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 DIREITO PENAL 



 

 

  AVISO DE DIREITOS AUTORAIS  

Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que temos 

dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 

Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 

Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para mim 

aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. Mais: lembre 

que o Extensivo 4x4 (assim como todos os nossos produtos) são tutelados pela legislação civil 

(como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 

Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que o 

adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 

Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo reto” 

porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de forma alguma, 

da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a você será interrompido 

e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, evidentemente, de toda a 

responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 

Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! Ops... 

nos PDFs! 

 

Bons estudos! 
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CF, “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, 

marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. ” 

[...]. 

  TEORIA GERAL DO DIREITO PENAL  
 
Conceito de Direito Penal, Poder Punitivo do Estado e Competência 
Legislativa 

 

 

 

   Conjunto de princípios e normas jurídicas que tem por objeto o estudo do crime, 

contravenção, da pena e das medidas de segurança. 

   A aplicação de quaisquer das medidas sancionatórias ao infrator é de competência do 

Estado na concretização do jus puniendi que lhe é reservado. 

   A atividade legiferante, no âmbito do Direito Penal, compete privativamente à União 

nos moldes do artigo 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, que diz 

o seguinte: 

 

 
 
 

Alocação do Direito Penal na Teoria Geral do Direito 
 

 

 

   Ramo do Direito Público, uma vez que é composto por regras indisponíveis e 

obrigatoriamente impostas a todos, além de o Estado ser o titular exclusivo do direito 

de punir, figurando como sujeito passivo constante nas relações jurídicos penais. 

 

Nomenclatura 
 

 

 

   São aceitas tanto a denominação Direito Penal quanto Direito Criminal. 

   Atualmente, todavia, afigura-se mais apropriado dizer Direito Penal, visto que o 

Decreto-lei nº 2.848/40, recepcionado pela CF/88 como lei ordinária, instituiu o Código 

Penal em vigor. 
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   Ademais, a Constituição de 1988, em seu art. 22, I, adotou também a terminologia 

Direito Penal. 

 

Classificação 
 

 

 

   O Direito Penal é ciência cultural normativa, valorativa e finalista. 

 

   Ciência: suas regras compõem a dogmática jurídico-penal. 

 

   Cultural: pertence à classe das ciências do “dever ser”. 

 

   Normativa: tem por objeto o estudo da lei penal, ou seja, o direito positivo. 

 

   Valorativa: estabelece a sua própria escala de valores, a qual varia em conformidade 

com o fato que lhe dá conteúdo. O Direito Penal valoriza hierarquicamente as suas 

normas. 

 

   Finalista: se preocupa com a proteção de bens jurídicos fundamentais. 

 

Natureza constitutiva x natureza sancionatória 
 

 

 

   O direito penal complementa uma proteção que já é feita por outros ramos do direito, 

não tendo, geralmente, caráter constitutivo (proteção de direitos em 1ª mão). 

 

   De forma excepcional, quando protege interesses não regulados em outras áreas do 

Direito se apresenta com natureza constitutiva, indicando a sua independência em 

relação às demais áreas do Direito. 

 

Criminalização Primária e Criminalização Secundária. Seletividade e 
Vulnerabilidade no Direito Penal 

 

 
 

    A criminalização primária é o ato e o efeito de sancionar uma lei primária material, 

que incrimina ou permite a punição de determinadas pessoas. Trata-se de ato 

formal, fundamentalmente programático, pois, quando se estabelece que uma 
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conduta deve ser punida, enuncia-se um programa, o qual deve ser cumprido pelos 

entes estatais (Polícias, Ministério Público, Poder Judiciário etc.). 

    A criminalização secundária é a ação punitiva exercida sobre pessoas concretas. 

   Criminalização secundária e teoria do etiquetamento (teoria da reação social, da 

rotulação social ou labeling approach): Aqueles que integram a população criminosa 

são estigmatizados, rotulados ou etiquetados como sujeitos contra quem 

normalmente se dirige o poder punitivo estatal. 

 

 

  A CIÊNCIA DO DIREITO PENAL  
 
 
 

   A dogmática penal tem a incumbência de vislumbrar o significado das normas-regras 

e norma-princípios positivados e depreender, sistematicamente, a abrangência do 

direito penal, isto é, seu conteúdo. 

   A dogmática penal difere do dogmatismo, pois este propõe uma aceitação irrestrita e 

incriticável de uma verdade absoluta e não mutável, esbarrando na concepção 

essencial de ciência. 

   A Política criminal tem por objetivo o diagnóstico crítico e metajurídico do direito 

positivado com intuito de harmonizá-lo às convicções jurídico-penais e de justiça. 

   A Política criminal se fundamenta em colocações sociológicas, políticas e filosóficas, 

bem como de oportunidade, sintonizando com a realidade da sociedade, para 

apresentar proposituras de alterações no sistema em vigor. 

   A criminologia foca nos sintomas, individualmente e socialmente considerados, 

fazendo uma abordagem sobre os fatores da delinquência, possibilitando o estudo das 

suas causas. 

   O direito penal está ligado ao que “deve ser”; por outra banda, a criminologia “ao que 

é”. 
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CP, “Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os 

efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem 

remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. 

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, 

emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha 

para empresa prestadora de serviço contratada ou 

conveniada para a execução de atividade típica da 

Administração Pública. ” 

[...]. 

CP, “Art. 150 – [...] 

§ 4º - A expressão "casa" compreende: 

I - qualquer compartimento habitado; 

II - aposento ocupado de habitação coletiva; 

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém 

exerce profissão ou atividade. 

§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa": 

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação 

coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do 

parágrafo anterior; 

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero. ” 

[...]. 

  DIVISÕES DO DIREITO PENAL  
 
 
 

   Direito Penal fundamental ou Direito Penal primário – aloca o conjunto de normas- 

regras e princípios gerais, de aplicabilidade até mesmo as leis penais especiais, caso 

estas não disponham de disciplina em sentido diverso (art. 12, CP). É composto pela 

parte geral e, por algumas de conteúdo amplo, da parte especial, como o conceito de 

funcionário público (art. 327) e domicílio (art. 150, §§4º e 5º), vejamos: 
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CF, “Art. 22. [...] 

Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os 

Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 

relacionadas neste artigo. ” 

[...]. 

   Direito Penal complementar ou Direito Penal secundário – refere-se ao conjunto de 

normas encartadas na legislação penal extravagante (ex.: Lei 9.455/97 – crimes de 

tortura). 

   Direito Penal comum – é aquele que se aplica a todas as pessoas por intermédio da 

Justiça comum. 

   Direito Penal especial – aplicável a pessoas determinadas, que possuem condições 

legalmente estabelecidas (ex.: Código Penal Militar, Lei nº 1.079/1950 – crimes de 

responsabilidade). 

   Direito Penal geral – Incide em todo o território nacional. É de competência legislativa 

da União (art. 22, I, CF/88). 

   Direito Penal local – limita-se a parte do território nacional. É confeccionado pelos 

Estados-membros a partir de delegação específica, por lei complementar, da União no 

formato definido pelo art. 22, parágrafo único, da Constituição, vejamos: 

 
 

 
   Direito Penal objetivo – são todas as leis penais vigentes. 

   Direito Penal subjetivo – é o próprio jus puniendi do Estado, cujo nascedouro é a 

violação da norma penal. 

   Direito Penal material – é a totalidade dos atos normativos penais em vigor. 

Representa o Direito Penal propriamente dito. Também a esse se atribui a 

denominação de substantivo. 

   Direito Penal formal – é o agrupamento das leis processuais penais em vigor. 

Chamado, ainda, de adjetivo, é o Direito Processual Penal. 
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  FUNÇÕES DO DIREITO PENAL  
 
 
 

   Direito Penal como proteção de bens jurídicos – o Direito Penal possui como função 

a tutela de bens jurídicos, ou seja, interesses ou valores consagrados pelo 

ordenamento jurídico e vitais à satisfativa do indivíduo ou da sociedade. 

   Direito Penal como instrumento de controle social – reserva-se ao Direito Penal o 

controle social ou a preservação da paz pública, compreendida como a ordem que 

deve existir em determinada coletividade, a qual se dirige a todas as pessoas, embora 

nem todas elas se envolvam com a prática de infrações penais. 

   Direito Penal como garantia - O Direito Penal funciona como escudo aos cidadãos, na 

medida em que só pode haver punição caso sejam praticados os fatos expressamente 

previstos em lei como infração penal. 

   Função ético-social do Direito Penal – Almeja-se um efeito moralizador, visando 

assegurar um “mínimo ético” que deve balizar a vivência em toda sociedade. 

   Função educativa: o Direito Penal desempenha a função “educativa” no que tange aos 

sujeitos, estimulando valores ético-sociais, até mesmo em relação a bens que ainda 

não tenham sido alçados pela sociedade como fundamentais. Função educativa e a 

doutrina: discute-se, no âmbito doutrinário, se o Estado dispõe de legitimidade para 

executar ações educativas com a empregabilidade do Direito Penal, em face da 

intervenção punitiva ser radical. Triunfa o posicionamento de acordo com qual o 

Estado tem o dever de educar seus cidadãos, mas não com a utilização do Direito 

Penal, pois a maturidade moral é pelo trato social, e não com técnicas autoritárias 

coercitivas. 

   Função simbólica do Direito Penal – É inerente a todas as leis, não se limitando às de 

feição penal. Não origina reflexos exógenos, mas apenas na abstração dos 

governantes e cidadãos. No que concerne aos primeiros, acarreta o sentimento de 

terem atuado para a tutela da paz pública. Aos últimos, oportuniza a sensação errônea 

de que a problemática criminal se encontra sob o controle estatal, transmitindo 

transmitir à opinião pública a impressão tranquilizante de um legislador zeloso e 

resoluto. 
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   Função motivadora do Direito Penal – o Direito Penal fomenta os indivíduos a não 

descumprirem as suas normas, por intermédio da ameaça de imposição cogente de 

reprimenda quando lesionado ou colocado em risco de lesão certo bem ou interesse 

jurídico. 

   Função de redução da violência estatal – A imposição de pena, embora legítima, 

representa sempre uma agressão aos cidadãos. Nesse sentido, deve-se buscar de 

constantemente a incriminação de condutas somente nos casos estritamente 

relevantes, em apreciação ao direito à liberdade constitucionalmente reservado a 

todas as pessoas. 

   Função promocional do Direito Penal - Ao Direito penal não deve ser destinada a 

incumbência da manutenção dos valores da sociedade em que exsurge. Ao invés, a 

esse, resguarda-se o papel de promover transformações sociais, longe de constituir 

qualquer obstáculo ao progresso, funcionando como instrumento que assessore na 

dinamização da ordem social e promova modificações nas estruturas importantes para 

a evolução da sociedade. 

 

 

  GENEOLOGIA DO PENSAMENTO PENAL  
 
 

 

   Vingança Penal: em tempos primitivos, não há que se falar na existência de normas 

penais sistematizadas. A punição era utilizada como forma de revide em razão do 

comportamento ofensivo do agente. Essa fase se subdivide em: 

   Vingança Divina: predomínio do misticismo e crenças sobrenaturais. Com base no 

medo nutrido pelo homem face a tais divindades é que qualquer membro do grupo 

social que descumpria regras era submetido a punições que eram conduzidas pelo 

próprio grupo. O objetivo primário da punição era evitar a ira das divindades sobre 

o grupo como um todo. 

   Vingança Privada: uma vez ocorrida uma conduta criminosa, a reação passa a 

emanar da própria vítima ou de seu grupo social, sem que haja relação direta com 

o medo ou respeito a algum tipo de divindade. Assim, o ofendido (ou seu grupo) 

buscavam vingança ante o fato praticado por terceiro, o que resultava em punições 
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desproporcionais à ofensa praticada, a qual podia, inclusive, passar da pessoa do 

delinquente e atingir outros integrantes de sua família. Um exemplo citado pela 

doutrina como materialização de certa evolução social quanto à punição do 

delinquente está no Código de Hamurabi. O Código de Hamurabi apresenta a 

famosa regra do talião, segundo a qual a punição deve ser graduada para se igualar 

à ofensa prática. 

   Vingança Pública: demonstra um quadro de evolução da sociedade e de 

fortalecimento do Estado. Abandona o caráter individual da punição e transfere 

para a autoridade competente a responsabilidade e a legitimidade de intervir nos 

conflitos sociais e aplicar a pena pública. 

 
 

  EVOLUÇÃO DOUTRINÁRIA DO DIREITO PENAL  
 
 
 

   Positivismo jurídico: concebia-se em posição normativista e formal extremada, 

fundamentada pelos seus partidários na respeitabilidade excessiva do princípio da 

legalidade e a segurança jurídica. 

 

   Neokantismo penal: a ciência do Direito, distintamente da social, ocupa-se com os 

“fins” e não com as “causas”, por tal motivo há independência entre elas. Isto posto, 

paralelamente às ciências naturais, entretanto dissociado delas, o Direito deve 

propiciar e edificar uma ciência de fins humanitários. Em consequência, essa teoria 

autorizou a graduação do injusto de acordo com a gravidade da lesão verificada. A 

conduta passou a ter simbologia social, não mais sendo conhecida como mero 

movimento corporal. Possibilitou, ainda, introduzir elementos normativos e 

subjetivos nos tipos penais. A ilicitude passou a desfrutar de uma concepção 

material, sendo vista como lesividade social, com o suporta do conceito de bem 

jurídico. Aderiu-se a teoria psicológico-normativa, recobrindo a culpabilidade de 

juízo de reprovabilidade. 

 

   Garantismo penal: É um modelo universal – e por tal motivo, se transmuta em um 

programa a ser alcançado pelos aplicadores do Direito – com a finalidade de contribuir 
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com a crise moderna que incide sobre os sistemas penais, cuja incidência se dá desde 

o desapontar da lei até o do cumprimento da repreensão penal, atingindo inclusive 

peculiaridades atinentes ao acusado após a execução da pena. Ferrajoli apoia seu 

sistema garantista (também conhecido como cognitivo ou de legalidade estrita) em 

dez axiomas ou princípios axiológicos fundamentais: Nulla poena sine crimine – 

princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito; 

Nullum crimen sine lege – princípio da reserva legal; Nulla lex (poenalis) sine 

necessitate: princípio da necessidade ou da economia do direito penal; Nulla 

necessitas sine injuria: princípio da lesividade ou da ofensividade do resultado; Nulla 

injuria sine actione: princípio da materialidade ou da exterioridade da ação; Nulla 

actio sine culpa: princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal; Nulla 

culpa sine judicio: princípio da jurisdicionalidade; Nullum judicium sine accusatione: 

princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação; Nulla accusatio sine 

probatione: princípio do ônus da prova ou da verificação; Nulla probatio sine 

defensione: princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade. 

 

   Funcionalismo penal: Funcionalismo moderado, teleológico, dualista ou de política 

criminal, encabeçado por Claus Roxin (Escola de Munique) e Funcionalismo radical, 

monista ou sistemático, conduzido por Günther Jakobs (Escola de Bonn). 

 

   O funcionalismo de Roxin atenta-se aos fins do Direito Penal, na proporção em que a 

visão de Jakobs se preocupa com os fins da pena, em outras palavras, a vertente de 

Roxin baseia-se em finalidades político-criminais, centrando-se em valores e princípios 

garantistas, enquanto a inclinação de Jakobs leva em consideração só necessidades do 

sistema, devendo o Direito Penal se justar a elas. 

 

   Direito intervencionista ou de intervenção - O direito de intervenção, como proposto 

por Winfried Hassemer, equivale na conservação, no domínio do Direito Penal, apenas 

das condutas lesivas aos bens jurídicos individuais e daquelas que causam perigo 

concreto. As difusas ou coletivas e causadoras de perigo abstrato, por estarem 

atreladas a penas mais brandas, seriam regulamentadas por um sistema jurídico 

diverso, com garantias materiais e processuais mais maleáveis, permitindo um 

tratamento com mais celeridade e abrangente desses temas, sob pena de tornar o 
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO PENAL 

BRASILEIRA 

Direito Penal ineficaz e simbólico. Além disso, a aplicação do Direito Intervencionista 

ficaria a cargo da Administração Pública, e não do Judiciário. 

 

   Velocidades do Direito Penal - a primeira velocidade é substancializada pelo Direito 

Penal “da prisão”, devendo serem mantidos intangíveis os princípios político-criminais 

clássicos, as regras de imputação e os princípios processuais; a segunda velocidade 

alude aos casos que não se tratam de prisão, mas de penas de privação de direitos ou 

pecuniárias, abrindo caminho para experimentação de flexibilização por parte dos 

princípios e regras proporcionalmente à intensidade da penalidade; a terceira 

velocidade substancializada no Direito Penal do Inimigo consoante Silva Sánchez se 

baseia na privação da liberdade e mitigação ou erradicação de direitos e garantias 

penais e processuais; a quarta velocidade é o neopunitivismo, cuja proposta está 

relacionada com o Direito Penal internacional, qualificado pelo alto nível de incidência 

política e pela seletividade (triagem do criminoso e do tratamento dispensado), com 

exorbitante desprezo às regras básicas do poder punitivo, por exemplo, aos princípios 

da reserva legal, do juiz natural e da irretroatividade da lei penal. No embate entre 

países, os que vencem são os julgadores dos Estados desbaratados. 

   Direito Penal como proteção de contextos da vida em sociedade - em uma primeira 

sondagem, resguarda-se a proteção dos bens jurídicos difusos por considerá-los de 

maior importância social e, em segunda, assegura-se o patrimônio jurídico dos 

cidadãos isoladamente considerado. 

 
 
 
 

 

 

   Período Colonial: o primeiro momento jurídico-penal brasileiro no período colonial foi 

iniciado a partir da importação do sistema jurídico português. Esse fenômeno de 

transferência das previsões legais para utilização na colônia é denominado de 

bifurcação brasileira; ou seja, a “transplantação” do organismo jurídico português 

para o território nacional. 
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   Ordenações Afonsinas: começaram a vigorar logo após o descobrimento do Brasil, sob 

a tutela de D. João I. Foi um trabalho finalizado por volta de 1446, contudo, 

incompleto, visto que não resguardava muitos bem jurídicos relevantes. As 

Ordenações Afonsinas vigoravam no início da colonização do país. Em razão dessa 

lacuna, D. Manoel incumbiu alguns juristas de finalizar o trabalho até então apenas 

parcialmente concluído, o que ocorreu em 1512. Essa obra foi impressa, e recebeu o 

nome de Ordenações Manuelinas, vigente a partir de 1514. Cumpre esclarecer que 

alguns historiadores entendem que as Ordenações Afonsinas acabaram não tiveram 

aplicabilidade prática no Brasil, com ressalva das partes que foram reaproveitadas por 

força do diploma normativo oriundo das ordenações Manuelinas. 

   Ordenações Manuelinas: em 1514, as Ordenações Manuelinas revogaram as 

Ordenações Afonsinas (como dito acima, parte da legislação das ordenações Afonsinas 

foram reaproveitadas). As Ordenações Manuelinas tiveram aplicabilidade durante o 

período das capitanias hereditárias. 

   Código Sebastiânico: o regramento penal que sucedeu as Ordenações Manuelinas foi 

uma compilação de D. Duarte Nunes Leão, a qual ficou conhecida como Código de D. 

Sebastião ou Código Sebastiânico. A denominação Código começa a ser utilizada, haja 

vista a reunião de leis que até então eram esparsas. É nesse momento que finalmente 

pode-se falar nas Ordenações Filipinas, as quais, sob a tutela de Felipe II, foram as 

ordenações com mais aplicação entre as que estudamos até agora. 

   Ordenações Filipinas: as Ordenações Filipinas são o próximo passo da legislação penal 

brasileira em substituição a compilação de D. Duarte Nunes. Efetivamente, a lei penal 

em questão estava contida em 143 títulos do Livro V das chamadas Ordenações 

Filipinas, as quais foram promulgadas por Felipe II em 1603. O chamado Código Filipino 

era fundamentado em preceitos religiosos (moral e religião se confundiam). As 

principais características das Ordenações Filipinas eram: ampla e generalizada 

criminalização; penas severas, como por exemplo, pena de morte, açoite e 

amputações. Inexistia a aplicação do vetor legalidade, visto que ficava a critério do 

julgador a tipo de sanção a ser aplicada (arbitrariedade). A despeito da severidade de 

suas previsões, as Ordenações Filipinas regeram a esfera penal da vida brasileira por 

mais de dois séculos, só sendo substituídas em meados de 1830. 
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   Código Criminal do Império: Com a Proclamação da Independência e a promulgação 

da Constituição de 1824, tornou-se necessária a elaboração de um Código Criminal que 

substituísse as Ordenações Filipinas. O Código Criminal foi sancionado por D. Pedro I 

em 1830. A elaboração do Código em questão finalmente começou a fomentar um 

Direito Penal humanitário, protetivo, bem como a lógica da individualização da pena. 

Embora apresentasse traços humanitários, o Código ainda previa a pena de morte 

(aplicável a crimes praticados pelos escravos) e ainda misturava Direito e religião. 

Previa que nenhum crime seria punido com penas não previstas em Lei, ou seja, cuida- 

se da primeira manifestação formal do princípio da legalidade. 

   Código de República Velha: com o advento da República, um novo Código passa a 

vigorar, o Código Penal de 1890, escrito por Baptista Pereira. Esse Código se 

distanciava muito dos critérios modernos da ciência penal. Observando as restrições 

impostas pela Constituição de 1891 (cujo texto vedava as penas de caráter perpétuo 

e a pena de morte), o chamado Código Criminal da República apresentava alguns 

avanços, como por exemplo a pena de suspensão de direitos. Tratou melhor sobre a 

importância de pena de prisão, admitia as penas de banimento desde que temporárias 

e excluiu o capítulo que tratava da reparação de dano pela prática de infração penal. 

   O Impacto da Legislação Extravagante: nos anos seguintes à edição do Código 

Republicano começam a surgir diversas leis modificadoras e extravagantes de natureza 

penal. Em razão disso, Vicente Piragibe compilou essa legislação esparsa e criou em 

1932, a Consolidação das Leis Penais, ou Consolidação de Piragibe, como é conhecida 

na doutrina. 

   O Código Penal Brasileiro: em 1942 passa a viger o Código Penal, o qual permanece 

como sistema básico de normas penais brasileiras (ressalta-se que embora o Código 

seja de 1940, passou a valer apenas em 01/02/1942 – art. 361, CP). Cabe ressaltar que 

o Código foi reformulado pela Lei n. 7.209/1984, cujo teor modificou diversos trechos 

e artigos da parte geral do Código vigente em nosso país. 
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  ESCOLAS PENAIS  
 
 
 
 

   Escola Clássica - manejo do método racionalista e dedutivo (lógico) e eram, 

geralmente, jusnaturalistas, ou seja, consentiam que normas absolutas e naturais 

preponderassem sobre normas do direito posto. Compreendiam o crime como um 

conceito meramente jurídico, tendo como suporte o direito natural. A concepção do 

livre-arbítrio era predominante (o homem atua conforme a sua vontade própria, tem 

a liberdade de escolha independentemente de estímulos alheios – autodeterminação. 

Logo, por ser detentor da faculdade de agir, o homem é moralmente responsável pelas 

suas ações). A pena tinha natureza retribucionista do Direito Penal (por ser 

responsável, àquele que agiu contrário à norma penal deve ser imposta reprimenda, 

como retribuição pelo delito cometido). 

   Escola Positiva ou Positivismo criminológico - Na Escola Positiva, ressaltou-se o 

método experimental, no qual o crime e o criminoso deveriam ser estudados 

separadamente, contando com assistência de outras ciências. O determinismo 

ganhou corpo, desprezando-se o livre-arbítrio, visto que a responsabilidade penal se 

amparava na responsabilidade social, na função que cada ser humano desenvolvia no 

ambiente coletivo. 

   Correcionalismo Penal – a pena tem a função de retificar a perversa e injusta vontade 

do criminoso e, assim, não pode ser certa e fixa. Diversamente, a sanção penal deve 

ser indeterminada, podendo a sua execução ser interrompida quando se tornar 

dispensável. Projetou-se, no Direito Penal, a ideia da sentença indeterminada. Nessa 

linha de raciocínio, a finalidade da pena nunca seria a repressão ou a punição, 

rechaçando as teorias absolutistas. Também, não seria a prevenção geral, apenas a 

prevenção especial. O jus puniendi deve ser conduzido pela sociedade com fim 

terapêutico, isto é, repreender curando. Não se deve ter por pretensão castigar, punir, 

causar o mal, mas tão somente reabilitar o criminoso. 

   Tecnicismo Jurídico-Penal - o mérito do movimento foi a exclusão do Direito Penal 

de toda carga de perquirição filosófica, refreando-o aos ditames legais. O jurista 

deve valer-se da exegese para centrar-se no estudo do direito positivo. Por sua vez, 
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o Direito Penal tem conteúdo dogmático, por isso, o hermeneuta deve lançar mão 

somente do método técnico-jurídico, cujo objeto é o estudo da norma jurídica 

vigente. Originariamente, o tecnicismo jurídico rejeitava o livre-arbítrio, assim 

como a existência do direito natural, firmando ser a sanção penal mero mecanismo 

de defesa do Estado contra a periculosidade do agente. Na segunda etapa, acolheu 

a existência do direito natural e admitiu o livre arbítrio como base do direito 

punitivo, voltando a pena a ostentar uma natureza retributiva. 

   Defesa Social - era uma doutrina preocupada exclusivamente com a proteção da 

sociedade contra o delito. Deveria ser assegurada do modo mais eficaz e integral 

possível, rejeitando a imposição de penalidades não suficientes, costumeiramente 

abrandecida pela compaixão dos tribunais. O enfrentamento da criminalidade 

tornara-se o princípio objetivo do Direito Penal. É dividido em 2 momentos. O 

primeiro estatuto da União Internacional menosprezava os postulados tradicionais, 

defendendo ser a missão do Direito Penal o combate à criminalidade, visualizada 

como fenômeno social. Ansiava com os desdobramentos de seus membros que a 

ciência penal e a legislação da época abrigassem os resultados dos estudos 

antropológicos e sociológicos. O fim da justiça penal é assegurar, da melhor forma 

possível, a proteção da pessoa, da vida, do patrimônio e da honra dos indivíduos. 

Para isso, fazia-se indispensável a alteração da noção de responsabilidade moral 

pelo critério da periculosidade do delinquente. Utilizam frequentemente os 

institutos jurídicos das medidas de segurança e das penas indeterminadas, as quais 

devem perdurar enquanto existir a periculosidade, oportunizando a proteção eficaz 

e refletida da sociedade, finalidade substancial, mesmo sabendo-se que com elas 

poderá ser oprimido o interesse individual do condenado. Como ideia central, 

infere-se a reclamação de segregação de criminosos perigosos para submetê-los a 

um regime de rigor. No mesmo passo, tentava uma medida de neutralização de tais 

sujeitos, privando-os da eliminação radical com a empregabilidade da pena capital, 

considerando que o ser não sociável, apesar de tudo, permanece sendo um homem, 

digno de um tratamento que guarde coerência com uma política humanista e 

racional. No segundo período, entre as duas grandes Guerras Mundiais, floresceu- 

se a profilaxia criminal, fundamentada na assistência educativa e na organização de 

P
ág

in
a1

7
 



 

 

uma prevenção esteada no estudo completo da personalidade do infrator, 

lembrando do respeito pela pessoa humana. Todavia, regimes autoritários que 

eclodiram na Europa começaram a estampar no Direito Penal nova dinâmica, 

carimbada pelo regresso brutal e ofensivo do castigo e da intimidação. Inicia-se, a 

partir de então, uma nova fase da defesa social que, em virtude dos horrores dos 

regimes autoritários, requer importantes manifestações: a prevenção do crime e o 

tratamento o menor delinquente, bem como a reforma penitenciária. Começava- 

se, desse jeito, a aproximação com as ciências criminológicas e penitenciárias, 

desejando uma política criminal calçada na dignidade da pessoa humana. 
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