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Utopia das penas
Defesa da vida é a grande contribuição do italiano Cesare Beccaria para o debate
atual sobre os limites da punição

Regina Célia Pedroso

1/10/2015  
Vivemos tempos de intolerância. Abordar temas voltados ao Direito Penal em nossa sociedade é um
trabalho hercúleo, diante da massificação do pensamento que se inclina à negação de direitos aos
suspeitos, criminosos e ex‐presidiários. Por todos os lados, vozes acaloradas têm pregado a “justiça com as
próprias mãos”, a pena de morte e o “olho por olho, dente por dente”, como se a vingança fosse o mote
para uma sociedade mais pacífica. Neste cenário, nunca se fez tão necessária a leitura de Cesare Beccaria
(1738‐1794). 
 

Gravura de Jacques Callot, intitulada O Enforcamento, de 1633. Mais de um século depois, Beccaria se
tornaria o precursor do pensamento humanista na área do Direito ao expor a injustiça na execução das
penas em sua época. (Imagem: Fundação Biblioteca Nacional)

 
Considerado o precursor do pensamento humanista na área, Beccaria foi quem primeiro questionou o
Direito Penal de sua época e expôs a injustiça na execução das penas. Em 1764, ele publicou Dos delitos e
das penas, livro que se tornou um clássico ao questionar os princípios que norteiam o caráter das penas.
Suas premissas permanecem relevantes ao debate sobre o tema. 
 

A prisão é a pena por excelência. Desde meados do
século XVIII, erigiu‐se o que conhecemos como
“sistema penitenciário” – um modelo de aplicação da
pena de prisão ou reclusão moldado de acordo com a
legislação dos países adeptos do regime do
encarceramento. O Direito Moderno, também surgido
nessa época, edificou‐se tomando como parâmetro o
que se convencionou chamar de “humanismo penal” –
teorizado por pensadores italianos e espanhóis, como o
próprio Beccaria, Juan Pablo Forner e Enrico Ferri.
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Folha de rosto e frontispício do livro Dos delitos e
das penas, de Cesare Beccaria, publicado em 1780.
(Imagem: Reprodução)

Estes eminentes filósofos dissertaram acerca da
necessidade de unir os desígnios do Direito Moderno ao
novo sistema de aplicação das penas, considerado mais
humano. A nova modalidade daria à pena uma função
social, incidindo na correção do réu e em sua
reintegração social. Ela teria, portanto, uma eficácia:
não seria de todo negativa, uma vez que o cárcere se
tornaria local de transformação do criminoso em um
indivíduo sociável. A partir de então, a teoria da
reintegração ou regeneração toma forma como
propaganda dos penalistas e das penitenciárias.
 
Aliada à eficácia social, a pena deveria ser aceitável
segundo a lógica civilizatória da época, que já vinha
negando a aplicação de castigos físicos e cruéis como
formas de sanção. O horror do dilaceramento da carne
humana, da tortura, do sangue jorrando em praça
pública cedeu lugar ao confinamento: dentro dos
muros da prisão, a aplicação do Direito traria mais
benefícios para o corpo social. Este deslocamento do
campo “público exterior” para o “público interior”
trouxe conforto para os cidadãos, que deixaram de ver as execuções penais à luz do dia, substituídas pelo
périplo intramuros.
 
Logo no início de seu livro clássico, Beccaria assinala as injustiças no âmbito da aplicação da legislação,
sugerindo que as “boas leis” fossem praticadas com isonomia, e não só na proteção da minoria
privilegiada. A democracia viria então como aporte para que a lei vigorasse de igual forma para todos,
indistintamente. A justiça seria a resultante necessária, visando à união social: “Por justiça entendo o
vínculo necessário para manter unidos os interesses particulares que, do contrário, se dissolveriam no
antigo estado de insociabilidade. Todas as penas que ultrapassarem a necessidade de conservar esse
vínculo são injustas pela própria natureza”, escreveu. 
 

Essa visão do bom governo – em que o direito de punir é a espada que
pesa sobre os ombros do mau cidadão – está calcada na teoria do
filósofo suíço Jean‐Jacques Rousseau (1712‐1778): a governabilidade
baseia‐se na porção de liberdade perdida por cada cidadão em razão
do espectro coletivo e em consonância com aqueles que infringem o
caminhar da paz social. “O agregado dessas mínimas porções possíveis
é que forma o direito de punir. O resto é abuso e não justiça, é fato,
mas não direito”, afirma Beccaria. Nessa utopia do Direito, o autor
empunha a palavra com sua razão inquestionável, fazendo‐nos
indagar sobre o espírito das leis e o seu uso imparcial. 
 
Legalidade, leis gerais e “penas não cruéis” são o tripé no qual o
direito processual penal deve se balizar. O texto também lembra a
necessidade de clareza das leis e do seu conhecimento pela
população. Não só por seu aspecto democrático, mas também porque
isso poderia levar à diminuição da criminalidade. A familiaridade com
a legislação limita, igualmente, o uso arbitrário das leis para a
perseguição política.
 
Beccaria critica de forma veemente a tortura como meio de obtenção
de provas, pois “ocasiona real infâmia em suas vítimas”. Esta
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Gravura retrata o pensador italiano.
(Imagem: REPRODUÇÃO / ORIGINAL
MUSEU METROPOLITANO DE ARTE,
NOVA IORQUE – ESTADOS UNIDOS)

Fotografia de John Lewis mostra detento tomando
banho de sol na década de 1870. Desde o século
XVIII, o sistema penitenciário era entendido como
modelo de aplicação da pena de prisão ou reclusão.
O humanismo penal teorizado por Beccaria deu à
pena uma função social, visando à reintegração do
réu. (Imagem: Fundação Biblioteca Nacional)

reflexão tão bem expressa é visível em várias leis modernas. Os
tratados internacionais que versam sobre Direitos Humanos e mesmo
nosso Código de Processo Penal (1941) trazem a garantia de que o
acusado seja ouvido em juízo e com a presença de um defensor. 
 
Sabemos que a tortura ainda é utilizada como meio para obter provas

ou como castigo. É difícil o controle desta prática, tendo em vista que ela ocorre em locais fechados,
geralmente em delegacias de polícia ou em situações de prisão pela polícia militar. É o que dá à teoria de
Beccaria sua dimensão utópica, ou seja, ideal: os Direitos Humanos pincelados por suas ideias estão muito
longe de se tornarem uma realidade. O desprezo pelos ideais de uma sociedade mais humana é o que
prevalece nos dias atuais.
 
O ápice do humanismo na obra do italiano está expresso na frase “Um dos maiores freios dos delitos não é
a crueldade das penas, mas sua infalibilidade e, como consequência, a vigilância dos magistrados e a
severidade de um juiz inexorável que, para ser uma virtude útil, deve ser acompanhada de uma legislação
branda”. Seguindo essa defesa intransigente da dignidade humana, o autor tece comentários interessantes
contra a pena de morte, o ponto alto do livro. Punições cruéis levam à desproporção entre delito e pena, e
à impunidade: num sistema penal cujo fim é a geração do ódio, a sociedade jamais poderia produzir a
justiça. A pena capital, segundo o autor, não é um direito, mas sim uma guerra da nação contra o cidadão
que ela julga útil ou necessário matar. 
 

Os argumentos do mestre italiano opõem‐se à
concepção contratualista da pena máxima. Esta
doutrina, nascida na França do século XVIII, teve Jean‐
Jacques Rousseau como seu maior pensador. Na obra O
Contrato Social (1762), Rousseau defende que o
cidadão pode, sim, ceder sua vida ao Estado, que tem
o direito de confiscá‐la caso ele cometa um crime
grave. A relação entre sociedade e Estado estaria
assentada na concepção do contrato entre as partes.
Na contramão desta lógica, Beccaria argumenta que
uma sociedade é mais civilizada quanto menos violenta
se mostrar. Defende que a pena pode ter finalidade
social e ainda combater o crime, desde que seja
executada rapidamente, garantindo que a impunidade
não existirá. E propõe penas extensas para crimes
graves, pois longas sanções causariam mais temor ao
criminoso.
 
A defesa da vida é a grande contribuição do autor
italiano para as discussões contemporâneas sobre o
limite que as penas devem comportar. Beccaria é um
dos autores do jusnaturalismo iluminista, seguindo os
passos de seus antecessores Hugo Grócio (1583‐1645) e
Sanuel Pufendorf (1632‐1694), que elaboraram primeiramente a Teoria do Direito Natural. Nosso autor
envereda nesta doutrina do pensamento jurídico que aponta como certo e inalienável o direito à vida, à
felicidade, à liberdade e à propriedade. Este debate ainda está presente, principalmente em sociedades
nas quais crimes contra a vida tornaram‐se rotineiros, como no Brasil. Aqui, críticos da pena de morte
lembram o caráter classista – e, portanto, seletivo – do sistema penitenciário, recaindo a punição para o
segmento mais pobre da população, que seria também o alvo de uma possível implantação da execução
capital.
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O pensador italiano escreve que a ética na aplicação da lei não deve proteger classes sociais, e sim
promover a igualdade de acesso entre as camadas do povo. A partir deste pressuposto, inaugura‐se
efetivamente o humanismo como forma de visualizar não somente as tipologias do crime, mas também os
problemas advindos da injustiça social. 
 
A leitura de Cesare Beccaria é essencial para compreendermos, a partir de uma linguagem simples e
objetiva, quais deveriam ser os desígnios do direito penal moderno. 
 
Regina Célia Pedroso é autora de Os signos da opressão: história e violência nas prisões brasileiras
(Arquivo do Estado/ Imprensa Oficial, 2002).
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