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As escolas penais e seus desdobramentos 

             

 Heitor Piedade Jr.  

 “Sem solução da questão social, não haverá solução da questão criminal.” 

(Prof. Roberto Lyra) 

 

“O presente trabalho tem como objetivo repassar 

para os alunos iniciantes no estudo do Direito 

Penal” 

   

Os tempos menos distantes de nossos dias viram nascer correntes do 

pensamento filosófico-jurídico, por volta de 1750, emprestando ao Direito 

Penal as ciências e para as ciências do comportamento humano uma 

incalculável contribuição. 

A sistematização desse pensamento filosófico-jurídico foi obra das 

chamadas Escolas Penais, dentre elas, três grandes segmentos destacaram-

se por representar posições lógica e filosoficamente bem definidas, cada 

uma delas correspondendo, na realidade, a uma distinta concepção do 

mundo. Foram elas a Escola Clássica, a Escola Positiva e o grupo das 

Escolas Ecléticas. 

  Para tanto, tiveram de definir, em seus conceitos e suas direções, 

explorando os conceitos de filosofia, teologia, economia política, 

sociologia, penologia etc A Escola Penal é o elenco de soluções típicas da 

problemática criminal a envolver os principais aspectos do sistema, como o 

homem delinquente, a responsabilidade criminal, o delito e a resposta 

penal, bem como diversos problemas da vida sócio-jurídica. 
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1.  ESCOLA CLÁSSICA 

 É por demais sabido que o maior expoente da chamada Escola 

Clássica foi Francesco Carrara, super conhecido autor do monumental 

‘’Programa Del corso di diritto criminale’’(1859). 

 Segundo alguns autores, não houve uma ‘’Escola Clássica’’, no 

sentido técnico, entendida como um corpo homogêneo da doutrina. O que 

se passou na história dos estudos penais dessa escola foi um movimento 

isolado de ensaios dogmáticos que os positivistas, paralelamente, 

denominaram de ‘’Escola Clássica’’. Postulados criados pelos Iluministas, 

que foram sintetizados no famoso escrito de Cesare Beccaria, intitulado 

‘’Dos Delitos e das Penas”, no ano de 1764, e que serviram de base para 

que se chamasse ‘’Escola Clássica’’, através do tempo e dos espaços 

culturais.  

 Há um entendimento entre os estudiosos,  no sentido de que, para 

formação e divulgação do surgimento desse primeiro movimento, que se 

convencionou chamar de Escola Clássica, deve-se reconhecer a grande 

contribuição daquele ‘’ ‘’pequeno grande livro, justamente famoso’’ de 

César Beccaria, (1764) intitulado dos Delitos e das Penas que, sem duvida, 

abriu caminho aos aspectos, sobre o homem delinquente, a 

responsabilidade criminal, o delito e a resposta penal, foram defendidos e 

mostrados como mais eficientes. 

 Respeitando-se entendimentos diversos, essa escola encontra seu   

ponto de partida na filosofia racionalista do século XVIII e nas ideias 

políticas que proclamavam os direitos do homem e do cidadão contra a 

prepotência do Absolutismo. 

 Esse movimento inspirou-se na filosofia do Iluminismo. Seus 

representantes constituem uma galeria de nomes, sem os quais o Direito 

Penal e suas ciências afins estariam bem mais pobres. 
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  Grandes expoentes da Escola Clássica: 

 César Beccaria (1738-1794), expoente máximo de seu período 

filosófico, escreveu ‘’Dos Delitos e das Penas’’ (1764), antes da Revolução 

Francesa, já proclamando e defendendo, como tese geral ‘’os direitos do 

homem’’. Obra que, sem dúvida, devendo ser considerada antecipação da 

‘’Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão’’, vinte e cinco anos 

antes da sua proclamação. Beccaria tinha uma concepção utilitarista da 

pena. É dele a máxima de que ‘’é melhor prevenir delitos do que castiga-

los; Filangieri (1752-1788); Francesco Carrara (1805-1888), expressão 

definitiva da corrente clássica italiana e ‘’Sumo Mestre de Pisa” e ainda foi 

o representante do liberalismo católico e, para quem o delito era uma 

entidade jurídica; Gian Domenico Romagnosi (1761-1835), Carmignani 

(1768-1847),considerado o lançador da pedra fundamental da escola. 

Pelegrino Rossi (1805-1888), Anselmo de Feuerbach (1775-1883), a quem 

se deve o princípio da reserva legal, com base no princípio da coação 

psicológica; Emmanuel Kant (1724-1804) que se opôs ao Iluminismo, 

reagiu contra o utilitarismo e concebeu a pena como um imperativo 

categóririco e, dentre tantos outros, Friedrich Hegel (1770-1831) e Jeremias 

Bentham (1748-1832). A escola clássica ainda contou com Mittermaier, 

com Haischhner, Brusa, Tolomei, Pessina, Borner,  Birkemeyer, Tissot e 

tantos outros que formam a grande constelação de sábios e clássicos. 

Consta que depois de Feuerbach, conforme afirma Von Liszt, a doutrina 

penal alemã dividiu-se em três segmentos: Emanuel Kant, Friedrich Hegel 

e a corrente denominada histórica do direito. 

 Segundo o mestre Álvaro Mayrink: ‘’Os clássicos deixaram um 

vazio junto ás abstratas construções sobre a figura do delito baseadas no 

livre-arbítrio e na responsabilidade moral. A figura do delinquente fora 

esquecida no campo da investigação  dando origem á abordagem, 

negando a razão de ser moral e jurídica da ciência penal ’’. 
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 Princípios Fundamentais da Escola Clássica:  

 O crime não era apreciado como uma conduta, mas 

essencialmente como um ente jurídico;  

 O crime era concebido tão somente como uma 

infração á norma de direito, ou seja, a destruição do 

direito. 

 O crime consistia ser uma infração da lei do Estado. 

  O crime era a negação do direito. 

 A pena era a única maneira de restauração desse 

direito destruído pelo delito. 

 Deveria ser entendida como uma retribuição, 

expiação da culpabilidade contida no fato punível. 

 Para o mal justo com que a ordem jurídica respondia 

á injustiça do mal praticado pelo agente criminoso, 

seja de caráter divino (Bekker), ou de caráter moral 

(Kant), ou de caráter jurídico (Hegel). 

 Ou seja: “Pune-se porque delinquiu’’. 

 O agente criminoso, possuidor do livre arbítrio, 

supondo-se sempre com inteligência e vontade 

tornando-se, com isso, um ser responsável 

moralmente. 

 Em suma: O Livre Arbítrio era acolhido, uma vez 

que sem ele, a ciência penal ficaria sem fundamento. 

 

 O principio fundamental da Escola Clássica em Direito Penal, sem 

duvida, foi o básico que era o seguinte: ‘’O homem possui o Livro Arbítrio 

e, por essa razão é moralmente culpado e legalmente responsável por seus 

crimes”. 

 As conclusões que decorrem desse principio fundamental da Escola 

Clássica são as seguintes: 
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a) Que o Livre Arbítrio é o fundamento da 

responsabilidade moral do delinquente; 

b) Só existe responsabilidade penal se existir a 

responsabilidade moral. Como consequência, ainda, 

só se pode punir, como autores de ações  ou 

omissões delituosas, aqueles que tiverem a 

responsabilidade moral, os que possuírem o livre-

arbítrio; 

c) Essa responsabilidade moral está sujeita á maior ou 

menor intensidade, na razão direta da porção do 

livre-arbítrio; 

d) O crime resulta ser essencialmente um ente jurídico 

e é consequência exclusiva da vontade livre do 

agente e nunca produto natural ou social, resultante 

da ação combinada de fatores biológicos, físicos ou 

sociais;  

e)  A pena é retribuição, expiação da culpabilidade 

contida no fato punível; 

f) A severidade da pena e a gravidade do delito variam 

na proporção da responsabilidade moral. 

g) A responsabilidade penal se fundamenta na 

imputabilidade moral. 

 A obra de Beccaria deve ser examinada dentro do contexto cultural 

que prevalecia em todos os campos do saber. As ideias filosóficas que a 

informam não devem ser consideradas como um conjunto de ideias 

originais. O grande mérito de Beccaria foi falar claro, dirigindo-se não a 

um limitado grupo de pessoas doutas, mas ao grande público. Dessa forma 

conseguiu, através de sua eloquência, estimular os práticos do Direito a 

reclamarem dos legisladores uma reforma urgente. Sugeria mudanças que 

eram desejadas e apoiadas pela opinião pública. 
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2.   ESCOLA POSITIVA 

    

 A Escola Positiva aparece e se desenvolve ao final do século 

XVIII, sob a influência das teorias evolucionistas de Darwin, Lamarca e 

Haeckel, e das ideias de John Stuart Mill, típicas manifestações de 

oposição aos movimentos filosóficos do classicismo. 

 Essa Escola apresenta-se, em sua história, em três fases bem 

distintas: a primeira foi de orientação antropológica, com Lombroso, 

através de sua obra L`Uomo Delinquente, em 1876, a segunda de cunho 

sociológico, com Enrico Ferri, cujo ponto de partida foi seu excelente 

trabalho científico Sociologia Criminal, em 1880 e, por fim, a sua 

terceira fase, a jurídica, com Rafael Garófalo, com a obra Criminologia, 

em 1885. Todas prestando relevante colaboração no mundo das ciências 

do comportamento humano. 

“O movimento positivista – leciona Heleno Fragoso 

no campo do Direito Penal resulta desse clima cultural. Seu 

programa de reforma tem por base a ineficácia do sistema penal 

clássico, como meio de repressão á criminalidade, defendendo a 

substituição do princípio da retribuição (fundado no livre 

arbítrio), por um sistema de prevenção especial, com base num 

estudo antropológico do homem delinquente e do crime como fato 

social, retornando á ideia de defesa social acentuada á época do 

Iluminismo”.  

    “Os adeptos chamados positivistas “veem o delito como um fato da 

natureza e não como ente abstrato, mas como ente real, atual ou 

existencial” consoante o Professor Álvaro Mayrink, in Curso de Direito 

Penal – Parte Geral, fls. 37. 

  Rompendo  com os postulados da Escola Clássica, sustentava a 

Escola Positiva que o Livre Arbítrio é uma ilusão subjetiva, desmentida 

pela fisiopsicologia positiva. Partindo daí, demonstravam seus adeptos que 

o Direito Penal deveria considerar o homem criminoso na sua realidade 

biológica e social. 
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 Desse princípio, decorrem as seguintes conclusões:  

a) Que o delito é o resultado do desajustamento biológico e social do 

homem; 

b) Que basear a responsabilidade penal na responsabilidade social, ou seja, 

na periculosidade do agente e nunca na responsabilidade moral; 

c) Que fazer da pena não um castigo, mas instrumento de defesa social, 

pela recuperação do delinquente. 

  Cesar Lombroso (1836-1909) publica, em 1876, o “Homem 

Delinquente”, considerada a obra mais orgânica e completa da Sociologia 

Criminal. Esse gênio iniciou o movimento positivista do direito penal como 

conclusão de suas observações e pesquisas, na tentativa de explicar o 

fenômeno da criminalidade, com base no método empírico-naturalista, em 

que considerava o criminoso como uma regressão atávica a formas 

primárias da humanidade, chegando mesmo ao pré-humano. 

 Enrico Ferri (1856-1929), ‘’um dos mais lúcidos e brilhantes 

espíritos que já se ocuparam dos problemas do crime...orientador da 

escola e chefe da árdua batalha que ela teve de sustentar em face da 

reação dos clássicos”. Para a Escola Positiva, o crime passa a ser objeto de 

investigação científica, naturalista e sociológica, uma vez que, acima de 

tudo, o crime é um comportamento humano.  

 O alvo principal do movimento era considerar o crime não sob o 

ponto de vista jurídico, mas sob o aspecto sociológico naturalista. Não ver 

o crime pela ótica do abstrato, mas sim na sua concepção fenomênica e seu 

autor, o homem criminoso, o agente dessa conduta, tudo com base no 

estudo e na pesquisa antropológicos do homem delinquente. 

 Em 1880, Enrico Ferri publica ‘’Sociologia Criminal’’, novo nome 

que dá á terceira edição de seu “Novos Horizontes no Direito e no Processo 

Penal’’. 

 “O principio fundamental da Escola Clássica, sustentava a Escola 

Positiva, era que o Livre-Arbítrio é uma ilusão subjetiva, desmentida pela 



 

www.execucaopenal.org 

ARTIGOS 

fisiopsicologia positiva”. Pois, como decorrência desse princípio, surgem 

as seguintes conclusões: 

A) Que o delito é o resultado do desajustamento biológico e social do 

homem; 

B) Basear a responsabilidade penal na responsabilidade social, ou seja, na 

periculosidade do agente e nunca na responsabilidade moral; 

C) Fazer da pena não um castigo, mas um instrumento de defesa social, 

pela recuperação do delinquente. 

 

2.1. “São as seguintes as ideias de Lombroso:  

 

1. O crime é um fenômeno biológico, e não um ente jurídico, como 

afirmava Carrara. Por essa razão, o método que deve ser utilizado 

no seu estudo é o experimental, e não o lógico-dedutivo; 

2. O criminoso é um ser atávico e representa regressão do homem ao 

primitivismo. É um selvagem e nasce delinquente como outros 

nascem sábios ou doentios, fenômenos que, na Biologia, é chamado 

de degeneração. 

3. O criminoso nato apresenta características físicas e morfológicas 

especificas, como assimetria craniana, fronte fugidia, zigomas 

salientes, face ampla e larga, cabelos abundantes e barba escassa 

etc. 

4. O criminoso nato é insensível fisicamente, resistente ao 

traumatismo, canhoto ou ambidestro, moralmente insensível, 

impulsivo, vaidoso e preguiçoso. 

5. A causa da degeneração que conduz ao nascimento do criminoso é a 

epilepsia (evidente ou lavada, que ataca os centros nervosos, 

deturpa o desenvolvimento do organismo e produz regressões 

atávicas. 

6. Existe a “loucura moral”, que deixa íntegra a inteligência, 

suprimindo, o senso moral. 
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7. O criminoso é, assim, um ser atávico, com fundo epiléptico e 

semelhante ao louco moral, doente antes que culpado e que deve ser 

tratado e não punido. 

Apesar da evidente incoerência da definição do criminoso 

nato e dos exageros a que chegou o pioneiro da Escola 

Positiva e criador da Antropologia Criminal, os estudos de 

Lombroso ampliaram os horizontes do Direito Penal, que 

caminhava para um dogmatismo exacerbado’’. 

 

 Os maiores nomes da Escola Positiva: 

 Os maiores nomes da Escola Positiva, dentre outros, devem ser 

citados, além de Cesar Lombroso, grande médico italiano, iniciador desse 

movimento, ao lado de Enrico Ferri, sem dúvida, nome dos mais 

consagrados do movimento, merece ser chamado á colação o grande 

orientador da escola o mestre Rafael Garofalo (1851-1934), que com sua 

obra Criminologia, submeteu á revisão de vários conceitos e problemas 

jurídico-penais, seguidos de outros nomes consagrados como Fioretti, 

Altavilla, Grispigni e entre nós, brasileiros, Afrânio Peixoto, João Vieira de 

Araújo e o maranhense Nina Rodrigues. 

Dentre outros princípios fundamentais da Escola Positiva, destacam-se: 

A) O homem é o protagonista da justiça penal, tornando-

se responsável, por viver em sociedade. 

B) Basta que se recorde que dentre grandes favores da 

riqueza cultural é que se deve a essa escola as ideias 

da individualização da pena, o conceito da 

periculosidade criminal e o instituto da Medida de 

Segurança, como meio de prevenir a delinquência no 

contexto da evitação da reincidência. Bem como o 

agente criminoso mereceu maior atenção no estudo 

de seu surgimento e classificações científicas do 

criminoso 
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 Escola Positiva e a Reparação do dano 

 Tem-se conhecimento de que Lombroso, em sua obra “Crime, 

Causas e Remédios” dedica parte de seu trabalho lutando pela indenização 

das vitimas, (apud Luiz Rodriguez Manzaneira, Victimologia: Estúdio de 

La Victima – Segunda Edición – Editorial Porrua, S.A. México) 

apregoando, ainda, que o juiz deve fixar a compensação dos bens do detido. 

 Pouco depois, do ensinamento de Manzanera, Ferri ocupou-se do 

problema da vitima, desde sua aula inaugural na Universidade de Bolonha 

(1881, propondo diversas reformas no procedimento penal para facilitar a 

reparação do dano e, em suas aulas na Universidade de Nápoles (1901), 

depois de demonstrar o abandono da vítima (La victima del crimen ha sido 

olvidada, aunque esta victima produce una simpatia filantrópica mayor 

que la que provoca el criminal que há produzido el dano”. 

 Propõe a reparação do dano, ainda, através de medidas como: 

a) substitutivo da pena de prisão , mesmo admitindo que essa medida 

pudesse  estabelecer certa distinção de classe social; 

b) aplicando pagamento ao trabalho do réu ; 

c) reparação do dano como pena para delitos considerados menos 

graves; 

d) reparação como obrigação do condenado á parte lesada como função 

social a cargo do Estado. 

 Leciona Luis Manzanera que Garofalo, também referindo-se ás 

vitimas de um delito, assim se posiciona afirmando: ‘’Essa categoria de 

pessoas, a que todo cidadão honrado pode ter a desgraça de pertencer que 

o Estado lhe dirigisse seu olhar de benevolência, uma palavra de consolo. 

As vítimas dos delitos deviam, seguramente, ter direito a maiores simpatias 

que a categoria dos delinquentes, que parece ser a união de que os atuais 

legisladores se preocupam. (Garofalo, Raffaele. Indemnización a las 

Victimas del Delito. La Espanha Moderna – Madri. 

 Garófalo, que chegou a ser ministro da Corte de Apelação de 

Nápoles, afirma: ‘’Defenderei a causa dos oprimidos pela maldade 
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humana, com o mesmo ardor com que outros lançam-se  em combater em 

defesa dos malfeitores’’. 

 Insiste Manzanera no sentido de que a influência da Escola Positiva 

levou vários congressos internacionais do século passado a cuidar do tema 

de proteção e indenização das vítimas de delito, bem assim os Congressos 

Penitenciários Internacionais de Roma (1895), Paris (1895), Bruxelas 

(1900), o de Antropologia Criminal de Roma (1889), o jurídico de Florença 

(1891) e tantos outros. 

 A Escola Positiva prestou ás ciências penais, e dentre elas, o futuro 

movimento vitimológico, uma contribuição inestimável. Foram, 

exatamente os postulados desse movimento filosófico-socio-juridico que 

fizeram com que o velho axioma clássico, ‘’Oh homem, olha a lei’’ viesse 

a ser modificado para “Oh lei, olha o homem”. 

     

3. ESCOLAS ECLÉTICAS 

 

Além das posições extremas filosoficamente bem definidas, ou seja, 

da Escola Clássica ou da Escola Positiva, os estudiosos das ciências penais, 

aos poucos, com o objetivo de encontrar um equilíbrio doutrinário entre as 

teses já existentes, criaram correntes, como definia o mestre Aníbal Bruno, 

ás fls. 69, de seu ‘’Direito Penal – Parte Geral – Tomo I, 5ª edição: 

“ Um ecletismo, em suma, a que se dirigiam 

alguns espíritos, ou por tendência natural a essas 

posições de meio-termo ou influenciados por 

outras razões’’. 

 Pretendendo um posicionamento intermediário entre as escolas 

clássicas e positiva, surgiu, liderada por Alimena (La Scuola Crítica di 

Diritto Penale), Carnevale (Diritto Criminale) e Gabriel Tarde (A Filosofia 

Penal e a Criminalidade Comparada), a chamada Escola do Positivismo 

Crítico, com base na Antropologia Criminal da Escola Positiva, negando o 
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livre-arbítrio da Escola Clássica, mas aceitando a tese da responsabilidade 

moral. 

 Além dessa corrente, vale registrar, ainda, a presença de outros 

movimentos, também ecléticos, como a Escola do Idealismo Atualístico, 

tendo á frente Croce, Gentile e Maggiore; a Escola Humanista, com Lanza; 

a Técnico-Jurídica com Arturo Rocco e Manzini; a Escola Pragmática com 

Saldaña; a Escola Unitária, a Escola Dualista, as Escolas Sociológicas com 

Colajani, na Itália, Lacassagne na França e Von Liszt na Alemanha.  

 Em suma, as teses das escolas ecléticas parece que tentaram uma 

posição de equilíbrio das anteriores, sem, entretanto, conseguirem qualquer 

originalidade. 

 Como movimentos de conciliação das teses das escolas estudadas 

anteriormente, surgiram as chamadas escolas ecléticas ou mistas.   Grandes 

nomes da historia do direito criminal , bem como membros  de diversos 

segmentos culturais filosófico-penais emprestaram suas grandes 

contribuições, no leito das diferenças. 

 

 Torna-se fundamental recordar Carnevale, Alimena e Impallomeni 

(terza scuola italiana), Lacassagne, Tarde e Manouvrier (escola eclética 

sociológica francesa), Von Liszt, Mezger, Von Hippel, Frank e Sauer 

(corrente eclética alemã) bem como tantas outras que trouxeram suas 

pesquisas e seus novos entendimentos. 

  

 De qualquer sorte, salvo melhor juízo, foi a Escola moderna alemã, 

também chamada Escola Sociológica Criminal iniciada por Von Liszt, com 

seu famoso ‘’Programa de Malburgo’’ ( O Pensamento Finalista do Direito 

Penal), onde procurou tornar urgente um estudo organizado e aprofundado 

das causas da criminalidade, ao mesmo tempo, como consequência, 

fazendo com que a pena encontrasse o seu devido lugar, como medida de 

combate ao ato criminoso. 
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 Para o movimento, a pena devia perder seu caráter retributivo, 

assumindo o de defesa, orientada conforme a personalidade do agente. Von 

Liszt, juntamente com Adolph Prins e Van Hamel, criaram a União 

Internacional de Direito Penal, em 1888.  

 

 Em 1914, após a primeira guerra mundial, a União foi dissolvida. A 

União Internacional de Direito Penal prestou grande colaboração ao estudo 

do Direito Penal moderno, analisando e debatendo questões da mais alta 

relevância , como a formação especializada dos juízes criminais, o combate 

á delinquência dos menores, o problema da reincidência e a criminalidade 

crônica, a teoria do estado perigoso, as medidas de segurança e tantos 

outros temas que á época ainda eram novidade. 

 Em suma, outras correntes a que fizemos referência, durante este 

modesto trabalho, sobre o pensamento penalista, algumas perderam-se com 

o tempo, mas todas elas serviram, sem dúvida, para o enriquecimento da 

história do direito penal brasileiro e mundial. 

 Ainda somos uma nação em crescimento, buscando, passo a passo, 

um amadurecimento político-social, que só com o passar das gerações e, na 

proporção em que se projeta no cenário internacional tornar-se-ão grandes, 

muito maiores do que seus grandes sonhos. 

“...Só pode ser realizado o ideal do ser humano livre, isento do 

temor e da miséria, se forem criadas condições que permitam 

a cada pessoa gozar de seus direitos econômicos sociais e 

culturais, bem como dos direitos civis e políticos...” 

(Preâmbulo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Pacto de 

São José de Costa Rica –(1969).      

          

          

          

          

          

    


