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Editorial 

Cesare Beccaria foi sem dúvida o grande nome 

do pensamento penal do século XVIII. O seu Dos 

delitos e das Penas, publicado em 1764, consistiu 

numa das primeiras exibições globais e articuladas de 

direito penal, direito processual penal e criminologia. 

Produziu uma análise jurídica orientada pela filosofia 

política. O autor rompeu com a conjuntura degradante 

e abusiva do sistema criminal anterior. As origens do 

movimento clássico do Direito penal estavam em 

Cesare Beccaria. As questões que influenciaram a 

inquietude de Cesare Beccaria podem ser resumidas 

nos seguintes aspectos: estado de violência; opressão; 

situação da justiça penal na Idade Média e séculos 

seguintes; consciência comum da época em busca de 

ordem e segurança; incertezas em torno do sistema 

punitivo; crueldade das penas; arbitrariedade do 

legislador e do magistrado. As doutrinas do 

jusnaturalismo e do contratualismo vieram assinalar 

o rumo especulativo da Escola Clássica do Direto penal. Ambas contestavam a legitimidade 

da tirania e pretendiam restaurar, fundamentada no individualismo, a dignidade do 

indivíduo e o seu direito em face do Estado. Passados 250 anos da publicação de sua obra, 

levamos a público a primeira edição de nosso Boletim, apresentando um Dossiê em sua 

homenagem.  
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A ilustração jurídico-penal e as bases para um modelo 
penal garantista 

Marcelo Oliveira de Moura1 

Lucas e Silva Batista Pilau2 

 

Pode-se delimitar como marco inicial do iluminismo penal a obra de Beccaria Dos 

delitos e das penas, e como ponto derradeiro, a obra de Carrara Programa do Curso de 

Direito Criminal - ápice da segunda etapa. 

Apesar da nítida separação em dois momentos diferenciados, percebe-se nesse 

“movimento” certa unidade ideológica3, sendo marcado pela adesão a um núcleo 

político liberal e tendo como problemática comum os limites do jus puniendi estatal 

frente às conquistas da revolução burguesa – direitos humanos de primeira geração, ou 

liberdades públicas. 

Dito de outra forma, esse movimento apresentava-se como comprometido com a 

racionalização do poder punitivo em nome das garantias individuais. Enfim, proteção 

do cidadão contra a intervenção estatal arbitrária, característica do regime medieval-

absolutista. 

Os penalistas ilustrados, desde o primeiro momento, intentam atacar as práticas 

penais do antigo regime, proporcionando o desencadear de um movimento reformador 

que se pode considera fundador do novo direito e processo penal modernos. Convém 

referir, que esse movimento histórico é de profunda heterogeneidade, e como diz Salo 

de Carvalho, reduzir período tão fértil de elaboração doutrinária sobre delito e a pena 

à obra do autor (Beccaria), mesmo que magnífica, e procurar enquadrar bruscamente 

todo o pensamento penal ilustrado sob o rótulo de ‘Escola Clássica’4, constitui um erro. 

No entanto, para uma perspectiva garantista, a obra do Marquês Beccaria, longe 

de dúvidas, representa um marco. Expressão máxima desse movimento, o pensamento 

                                                           
1 Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Professor de Direito 
Penal e Criminologia na Universidade Católica de Pelotas (UCPel). Advogado. 

2 Mestrando em Ciências Criminais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Graduado em Direito pela Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel). Ex-presidente da Liga Acadêmica de Ciências Criminais da Universidade Católica de 
Pelotas (UCPel). Advogado criminalista. 

3 ANDRADE. Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à 
violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1997, p. 47. 

4 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias: Uma Leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no 
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 53. 
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de Beccaria reflete nitidamente o caráter bifronte do iluminismo penal como instância 

crítica negativa e de prospectiva de um novo modelo penal, pois se trata de uma obra 

simultaneamente de combate à Justiça Penal do Antigo Regime e Projeção de uma 

Justiça Penal liberal, humanitária e utilitária, contratualmente modelada.5 

Logo nas primeiras páginas do texto de Dos Delitos e das Penas pode-se observar 

as influências do pensamento liberal contratualista de Rosseau, Locke e Hobbes, de 

onde parte Cesare Bonesana, para em sua introdução e nos primeiros capítulos, 

justificar a origem das penas, bem como, posteriormente, as limitações do exercício do 

ius puniendi por parte do Estado. 

O contratualismo de Beccaria tem como ponto inicial a concepção hobbessoniana 

do Bellum omnia contra omnies, ou seja, aquela de um estado de natureza de guerra de 

todos contra todos. Entretanto, as semelhanças com a teoria do contrato social de 

Hobbes não são muito grandes, aproximando-se mais do pensamento de John Locke e 

constituindo, desta forma, uma teoria do contrato social diferenciada das formuladas 

pelos autores mencionados. 

Essa específica compreensão do contrato parte do mito de que os homens antes 

de constituírem a sociedade política viviam em total liberdade numa guerra 

permanente de todos contra todos. Cansados de viverem em clima de terror, sacrificam 

sua liberdade em prol da segurança, formando-se dessa maneira a nação soberana. 

Convém frisar que, para Hobbes a renúncia em prol da formação do Estado é 

irrestrita, sendo este um dos pontos fundamentais que distancia o contratualismo 

hobbesiano de Beccaria, o qual entendia a renúncia como parcial, na qual os homens 

abrem mão de parte de seus direitos naturais em prol da segurança, alienando somente 

o indispensável-necessário para o convívio social, ou seja: “a necessidade obriga os 

homens a ceder uma parcela de sua liberdade; disso advém que cada qual apenas 

concorda em pôr no depósito comum a menor porção dela, quer dizer, exatamente o 

necessário para empenhar os outros em mantê-lo na posse do restante”.6 

O encontro da tese do jusfilósofo italiano com as ideias de Locke se dá 

exatamente na característica da parcialidade da renúncia e na necessidade de respeito e 

garantia da inviolabilidade dos direitos e liberdades não compreendidos pelo pacto. A 

                                                           
5 ANDRADE. Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à 
violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1997, p. 49. 

6 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1974, p. 15 
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necessidade de respeito e garantia, no entanto, não está fundamentada, para Beccaria, 

na ausência de renúncia (fundamento de John Locke), e, sim, vinculada à natureza de 

tais direitos, por si só irrenunciáveis por se tratarem de direitos da humanidade. 

Na teoria do contrato e mais precisamente na reunião de parte dos direitos 

alienados pelos indivíduos, que se funda o direito de punir do estado, limitado também 

por essa transação, conforme bem expresso na obra: “a reunião de todas essas 

pequenas parcelas de liberdade constitui o fundamento do direito de punir. Todo o 

exercício que deste fundamento se afaste constitui abuso e não justiça; é um poder de 

fato não de direito; constitui usurpação e jamais um poder legítimo”.7 

A partir dessa justificativa contratual do direito de punir e a decorrente afirmação 

do Estado Liberal de Direito, o autor italiano sustenta e defende com veemência o 

“princípio da estrita legalidade dos delitos e das penas”, assinalada em sua obra como 

conseqüência primeira do princípio contratual.  

Assim, o contrato social é onde o autor milanês pendurará o novo fundamento 

para o direito de punir estatal. Disso decorre, primeiramente, a exigência de legalidade, 

expressada pela fórmula latina nullum crimen nulla pena sine lege.8 

A primeira conseqüência que se tira dêsses princípios é que apenas as leis podem 

indicar as penas de cada delito e que o direito de estabelecer as leis penais não pode ser 

senão da pessoa do legislador, que representa toda a sociedade ligada por um contrato 

social.9 

Confirmando a separação de poderes, o autor ressalta a importância da 

vinculação do juiz ao estabelecido na lei penal, e a impossibilidade de aplicação, por 

parte deste, de pena maior do que a prevista, por configurar flagrante injustiça. Da 

mesma forma, condena a atuação do soberano como julgador. 

Além disso, Beccaria assinala o quanto é benéfico para a sociedade a clareza das 

leis, combatendo o caráter dúbio e a obscuridade da legislação penal. Destarte, é 

conseqüência também decorrente da justificação, a partir dos postulados do pacto e da 

divisão dos poderes, que as leis sejam gerais e escritas em linguagem comum e clara. 

Podemos observar, assim, quanto à estrita legalidade propugnada no texto, cujo 

alcance vai muito além da anterioridade da lei penal, que ela aproxima-se do 

                                                           
7 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1974, p. 15 

8 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1974, p. 50. 

9 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1974, pp. 16/17.  
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contemporâneo preceito: não há crime nem pena sem lei anterior, escrita e 

determinada que os prevejam. 

Outra reflexão presente no livro do autor milanês é a exigência de utilidade da 

pena, a qual, frente à principiologia iluminista (proporcionalidade e humanidade) 

transportada para a esfera do penal, terá o fim de prevenir o delito, de impedir o 

delinqüente de cometer outros crimes e dissuadir os demais cidadãos a não imitá-lo, 

enquadrando-se nas denominadas teorias relativas de justificação da pena.  

Nas palavras de Beccaria: 

Os castigos tem pôr finalidade única obstar o culpado de tornar-se 
futuramente prejudicial à sociedade e afastar seus patrícios do 
caminho do crime. Entre as penalidades e no modo de aplicá-las 
proporcionalmente aos crimes, é necessário, portanto, escolher os 
meios que devem provocar no espírito público a impressão mais 
eficiente e mais perdurável e, igualmente, menos cruel no organismo 

do culpado.10 
 

Assim, num viés beccariano, de plano, resta rechaçada a pena de morte, pois 

indiscutivelmente incompatível com o utilitarismo que marca a construção penalógica 

do mestre italiano; e, por outro lado, inconcebível desde a perspectiva da parcial cessão 

das liberdades em prol da formação da sociedade civil - matriz lockeana da versão 

contratual do autor. 

Outro expoente importante nesse cenário é Paul Johann Anselm Feuerbach, 

nascido na Alemanha. É um jusfilósofo que durante a primeira fase de sua vida 

publicou várias obras, desde Sobre o Estado de Natureza de 1794, até Tratado de 

Direito Penal Comum Vigente na Alemanha de 1801. 

Como funcionário público, Feuerbach participou da elaboração de vários 

documentos legislativos, trabalhando no projeto de elaboração do Código Penal do 

Reino da Baviera. Exercendo a função de juiz se revela radical defensor dos postulados 

da Revolução Francesa, sendo que seu pensamento penal é marcado pela luta em prol 

dos direitos humanos e por uma vinculação radical aos postulados da secularização. 

Conforme afirma Zaffaroni, Feuerbach fundamenta los derechos del hombre de 

manera totalmente separada de la moral y, conseguintemente, aspira a fundar sobre 

                                                           
10 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das Penas. São Paulo: Hemus, 1974, p. 43. 
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esta segunda función que le reconoce a la razón práctica, una ciencia de los derechos 

naturales totalmente separada de la moral.11 

Também se faz importante destacar nessa reflexão, o trabalho do francês Jean 

Paul Marat, elaborador da versão mais revolucionária do contratualismo. O referido 

autor representa o pensamento rebelde por excelência. Médico por formação foi 

elaborador da importante obra do penalismo contratualista o Plano de Legislação 

Criminal (1790). 

Assevera Salo de Carvalho: 

[...] que a virada interpretativa no contrato social proporcionada por 
Marat é absolutamente significante. O autor, preocupado com a tutela 
da liberdade individual contra os abusos do poder, cria sistemas 
taxativos de delitos (princípio da publicidade), precisos de penas 
(princípio da proporcionalidade, pessoalidade e culpabilidade) e de 
juízos equânimes (princípio da imparcialidade). Diferentemente das 
obras tradicionais sobre a justiça penal da época que privilegiavam a 
estrutura processual em detrimento da material, o autor centralizará 
seus estudos na natureza e espécie dos delitos – criticando 
principalmente os ‘Crimes contra o Estado’ e os ‘Crimes contra o 
Patrimônio’ -, suas formas de prevenção, e suas justificativas numa 
sociedade desigual.12 

 

Resumindo, pode-se afirmar o caráter visionário do pensamento penal do 

revolucionário francês, que: 

[...] ao irromper um giro metodológico na estrutura do pensamento 
liberal contratualista, incluindo como direitos fundamentais os 
direitos sociais (...) antecipa o que poderíamos denominar 
pensamento liberal-socialista, fundando penalogicamente a teoria da 
prevenção social; sugere uma práxis republicana e constitucionalista. 
Desta forma, estrutura a primeira versão da criminologia radical; cria 
o princípio da co-culpabilidade resgatado atualmente pelas teorias 
críticas do delito, e fundamenta juridicamente o ius resistentiae.13  

 

No segundo momento do 'classicismo', representado fundamentalmente por 

Carrara, é abandonada a posição crítico-reformadora, iniciando-se a fase de edificação 

conceitual sistemática do Direito Penal, do crime, da responsabilidade penal e da pena. 

                                                           
11 ZAFFARONI, Raúl Eugenio. Tratado de Derecho Penal: parte general II. Buenos Aires: EDIAR, 
1981, p. 154 

12 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias: Uma Leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no 
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 64. 

13 CARVALHO, Salo de. Pena e Garantias: Uma Leitura do Garantismo de Luigi Ferrajoli no 
Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 67 
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No pensamento de Carrara o contratualismo perde espaço como fundamento 

filosófico do direito penal, cedendo lugar a uma orientação católico-tomista. Ressalta-

se que o retorno ao jusnaturalismo aristotélico proporcionado por Carrara, não 

desautoriza aproximá-lo dos ilustrados contratualistas, já que sua construção também 

se marca pelo sentido liberal – limites ao poder Estatal. 

Nas palavras do Zaffaroni: 

Carrara se plantea claramente el problema de los límites del legislador 
y los traza sin necessidad de contrato social alguno. (...) Carrara 
conceptuava al derecho como “la liberdad” y la ciencia jurídica era 
para él “el supremo código de la liberdad, que tiene por objeto 
subtraer al hombre de la tiranía de los otros, y el de ayudarlo a librarse 
de la tiranía de sí mismo y de sus propias pasiones.14 

 

Em sua obra principal o Programma del Corso di Diritto Criminale dettato nella 

Reale Università di Pisa, podemos observar, segundo Nuvalone, como diretrizes 

fundamentais: 

...a) posibilidad de construir un sistema de normas penales 
universalmente válido, sobre la base de principios de razón; b) 
distinción entre delitos "naturales" y "políticos"; c) validez general de 
las normas penales, independientemente de los individuos singulares, 
con la única salvedad de la gran división entre imputables e 

inimputables; e) correlación necesarias entre delito e pena.15 
 

Todo o ideário ilustrado – princípios iluministas, racionalistas e jusnaturalistas – 

encontram-se, como diz Baratta16, sintetizados lógica e harmonicamente na obra de 

Carrrara. No centro de sua construção está o delito compreendido como violação do 

direito – ente jurídico –, fato juridicamente qualificado possuidor de uma estrutura 

real e um significado jurídico autônomo, metafisicamente hipostasiado: o ato de livre 

vontade do sujeito.17  

A tese da responsabilidade penal, fundada na responsabilidade moral, é 

decorrência de sua compreensão de crime – fundada no livre arbítrio -, a qual, 

posteriormente, será profundamente criticada pelos positivistas e por sua visão 

                                                           
14 ZAFFARONI, Raúl Eugenio. Tratado de Derecho Penal: parte general II. Buenos Aires: EDIAR, 
1981, p. 136/137. 

15 Apud. ZAFFARONI, Raúl Eugenio. Tratado de Derecho Penal: parte general II. Buenos Aires: 
EDIAR, 1981, p. 134. 

16 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito penal: introdução à 
sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p. 35. 

17 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito penal: introdução à 
sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999, p. 38.  
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determinista do mundo, que negava o livre arbítrio, assim como todas as construções 

racionalistas-iluministas dos filósofos das luzes. 

Quanto à pena, a justificação se dá a partir de um discurso retributivista – 

decorrência lógica do livre arbítrio.18 

Pode-se observar aqui, com nitidez, a ausência de unidade no que respeita as 

doutrinas de justificação do direito de punir do Estado no interior do penalismo liberal, 

onde convivem tanto teorias relativas como absolutas. A fase filosófica da escola é 

marcada pela doutrina de justificação, que atribui à pena uma finalidade preventiva 

geral e negativa, como se pode perceber da construção beccariana, entretanto, na fase 

jurídica, ganha forma o discurso retribucionista. 

Portando, pode-se se verificar grande fertilidade no período ilustrado do 

penalismo. Fecundo nas interpretações do contrato social e nas diversas visões 

gestadas, proporciona inúmeras construções que vão desde os clássicos, como Beccaria, 

Feuerbach, até a versão revolucionária de Marat, que são os pilares edificantes do 

contemporâneo modelo garantista de direito penal. 

 

 

 

                                                           
18 ANDRADE. Vera Pereira Regina de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à 
violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1997, p. 57. 
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Dei delitti e dele pene como marco do direito penal 
moderno: Beccaria como precursor da politica criminal 

Ignácio Nunes Fernandes1 

 

A obra de BECCARIA poderia ser bem definida como um marco por ter lançado 

as bases do Direito Penal contemporâneo2, buscando assim dotar limites contra a 

violência do Estado. Tal definição se assenta bem com o momento histórico o qual vivia 

o autor, ou seja, o Iluminismo. Como bem pontua FRAGOSO “essa expressão refere-se 

à atmosfera cultural do século XVIII, na qual pensadores e pubilicistas de várias 

tendências, fundados nas concepções filosóficas que resultavam do empirismo e do 

cepticismo...”3. O mesmo autor ainda define que no iluminismo é que se dá a 

emancipação do homem. 

Interessante ressaltar que BECCARIA rompeu paradigmas com sua obra, mas 

certamente esta teve a valiosa contribuição dos irmãos VERRI em Milão. Nesse sentido 

BITENCOURT4 esclarece que muitas das propostas trazidas na obra de BECCARIA 

foram propostas por outros pensadores, o seu mérito foi escrever primeiro esses 

postulados de forma clara e sistematizada. Outra característica marcante na obra era a 

clareza e precisão das leis5, estas deviam ser escritas de forma simples e precisa não 

permitindo sequer aos juízes sua intepretação, apenas a sua aplicabilidade. Denota-se a 

clara oposição ao arbítrio dos juízes da época6, ademais deveriam ter uma linguagem 

simples para que seja compreendida por todos, desta forma buscou em sua obra falar à 

todos e não apenas a uma minoria favorecida. 

                                                           
1 Advogado, mestre em Derecho Penal del MERCOSUR com orientação em Derechos Humanos y Sistemas 
PenalesInternacionales pela Universidade de Buenos Aires (UBA), mestrando em Direito e Justiça Social 
pela Fundação Universidade do Rio Grande (FURG), bacharel em direito pela Universidade Católica de 
Pelotas (UCPEL). 

2 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal. 7ª Ed., São 
Paulo: Editora RT. 2007.p. 236. 

3 FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal. A nova parte geral.7ª Ed., Rio de Janeiro: Editora 
Forense, 1985.p. 38. 

4 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte geral. 10ª Ed.,São Paulo: Editora 
Saraiva.p 49. 

5 “Si la interpretación de las leyes es un mal, es evidentemente otro mal la oscuridad que arrastra consigo 
necesariamente la interpretación, y lo será muy grande si las leyes están bajo la dependencia de unos 
pocos, no pudiendo juzgar por sí mismo cuál puede ser la surte de su libertad o de sus miembros”. 
(BECCARIA,Cesare. De los delitos y de las penas. 1ª Ed., Buenos Aires: Ediciones Libertador. 2005. p. 
27).  

6 FRAGOSO, Heleno, Lições de Direito Penal. op. cit.p. 39. 
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Sua obra cuja primeira edição foi praticamente anônima, ganha notoriedade 

sendo traduzida para vários idiomas. Importante salientar que nada menos que 

VOLTAIRE teceu fervorosos comentários sobre a obra tornando-a conhecida em toda 

França7.  

Para ZUÑIGA8, BECCARIA foi o verdadeiro fundador da politica criminal porque 

em primeiro lugar foi o primeiro a colocar em ordem as ideias básicas da disciplina e 

em segundo lugar com a ideia de prevenção, ou seja, com a premissa “esmejor prevenir 

los delitos que punirlos”.9Nessa baila sustenta que a pena não tem por fim coagir ou 

desfazer um delito já cometido, mas sim impedir que o réu cometa novos danos aos 

seus concidadãos10, e por fim não podemos chamar de justa ou necessária a punição de 

um delito cuja a lei não procurou prevenir dentro das condições oferecidas pelo 

Estado11.  

BECCARIA definido por ZAFFARONI como penalista do contratualismo bebeu 

das fontes de ROUSSEAU proclamando o contrato social em diversos momentos de 

sua obra, considerava que as penas deveriam ser proporcionais ao dano social 

causado12. Repudiava a pena de morte considerando esta como inútil prodigalidade dos 

suplícios que de fato nunca tornou os homens melhores, trazendo o questionamento do 

autor acerca de sua útil e justa aplicabilidade em um governo organizado13. Porém 

defendia a pena capital em casos que, ainda privado de sua liberdade, o sujeito tenha 

relações de poder que coloque em risco a segurança da nação14. 

Com relação as acusações secretas, ou a publicidade da justiça penal, BECCARIA 

trazendo o magistério de MONTESQUIEU alude que as acusações públicas estão de 

acordo com os princípios da República onde o bem comum deveria ser a primeira das 

paixões15. Em resumo em trechos de sua obra alude que mudanças sociais, 

institucionais e culturais seriam mais eficazes que o temor da lei penal para a redução 

                                                           
7 ZAFFARONI, PIERANGELI. Manual de Direito Penal. op. cit. p. 236. 

8 ZUÑIGA, Laura Rodriguez. Política criminal. Madrid: Editorial Colex. 2001.p. 75. 

9BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. op. cit. p. 118. 

10 BRUNO, Aníbal, Direito Penal. Parte geral. Tomo I,3ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense. 1967. 
p. 82. 

11 NORONHA, E. Mahalhães. Direito Penal. Parte geral.Vol. 1. 8ª Ed., São Paulo: Editora Saraiva.p. 
25. 

12 ZAFFARONI, PIERANGELI. Manual de Direito Penal. op. cit.p. 236. 

13 BECCARIA. De los delitos y de las penas. op. cit.  p. 58. 

14 BECCARIA. De los delitos y de las penas.op. cit. 

15 BECCARIA. De los delitos y de las penas. op. cit. p.38. 
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da delinquência. Que a ideia básica que sustenta a liberdade do homem é a educação, 

que assim o homem pode ser um membro ativo da sociedade.16 Nesse sentido já 

sustentava ao final de sua obra que o meio mais difícil, porém mais eficaz de erradicar a 

delinquência era por meio da educação17. 

Por fim merece atenção a algumas criticas a este dito contratualismo que a 

primeira vista parece a solução perfeita para todos os problemas, ou seja, o cidadão 

abrir mão de uma parcela de sua liberdade em prol da liberdade comum como máxima 

maior, e como situação posta como opcional a todos, como se alguém tivesse a 

liberdade de optar seguir no Estado de natureza o qual falava HOBBES. Para 

RAMÍREZ18 o delito surge no fato do Estado, da estrutura social favorecer a uma classe 

de pessoas, e não as pessoas em si, não tendo a sensibilidade de erradicar a ignorância 

entre eles. Consiste para RAMÍREZ19 a função preventiva e não repressiva do delito, ao 

passo que o Estado corrija suas próprias imperfeições. Para este autor o delito nasce 

com o contrato social e com a sociedade organizada. No entanto esta mesma sociedade 

organizada, alude RAMÍREZ se converteu em um “Estado absoluto” devido a total 

concentração de poder que tem como fim a acumulação de riquezas tendo como 

resultado a produção da violência. Conclui-se que delinquente e pena são produto de 

nossa sociedade organizada. Operamos na mesma lógica. Por fim a legitimidade do 

poder punitivo está na ata constitucional do contrato social20. 

 

 

 

                                                           
16 ZUÑIGA. Política criminal.op. cit. p. 77. 
17 BECCARIA, De los delitos y de las penas. op. cit.  p. 124. 
18 BERGALI, Roberto,RAMÍREZ, Juan Bustos, MIRALLES, Teresa.El pensamiento criminológico vol. 1. 
Un análisis crítico. Bogotá: Editorial Temis, 1983. p. 30. 
19 BERGALI, RAMÍREZ, MIRALLES.El pensamiento criminológico vol. 1. Un análisis crítico.op. cit. p. 30. 
20 BERGALI, RAMÍREZ, MIRALLES.El pensamiento criminológico vol. 1. Un análisis crítico.op. cit. 
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Cesare Beccaria e a docilização das penas 

Bruno Rotta Almeida1 

 

Cesare Beccaria se posicionava contrário à pena de morte. Ele indiciou a pena 

privativa de liberdade como a sanção substituta para as penas capitais e corporais.2 

Assim, afirmava que os castigos cruéis eram excessivos e negativos, sem demonstrar ser 

sensíveis aos homens e por isso devendo ser substituídos por outros que sejam mais 

eficientes na ideia de prevenção.3 Neste ponto, encontra-se a proposta de docilização 

das penas.  

O pensador afirmava que as leis podiam decretar as penas relativas aos delitos, 

cuja autoridade devia residir exclusivamente no legislador. Além disso, nenhum 

magistrado poderia cominar quaisquer penas a outro membro da sociedade, como 

também, sob qualquer pretexto de zelo ou bem público, aumentar a pena estabelecida 

ao cidadão que teria praticado o delito. Dessa forma, a pena, acrescida além do limite 

fixado pelas leis, seria uma pena injusta, uma pena a mais. Tais entendimentos 

traduzem a importância da utilidade da pena dentro do espectro contratualista: quando 

a pena fosse considerada inútil, ela estaria contrariando não só aquelas virtudes 

benéficas, como também a justiça e a natureza do próprio contrato social.4 

A regra da doçura era também encontrada em Jeremy Bentham. O pensador 

inglês teria se cativado pelo ideário beccariano ao afirmar que a condição ordinária de 

um preso condenado a um trabalho forçado por longo tempo não deveria estar 

acompanhada de tratamentos corporais degradantes, perniciosos e perigosos para a sua 

saúde e sua vida.5 

                                                           
1 Doutorando e Mestre em Ciências Criminais pela PUCRS. Professor da Faculdade de Direito da UFPel. 
2 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 38. 
3 ANITUA, Gabriel Ignacio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 
2008, p. 163. 

4 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Rio de Janeiro: Rio, 1979, p. 40. 
5
 BENTHAM, Jeremy. Principios de legislación y de codificación. Tomo III. Trad. Francisco Ferrer y 

Valls. Madrid: Tomas Jordan, 1834, p. 275-276. 
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Cesare Beccaria lutava pela humanização das sanções criminais, considerando 

que nas prisões não deveriam predominar a sujeira e a fome. Ele defendia, assim, uma 

atitude humanitária e afetuosa na administração da justiça.6 Afirmava: 

À medida que as penas se tornarem moderadas, que a miséria e a fome 
se retirem dos cárceres, que a compaixão e a humanidade penetrarem 
através das grades e dominarem os inexoráveis e endurecidos 
ministros da justiça, as leis poderão contentar-se com indícios cada 
vez mais fracos para capturar.7 

 

A proporcionalidade foi também um importante fundamento colocado contra o 

uso da pena de morte. Cesare Beccaria viu a necessidade de uma proporção entre o fato 

delituoso e a sanção imposta, entendendo que os mecanismos de punição tinham que 

estar relacionados aos fatos de cada caso. Muitas evoluções foram sendo dispostas nos 

vários segmentos da época, em harmonia com o progresso da humanidade e com a 

visão de um processo mais justo para todas as classes.  

O que o pensador italiano pretendeu não foi obra apenas da ciência, mas de 

humanidade e justiça, de acordo com a precisa ponderação de Anibal Bruno:8 a obra do 

autor italiano resultou de um aceno eloquente de revolta contra a iniquidade, que teve, 

na época, o poder de sedução suficiente para conquista da consciência universal. Cesare 

Beccaria foi o inspirador de muitos autores e de vários projetos que pretendiam 

assinalar as bases de um novo Direito penal. 

 

                                                           
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004, p. 38. 
7 BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Rio de Janeiro: Rio, 1979, p. 45. 
8 BRUNO, Anibal. Direito penal, parte geral, tomo I: introdução, norma penal, fato punível. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 50 
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A influência de Beccaria na Assembleia Geral 
Constituinte e Legislativa do Império do Brasil 

Bruna Hoisler Sallet1 

 

A obra de Cesare Beccaria revolucionou o estudo do direito penal, pois, através 

das publicações do jurista italiano, principalmente o clássico Dos Delitos e Das Penas, 

publicado em 1764, iniciou-se o caráter humanitário da pena, levantando 

questionamentos acerca da intolerância na aplicação das punições e os meios pelos 

quais elas se davam. 

Juntamente com o auxílio de outras disciplinas como a sociologia, psicologia, 

psiquiatria, filosofia, entre outros, constatou-se que o direito penal deveria ir além do 

simples legislar e punir. Desta maneira, Beccaria corroborou para a mudança do 

tratamento direcionado ao delituoso no pensamento moderno, sendo que a partir da 

discussão de suas ideias, diversos foram os países que modificaram suas legislações, 

entre eles o Brasil. 

A influência do Beccaria é percebida nas discussões dos parlamentares da 

Assembleia Geral e Constituinte do Brasil em 1823, os quais, através do poder 

originário, eram responsáveis pela elaboração da primeira constituição política do 

Brasil, rompendo com o passado de submissão à Portugal e, portanto, baseada nos mais 

novos ideais. 

O debate entre os constituintes, por muitas vezes, envolvia tópicos de caráter 

penal e nestes a influência de Beccaria é facilmente identificada. O parlamentar 

Francisco Carneiro de Campos, por exemplo, em defesa da revogação do Alvará de 30 

de março de 1818, documento vigente no período e que previa a pena de morte em 

determinados casos, citou Beccaria: 

Parece incrível, senhores, que no século XIX, depositário de tantas 
luzes, neste século que se acham difundidos os luminosos princípios 
do Direito Criminal, e em que são tão vulgares e preciosas obras de 
Beccaria, Filangieri, Pastoret, e outros valentes defensores dos direitos 
da humanidade, se desse tão pouco apreço ao sangue, e a vida do 
homem.2 

                                                           
1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, bolsista de iniciação científica PBIP-
DA/UFPel. 

2 BRASIL. Senado Federal. Diário da Assembleia Geral e Constituinte e Legislativa do Imperio 
do Brasil, 1823. Brasília, DF: Senado Federal, 1973, p. 72. 
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 Ainda, em discurso contrário à pena de morte, o parlamentar Antônio 

Gonçalves Gomide, também citando o ilustre jurista, discorria: 

Eu traria nesta discussão as razões de Beccaria, Pastoret, Guizot, e 
outros, publicistas recomendáveis, se não estivesse prevenido de que 
são notórias e presentes a esse sábio Congresso e, sobretudo se não 
contasse com a humanidade e filantropia dos Ilustres Legisladores do 
Brasil que, por suas luzes e pela disposição de seus corações, relutarão 
com horror à pena de morte (..) Portanto, ofereço a emenda, que 
apresento, na qual substituo a pena de trabalhos por toda a vida à de 
morte, com um colar que simboliza a culpa.3 

 

Nota-se a luta pelos direitos humanos na esfera penal por aqueles influenciados 

pelo pensamento de Beccaria, em contraponto ao pensamento daqueles que viam a 

necessidade do mais alto rigor punitivo. 

Ainda que considerável barbárie permanecesse na Constituição de 1824, como a 

pena de galés e de morte para alguns casos, a Carta Magna humanizou o tratamento 

direcionado ao deliquente se comparado ao documento legal anterior. A presença de 

princípios como o da legalidade, da humanidade, da personalidade e a preocupação 

com a forma da execução das penas, amplamente defendidos por Beccaria, podem ser 

identificados no artigo 179 da referida Constituição, nos seguintes incisos: 

XI. Ninguem será sentenciado, senão pela Autoridade competente, por 
virtude de Lei anterior, e na fórma por ella prescripta. 
XVIII. Organizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, 
fundado nas solidas bases da Justiça, e Equidade. 
XIX. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 
quente, e todas as mais penas crueis. 
XX. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Por tanto não 
haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infamia do Réo se 
transmittirá aos parentes em qualquer gráo, que seja. 
XXI. As Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, havendo 
diversas casas para separação dos Réos, conforme suas 
circumstancias, e natureza dos seus crimes. 

 

Portanto, constata-se que a influência de Beccaria no constitucionalismo 

brasileiro foi determinante para uma, ainda que insipiente, humanização das penas e 

mudança de paradigma no que tange à visão existente entre o crime e aquele 

considerado criminoso. Apesar da influência do jurista italiano se dar no início do 

século XIX, percebe-se que diante brutalidade do sistema punitivo brasileiro 

contemporâneo, o estudo da obra de Beccaria ainda se faz muito atual e necessário. 

                                                           
3 BRASIL. Senado Federal. Diário da Assembleia Geral e Constituinte e Legislativa do Imperio 
do Brasil, 1823. Brasília, DF: Senado Federal, 1973, p. 178. 
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