se-

10  QUEIROZ, Paulo. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitima-
ção do sistema penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 38.

11  FABRETTI, Humberto Barrionuevo. A teoria do crime e da pena em Durkheim: 
uma concepção peculiar do delito. Disponível em:
<http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/humbertorevisado.
pdf>. Acesso realizado em 03 de março de 2012.

12  FABRETTI, Humberto Barrionuevo. A teoria do crime e da pena em Durkheim: 
uma concepção peculiar do delito. Disponível em:
 <http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/FDir/Artigos/humbertorevisado.
pdf>. Acesso realizado em 03 de março de 2012.
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cundária a pena serve para corrigir o delinquente e amedrontar 
as demais pessoas.

Alguns autores afirmam que esta preocupação com a pre-
venção geral integradora também pode ser encontrada em ce-
saRe LoMBRoso e enRico FeRRi,13 expoentes da escola positiva, 
para quem a pena tem a função, ainda que acessória, de resta-
belecer a ordem violada com a desordem do delito.

Em seu finalismo, weLzeL afirma que a pena tem a função 
de proteger valores éticos sociais, fortalecendo a consciência 
das pessoas em manter a fidelidade na norma jurídica, e ape-
nas secundariamente proteger bens jurídicos particulares. Essa 
finalidade é alcançada por meio da imposição de uma pena 
justa. Para justificar sua tese, argumenta weLzeL que a inter-
venção penal só ocorre tardiamente, motivo pelo qual a finali-
dade essencial da pena não é a proteção de bens jurídicos, mas 
sim assegurar, na consciência coletiva, a vigência dos valores 
contidos na norma.14

De maneira esclarecedora, explica pauLo queiRoz:

Por isso, antes de evitar determinados resultados lesi-
vos, importa assegurar a vigência dos valores éticos. 
Dito mais claramente: ao criminalizar e punir o ho-
micídio, o furto ou a bigamia pretende-se, antes de 
prevenir lesões à vida, ao patrimônio, à instituição do 
casamento, fortalecer o sentimento de respeito à vida, 
ao patrimônio alheio e exaltar a importância da fideli-
dade matrimonial.15

Assim, para weLzeL importa mais o desvalor da ação do 
que o desvalor do resultado, ou seja, mais do que o efeito pro-

13  QUEIROZ, Paulo. Funções do direito penal: legitimação versus deslegitima-
ção do sistema penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 39.
14  Idem, p. 39-40.
15  Idem, p. 40.
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duzido pela ação, o que importa é a tendência dos cidadãos em 
praticar esta ação.16 Concluiu referido doutrinador que “mis-
são do direito penal é a proteção de bens jurídicos mediante a 
proteção dos elementares valores de ação ético-social”.17

JakoBs, por sua vez, influenciado pela teoria dos sistemas 
de nikLas LuhMann, elaborou a sua teoria do delito tendo 
como ponto de partida a função da sanção penal em um dado 
sistema social. Por esse motivo, as teorias elaboradas por esse 
autor são classificadas como funcionalistas.

LuhMann atribui ao direito um enfoque utilitarista, pois 
este é considerado um instrumento de estabilização social, de 
orientação de ações e de institucionalização das expectativas. 
Este autor considera que em um sistema social complexo, no 
qual se verifica um ordenamento jurídico com normas abstra-
tas e relações despersonalizadas, o modo de confiança nas ex-
pectativas individuais e nas normas deve ser diferente daquele 
que se verifica nas sociedades mais simples. Portanto, defende 
a substituição da confiança nas expectativas recíprocas entre 
os indivíduos – característica das sociedades simples – pela 
confiança nas expectativas institucionais, como forma de inte-
gração social.18

Com isso, a teoria sistêmica luhmanniana translada o centro 
da subjetividade do sistema social do indivíduo para o próprio sis-
tema, o que significa que a violação da norma é socialmente dis-
funcional, mas não tanto porque acarreta lesões a determinados 
bens jurídicos, e sim porque coloca em discussão a própria norma 
como modelo de orientação da ação e, como consequência, afeta 
a confiança dos demais indivíduos no ordenamento jurídico.19

16  Idem, p. 41.
17  WELZEL, Hans. Apud QUEIROZ, Paulo...op. cit., p. 41.
18  BARATTA, Alessandro. Criminología y sistema penal. Buenos Aires: B de F, 
2004, p. 02.
19  Idem, p. 03.
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Tendo por base essa perspectiva sistêmica, em um primeiro 
momento JakoBs defende que a principal função da pena é o 
restabelecimento da confiança e a reparação que os efeitos ne-
gativos da violação da norma produzem para a estabilidade do 
sistema e o fortalecimento da integração social.20

Na verdade, é possível identificar três fases na evolução da 
doutrina da pena de JakoBs. Na primeira fase a pena é consi-
derada um mecanismo simbólico para exercer influência psi-
cológica nos membros da sociedade; na segunda fase a pena 
visa confirmar a identidade da sociedade, reafirmando a nor-
ma; na terceira fase a dor penal é considerada pressuposto de 
funcionamento da pena e é elaborada a teoria do direito penal 
do inimigo. Analisaremos o pensamento deste autor a partir da 
sua segunda fase, que é considerada como a principal etapa da 
evolução das suas teorias.

Conforme mencionado, cada sociedade possui seus valo-
res, que auxiliam na sua individualização, e aqueles de maior 
relevância são protegidos pela norma penal, configurando, 
com isso, a estrutura da ordem social e gerando expectativas 
de comportamento mais ou menos estáveis de que tais valores 
serão respeitados.

Então, o direito constitui um sistema de comunicações que 
tem como função a estabilização de expectativas normativas, 
que, para serem respeitadas, devem ser protegidas por meio 

20  Bernardo Feijoo Sánchez defende que além da divisão tradicional das teorias 
da pena em retributivas e relativas é necessária uma terceira divisão, qual seja, a da 
prevenção da desintegração social. Este autor considera que a prevenção neste sen-
tido não se refere à prevenção de delitos ou redução das cifras de delinquência, na 
medida em que não leva em conta a influência da pena nos indivíduos, mas sim em 
uma perspectiva da ordem social, entendida esta como algo distinto do conjunto de 
pessoas que vivem em uma determinada sociedade. In: CANCIO MELIÁ, Manuel; 
FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Teoría funcional de la pena y de la culpabilidad. 
Madrid: Civitas, 2008, p. 149.
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da atribuição de sanções.21 E as expectativas normativas, para 
JakoBs, são normas de orientação estabelecidas pelo direito 
aos integrantes do sistema social. 

Tais expectativas de conduta decorrem do fato de que os 
indivíduos devem ser considerados, para o direito penal, de 
acordo com o papel que exercem na sociedade. Esse papel está 
relacionado às atividades realizadas por cada um no sistema 
social, que também geram expectativas aos demais indivíduos 
no sentido de que cada um agirá de acordo com a sua função.

Verifica-se, portanto, em JakoBs, uma identificação entre 
estrutura social e ordem normativa, motivo pelo qual este au-
tor entende que a violação da norma implica lesão na identida-
de da sociedade.

Assim, a função da pena é ratificar a configuração social 
violada com a prática delituosa, de modo a reafirmar as expec-
tativas sociais defraudadas, pois a confirmação da identidade da 
sociedade é o mesmo que a manutenção da vigência da norma.

O delito representa uma ameaça à integridade e estabilida-
de social, porquanto constitui a expressão simbólica da falta 
de fidelidade ao direito, estremecendo a confiança das pessoas 
no ordenamento jurídico. A pena, por sua vez, é uma expressão 
simbólica oposta a aquela representada pelo delito.22

Observe-se, no entanto, que essa manutenção da confiança 
na norma buscada pela pena é uma confiança em sentido nor-
mativo e não psicológico. Isto significa que é indiferente a ra-
zão pela qual o cidadão, em seu foro interno, respeita a norma 
de conduta estabelecida pelo direito penal.23

21  JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad. Tradução para o 
espanhol: Manuel Cancio Meliá e Bernardo Feijoo Sánchez. Madrid: Civitas, 2006, 
p. 21-22.
22  BARATTA, Alessandro. Criminología y sistema penal. Buenos Aires: B de F, 
2004, p. 03.

23  CANCIO MELIÁ, Manuel; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Teoría funcional 
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JakoBs não descarta a possibilidade de a pena produzir 
efeitos de cunho psicossocial no infrator, de modo a possibilitar 
a sua melhora (v.g. evitar a conduta criminosa, confiar mais 
no direito etc.), mas afirma que não é esta a sua função. A 
finalidade principal da sanção penal consiste na ratificação das 
expectativas normativas violadas pela prática criminosa, e os 
demais efeitos que possam decorrer da aplicação da pena são 
secundários.

Da mesma forma, a pena não visa proteger bens jurídicos, 
mas sim afirmar a vigência da própria norma, refutando aquele 
fato que questiona sua validade. Significa dizer que embora a 
norma tenha sido violada, ela continua vigente e as pessoas 
podem manter sua confiança na lei. Trata-se, pois, de prevenir 
os efeitos negativos que possam derivar do delito para o siste-
ma social, e não lesões ou perigo de lesões a bens jurídicos.24

A sanção penal expressa, portanto, de maneira simbólica, 
que a ação do infrator é que está incorreta, e não a expectativa 
social garantida pela norma.

Neste sentido, explicam ManueL cancio MeLiá e BeRnaR-
do FeiJoo sánchez:

A perspectiva funcional que se acaba de esboçar 
perfila como a pena se move em um plano simbóli-
co e comunicativo e não puramente instrumental de 
proteção de bens jurídicos. Trata-se de comunicação 
frente ao delito que, como ação culpável, não seria 
em essência uma lesão ou ameaça – naturalística – de 
bens jurídicos, senão basicamente repulsa, violação 
ou descrédito da norma. A pena não deve ser entendi-

de la pena y de la culpabilidad. Madrid: Civitas, 2008, p. 150-152.

24  JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad. Tradução para o 
espanhol: Manuel Cancio Meliá e Bernardo Feijoo Sánchez. Madrid: Civitas, 2006, 
p. 18.



254 O funcionalismo penal de Günther Jakobs

da no plano natural, como um mal que sucede a outro 
mal, senão comunicativamente, como restabeleci-
mento da validez da norma.25

Contudo, a pena somente confirma a identidade da socie-
dade de forma negativa, pois só afirma que aquela conduta é 
contrária ao direito e que não faz parte da identidade daquela 
sociedade. Não diz, portanto, o que é aquela sociedade, mas 
somente o que ela não é.

Diante deste contexto, é evidente a semelhança entre a teo-
ria de JakoBs e a teoria da retribuição jurídica de heGeL, já que 
em ambas é atribuído um caráter dialético à pena, a qual visa 
negar o fato criminoso que viola a norma penal. Entretanto, di-
ferentemente da teoria de heGeL, que é totalmente baseada na 
ideia de retribuição, a teoria de JakoBs possui um aspecto pre-
ventivo, na medida em que a concepção funcional da norma 
enquanto expectativa se refere ao futuro, pois apesar do delito 
praticado, a norma se mantém como modelo de orientação de 
condutas, o que é reafirmado pela pena.

Na terceira fase de sua teoria, inaugurada em 2003, JakoBs 
teve que responder às críticas que lhe foram formuladas, espe-
cialmente no que diz respeito ao motivo de ter que se utilizar 
a sanção penal para reafirmar a vigência da norma, e porque 
não bastaria para tanto a utilização de meios menos gravosos. 
Portanto, a problemática atual de JakoBs consiste em justificar 
a razão pela qual a pena tem que infligir dor.

Para responder a estas questões este autor considera que 
para a pena atingir a sua finalidade, além da dimensão co-
municativa ela possui uma dimensão fática, que está vincu-
lada à dor.26

25  Idem, p. 24-25. Tradução livre para o português.
26  CANCIO MELIÁ, Manuel; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Teoría funcional 
de la pena y de la culpabilidad. Madrid: Civitas, 2008, p. 160. 
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Com essa nova formulação, JakoBs afirma que a dor pe-
nal é um mecanismo essencial da pena para satisfazer a ne-
cessidade de manutenção da vigência da norma, ou, em suas 
palavras, para realizar o “apoio cognitivo”, devendo essa 
dor ser determinada de acordo com a intensidade de afeta-
ção que seja necessária ao autor para que o fato criminoso 
seja considerado uma “empresa fracassada”. Além disso, 
afirma JakoBs que essa dor deve se limitar à compensação 
do dano causado pela conduta do infrator, o que exclui a 
aplicação de sanções objetivando a melhora da vigência da 
norma e também sanções baseadas em um prognóstico de 
condutas futuras.27

Além disso, o fato da pena ter um efeito simbólico não 
retira desta o caráter de um mal. Desse modo, a sanção penal é 
um mal necessário para que seja possível a comunicação social 
contra determinados fatos delitivos, pois, conforme explica 
BeRnaRdo FeiJoo sánchez:

A necessidade do mal tem a ver com a intervenção es-
tatal necessária para que a vida social continue sendo 
cotidianamente uma vida conforme ao direito, e não 
para que conceitualmente se diga o que é ou não con-
forme ao direito (e neste caso bastaria realmente uma 
declaração). A norma não é somente um símbolo abs-
trato que pode ser protegida apenas com declarações 
abstratas, mas é um instrumento de configuração da 
vida e das relações sociais que a pena deve continuar 
mantendo como realidade social.28

27  JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad. Tradução para o 
espanhol: Manuel Cancio Meliá e Bernardo Feijoo Sánchez. Madrid: Civitas, 2006, 
p. 55-58.
28  CANCIO MELIÁ, Manuel; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo...op. cit., p. 157. 
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Assim, embora tenha elaborado sua teoria com base em 
conceitos puramente normativos, JakoBs admite que a pena 
possui um aspecto fático, uma vez que esta, na realidade, cons-
titui-se em um mal para aquele que pratica um crime. Com 
isso, a teoria da pena formulada por este autor aproxima-se 
ainda mais das teorias retributivas.

 2.1. Direito penal do inimigo
Nesta terceira fase JakoBs também desenvolveu a parte 

mais polêmica do seu pensamento, ao analisar a função da 
pena para o delinquente que é considerado concomitantemente 
imputável e perigoso, tal como os terroristas e os criminosos 
habituais. 

JakoBs considera que a sociedade não pode ter expectati-
vas com relação a esses indivíduos, pois eles não apresentam 
apoio cognitivo suficiente para basear suas condutas de acordo 
com os valores socialmente aceitos, motivo pelo qual não de-
vem ser considerados como pessoas, mas sim “não-pessoas”, 
ou seja, são inimigos. A esse respeito, ensinam FeRRé oLivé, 
núñez paz, oLiveiRa e BRito:

JakoBs divide os indivíduos que participam da socie-
dade em dois grupos: de um lado, os que colaboram 
com o funcionamento da ordem jurídica, a quem cha-
ma de cidadãos. De outro lado, um grupo de sujei-
tos que se degeneraram; não existem expectativas de 
cumprimento de seus deveres para com a sociedade 
e são, por conseguinte, perigosos. Esses sujeitos não 
colaboram com a ordem jurídica por diversos moti-
vos (pode se pensar, por exemplo, em delinquentes 
terroristas, delinquentes profissionais ou habituais). 
Todos eles se converteram em inimigos da socieda-
de, em “não-pessoas”, porque colocam em perigo a 
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vigência do ordenamento jurídico. Propõe, para esses 
sujeitos, um tratamento jurídico distinto, em termos 
gerais muito mais duro, submetendo-os a uma perda 
substancial de garantias penais e processuais.29 

A partir dessa concepção, JakoBs reformulou o conceito de 
direito penal do inimigo elaborado inicialmente por caRL sch-
Mitt, que tem como características, em síntese, o adiantamento 
da punição, que ocorre antes mesmo da prática criminosa, a 
aplicação de penas desproporcionalmente altas e a relativiza-
ção ou supressão de determinadas garantias.

BeRnaRdo FeiJoó sánchez considera que nesta terceira fase 
JakoBs passa a defender uma teoria da pena que se pode classificar 
como mista, na medida em que defende a prevenção geral positiva 
para os cidadãos e a prevenção especial negativa para os inimigos.30

Em meio às diversas críticas formuladas a esse pensamen-
to de JakoBs, merece destaque o fato de que a distinção entre 
amigos e inimigos consiste em uma linha extremamente frágil 
e arbitrária, pois qualquer delito implica uma ofensa à ordem 
jurídica. Assim, não há critério seguro para identificar quem 
seria cidadão e quem seria inimigo, uma vez que ambos come-
teram delito e, de alguma forma, mostraram um desprezo pela 
lei, o que abre espaço para a arbitrariedade.31

Ademais, a dignidade humana, enquanto atributo inaliená-
vel de todos os seres humanos torna inadmissível a distinção 
destes em “categorias”, isto é, amigos e inimigos. Isto significa 

29  FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, 
William Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito penal brasileiro – Parte geral: 
princípios fundamentais e sistema. São Paulo: RT, 2011, p. 148.

30  CANCIO MELIÁ, Manuel; FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo. Teoría funcional 
de la pena y de la culpabilidad. Madrid: Civitas, 2008, p. 145-146.
31  FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos; NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel; OLIVEIRA, 
William Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito penal brasileiro – Parte geral: 
princípios fundamentais e sistema. São Paulo: RT, 2011, p. 149.
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que em um Estado Democrático de Direito, o chamado “direi-
to penal do cidadão”, provido de garantias, é o único direito 
penal possível, pois este é o limite máximo que justifica a in-
tervenção estatal, que deve estar devidamente delimitada em 
lei, de forma a não permitir abusos ou ingerências indevidas 
na vida das pessoas.32

3. Teoria da imputação objetiva 
De acordo com JakoBs, o indivíduo deve ser considerado 

para o direito penal com base na função que desempenha no 
grupo social. A partir dessa função, verifica-se qual o papel da 
pessoa na sociedade, do qual decorre um rol de atribuições, 
que geram aos demais integrantes da sociedade certas expec-
tativas.

Do ponto de vista objetivo, a ação típica é aquela pratica-
da pelo indivíduo em razão da violação do seu papel social, 
criando, assim, um risco juridicamente proibido. Isso decorre 
da própria finalidade do direito penal que é garantir a estabi-
lidade das expectativas, o que significa que o comportamento 
socialmente adequado não pode ser imputado como injusto, 
ainda que dele resultem efeitos danosos.

Ademais, para os efeitos de imputação penal, JakoBs con-
sidera que são irrelevantes os conhecimentos que ultrapas-
sam os limites daquilo que o agente, segundo o papel que ele 
desempenha, está obrigado a saber. Por isso, em seu célebre 
exemplo do estudante de química que trabalha como garçom, 
ao pedirem a este que sirva a uma pessoa um cogumelo enve-
nenado, ainda que ele conheça esta circunstância, não deverá 
ser punido em razão do papel social que desempenha naquele 

32  Idem, p. 151.
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momento: ao servir o cogumelo, seu papel é de garçom, não 
havendo, assim, qualquer expectativa social de que ele saiba 
que o cogumelo está envenenado.

JakoBs, com base em alguns conceitos criados por Roxin, 
elaborou quatro institutos que excluem a imputação objetiva, 
quais sejam:

a. Risco permitido: toda relação social envol-
ve determinados riscos, sem os quais não 
seria viável a vida em sociedade. Assim, 
será atípica a conduta do agente praticada 
nos limites do risco socialmente permitido;

b. Princípio da confiança: significa que as 
pessoas não são obrigadas a controlar per-
manentemente os demais indivíduos, pois 
existe a confiança de que cada um desempe-
nhará o seu papel;

c. Proibição de regresso: o agente que atua 
no limite do seu papel social não responde 
pela infração penal praticada por outra pes-
soa caso esta se utilize de tal conduta para 
a realização de um comportamento não per-
mitido;

d. Competência da vítima (ou atribuição do 
risco ao âmbito de competência da vítima): 
ocorre quando a vítima sofre uma lesão em 
razão da própria situação na qual se encon-
tra, bem como devido a ações praticadas 
no âmbito do seu próprio risco, cujas con-
sequências são objetivamente previsíveis, e 
naquelas condutas em que há consentimento 
de sua parte, desde que presentes os requi-
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sitos para que tal aceitação seja considerada 
válida.

Embora a teoria da imputação objetiva de JakoBs tenha cri-
térios bastante interessantes, algumas críticas devem ser feitas. 

A responsabilização penal não pode ter por base os papeis 
que as pessoas desempenham na sociedade, pois isso não cor-
responde à dinâmica da vida social. As pessoas exercem vários 
papéis na sociedade, razão pela qual não é possível limitar a 
responsabilidade penal com base apenas no papel que ela de-
sempenha no momento da prática do crime. Isto significa que, 
retornando ao exemplo de JakoBs, ainda que o agente esteja 
trabalhando como garçom, o fato de saber que está entregando 
um cogumelo envenenado a alguém faz com que ele crie um 
risco não permitido à vida da vítima, devendo, portanto, ser 
responsabilizado como autor do crime.

Além disso, Roxin faz uma importante objeção sobre o cri-
tério da proibição de regresso de JakoBs. Afirma Roxin que 
as ações cotidianas apenas não serão punidas caso o tercei-
ro não tenha um conhecimento seguro da finalidade do autor. 
Portanto, o padeiro que vende um pão para uma pessoa que 
diz que vai usá-lo para matar alguém envenenado deve ser 
considerado partícipe do crime, ao passo que para JakoBs o 
padeiro deve ficar impune, uma vez que agiu dentro do seu 
papel social: ele apenas vendeu o pão e se não tivesse feito o 
agente poderia comprá-lo em outra padaria (ações neutras ou 
estereotipadas).33 

JakoBs considera ainda que a imputação objetiva, por si só, 
não enseja a responsabilização penal, mas apenas estabelece a 
competência de determinada pessoa para responder pelo fato 

33  ROXIN, Claus. ¿Qué es la cumplicidad?  In: L.H. a Koichi Miyazawa. Baden
-Badem, 1995, p. 556.
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delituoso. Assim, também é necessária uma imputação subjeti-
va, que ele prefere chamar de “imputação específico pessoal”, 
que tem por base a conduta de um cidadão fiel ao direito, que 
deve ser tido como parâmetro. Desse modo, terá culpabilidade 
quem não satisfizer esse parâmetro.34

Em razão disso, este autor afirma que a culpabilidade é 
pressuposto necessário para a imposição da pena. Isto significa 
que a sanção penal deve ser aplicada em quantidade suficiente 
para manter a ordem social, respeitando, entretanto, os limites 
da culpabilidade do autor.

Conclusão
A escola funcionalista tem proporcionado importantes con-

tribuições ao desenvolvimento do direito penal, inclusive com 
a reformulação dos conceitos da teoria do delito, que passam 
a ser verificados a partir da função que a pena deve desem-
penhar no sistema penal enquanto critério legitimador dessa 
intervenção.

É neste contexto que se insere a teoria delito de JakoBs, que 
trouxe um novo paradigma para o estudo do direito penal, par-
tindo de uma concepção totalmente normativa: o ordenamento 
jurídico é entendido como um sistema que tem por objetivo 
garantir as expectativas sociais e o direito penal é um subsis-
tema do sistema jurídico que tem a finalidade de assegurar os 
valores mais importantes para a sociedade. Por isso, o delito 
expressa uma falta de finalidade ao direito, razão pela qual se 
faz necessária a imposição de uma pena, cujo objetivo é reafir-
mar a vigência daquela norma que foi violada, mantendo-se as 
expectativas sociais de confiança na lei.

34  JAKOBS, Günther. Problemas capitales del derecho penal moderno: el sis-
tema de imputacion juridicopenal: conocimiento y desconocimiento de la norma. 
Buenos Aires: Editorial Hammurabi, p. 47-49.
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Em que pese a originalidade dessa teoria, os argumentos 
apresentados por JakoBs não são suficientes para justificar a 
intervenção penal. Isto porque, ao afirmar que a função da 
pena é assegurar a validade do próprio direito, JakoBs abre 
espaço para a arbitrariedade, na medida em que qualquer coisa 
prevista em lei – por mais absurda que seja – pode servir de 
fundamento para tanto.

Assim, concordamos que no plano puramente formal o de-
lito representa a violação da norma penal e a pena é a sua rea-
firmação. Mas é preciso conferir a essa justificativa um aspecto 
material. Por esse motivo, não podemos deixar o bem jurídico 
em um plano secundário. O Estado apenas pode se utilizar do 
mecanismo penal quando houver uma lesão ou perigo de lesão 
a um bem jurídico relevante, uma vez que somente neste caso 
haverá legitimação para a intervenção do direito penal, além 
de permitir um controle contra eventuais abusos do legislador.

No entanto, a teoria elaborada pelo professor alemão tam-
bém trouxe importantes subsídios ao estudo do direito penal, 
sobretudo no que diz respeito à imputação objetiva, que traz cri-
térios mais seguros para a atribuição da autoria e do resultado. 
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