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RESUMO
O Direito Penal é o ramo do Direito que tem como missão a proteção dos valores fundamentais da
sociedade, e o Estado se utiliza de seu poder coercitivo para impor uma sanção para aqueles que vierem a
transgredir suas normas. E a esta sanção damos o nome de pena. Até pouco tempo, as discussões sobre a
finalidade da pena não haviam sido levadas em consideração, apesar de já terem sido discutidas. Hoje,
diversas são as teorias que preconizam diferentes finalidades para a sanção, não chegando a haver um
consenso entre os doutrinadores sobre qual deve ser adotada. Muitas são as teorias, mas o crime é um fato
social, e, como tal, é bastante complexo, não podendo haver uma só resposta para um tal questionamento.
O que deve ser levado em conta é que a pena não é vingança ou apenas castigo, mas também uma forma
de ressocializar o indivíduo e os inserir novamente no convívio social.
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RESUMÉ
Le Droit Pénal est la branche du droit qui a pour mission la protection des valeurs fondamentales de la
société, et l'État utilise son pouvoir de coercition pour imposer une pénalité pour ceux qui transgressent ses
normes. Et nous appelons cette pénalité de “peine”. Jusqu'à récemment, le discussions sur la finalité de la
peine n'avait pas été pris en compte, bien qu'ayant déjà été discutés. Aujourd'hui, il existe plusieurs théories
qui suggèrent fins différentes pour la peine, mais Il n’y a pas un consensus parmi eux sur ce qui devrait être
adoptées. Il existe de nombreuses théories, mais le crime est un fait sociale, et en tant que telle, est assez
complexe et ne peut pas avoir une seule réponse à cette question. Quoi doivent être pris en compte est que
la peine n'est pas la vengeance ou châtiment, mais un moyen de re-socialiser les individuels et les insérer
de nouveau dans la societé.
Mots-clés: Droit Pénal, Peine, Finalité Pénal.
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1. INTRODUÇÃO
O Direito Penal é o ramo do Direito que tem como missão a proteção "dos valores
fundamentais para a subsistência do corpo social, tais como a vida, a saúde, a liberdade,
a propriedade, etc." (CAPEZ, 2007, p. 1). Desta sucinta definição de Fernando Capez
podemos compreender o verdadeiro objetivo do Direito Penal. Mas, como é concretizado
esse objetivo? Se o Estado tem o dever de proteger os valores fundamentais da
sociedade, deve o mesmo mostrar que haverá sanções para aqueles que vierem a
transgredir suas normas. E a esta sanção damos o nome de pena.
Quando a lei é transgredida, o equilíbrio social antes estabelecido é abalado, e é
cobrado ao Estado, detentor do jus puniendi, o restabelecimento do status quo social,
através da punição no infrator. Entretanto, essa sistemática nem sempre foi a mesma. Os
Estados antigos não tinham dentro de suas atribuições a aplicação da pena aos
transgressores das leis, e, por ser um fator de suma importância para o presente estudo,
devemos examinar essa evolução de maneira detalhada.
Em um primeiro momento, época esta em que não existia a consolidação de um
Estado como concebemos hoje, mas sim de estruturas sociais organizadas politicamente
sobre o comando de um líder, quando algum indivíduo transgredia as regras locais,
aquele que foi lesado tinha o direito de puní-lo, não sendo esta punição necessariamente
proporcional ao dano sofrido. Era a chamada "vingança privada".
Com o abuso por parte dos ofendidos, surge o talião, regra que limitava a reação à
ofensa recebida, devendo a punição ser proporcional ao mal recebido, ou seja, se alguém
tivesse seu pai assassinado, poderia matar o pai do criminoso. É a famosa máxima do
"olho por olho, dente por dente". Esse sistema foi adotado por muitos códigos antigos,
como a Lei das XII Tábuas (Roma) e o Código de Hamurábi (Babilônia).
Com a evolução cultural e social, a fase da vingança privada deu lugar à vingança
pública. Agora, com uma sociedade mais organizada e a formação dos Estados, o homem
passa a exigir a presença estatal na persecução penal dos delitos. Por outro lado, os
Estados almejavam esta atribuição para proteger os seus governantes da aplicação de
penas cruéis pelos seus subordinados.
Por fim, chegamos à contemporaneidade, onde vivemos sobre o império das leis e
todos somos igualmente subordinados aos ditames legais, tendo o Estado-Juiz a
atribuição de processar e julgar os criminosos, e, ao fim, provada a sua culpa, de executar
a pena a ele imposta.
Até pouco tempo atrás, as discussões sobre a finalidade da pena aplicada não

haviam sido levadas em consideração, apesar de já terem sido discutidas desde a
antiguidade por filósofos como Platão e Sêneca. E, por ser o tema do presente estudo,
devemos nos ater mais a este tópico e analisar a evolução das teorias sobre a finalidade
da pena e a sua aplicação.
2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO PENSAMENTO ACERCA DA FINALIDADE DA PENA
É certo que a evolução legislativa tende a estabelecer novos parâmetros para a
pena, a forma de sua aplicação, etc. No entanto, estas leis não contemplam dispositivos
em seus textos que afirmam ou indiquem a sua real finalidade, ficando tal encargo nas
mãos da doutrina e da jurisprudência.
Desde os primórdios, a pena tinha apenas o caráter retributivo, ou seja, visava
apenas o castigo daquele que havia cometido uma conduta atentatória às leis. Contudo,
não faltaram pensamentos em contrário. As primeiras reflexões sobre a pena e a sua
finalidade surgiram na Grécia antiga, com Platão, que sugeria um pensamento bastante
avançado de que a pena deveria intimidar pelo seu rigor, fazendo com que os outros a
temessem, e, por isso, não viriam a delinquir.
A idéia de que a pena não tem simplesmente o intuito de atormentar o criminoso
ganhou força durante o movimento iluminista. Voltaire, Montesquieu e Rousseau foram
grandes defensores dessa transformação, afirmando que a pena deveria ser proporcional
ao crime, levando em consideração as circunstâncias individuais de cada crime, além de
se mostrar eficaz para todas as outras pessoas.
Foi Beccaria, entretanto, que veio a chamar a atenção de todos para idéia
reformadora de uma pena. Para ele, "é melhor prevenir o crime do que castigar", e, com
esse pensamento, escreveu seu livro, Dos Delitos e Das Penas, que fala explicitamente
na função da pena, como nesse trecho: “A finalidade das penas não é atormentar e afligir
um ser sensível (...) O seu fim (...) é apenas impedir que o réu cause novos danos aos
seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo” (BECCARIA, 2002).
Além disso, Beccaria sugeria que a idéia de prevenção evocada pela lei deveria ser
obtida pela certeza de punição e por sua eficácia, não pelo terror evocado por ela.
Logo surgiram as idéias sobre a função ressocializadora da pena, que buscavam
na pena a oportunidade de reinserir o indivíduo na sociedade, e não simplesmente
castigá-lo por seu delito.
Com esse breve histórico, podemos ver que muitas são as correntes sobre a
finalidade da pena, assim, devemos a seguir estudá-las numa perspectiva teórico-prática,

e não apenas histórica.
3. FINALIDADE DA PENA – TEORIAS
Apesar de, como dito, as penas sempre terem sido aplicadas àqueles que
transgrediam as normas estabelecidas na sociedade, pouco se refletia sobre a sua real
finalidade. Tratava-se apenas de uma simples retribuição pela infração, sendo a sanção
uma forma de punir o transgressor. Nesse pensamento se encaixa a Teoria
Retribucionista ou Absoluta, que será melhor explicada adiante.
3.1 - A Teoria Retribucionista ou Absoluta
A Teoria Retribucionista, ou absoluta, tem como fundamento a retribuição do dano
causado pelo infrator mediante a aplicação de uma pena, sem a menor preocupação com
o delinqüente. Grandes pensadores como Kant e Hegel eram adeptos dessa teoria.
Surgia a idéia de que a pena deveria existir apenas para "fazer justiça", nada mais. Um
mal deve ser imposto ao delinquente mediante o cometimento de um crime.
Segundo Bitencourt (2008), Kant considerava que o réu deveria ser castigado
simplesmente por ter delinquido, sem considerar a utilidade deste castigo, que figurava
como uma sanção moral ao cometimento do delito. Já Hegel afirmava que a pena era "o
restabelecimento da ordem jurídica quebrada", pois o crime era a quebra do acordo
estabelecido pelos cidadãos, trazendo uma abordagem jurídica às idéias de Kant.
Esta teoria dificilmente é aceita por algum teórico contemporâneo, tendo em vista
que estudos já demonstraram que a imposição de pena apenas para castigar o criminoso
não é viável para a sociedade. E foram esses estudos que sugeriram a função preventiva
da pena, através da criação da Teoria Relativa.
3.2 - A Teoria Relativa ou Preventiva da Pena
A Teoria Relativa ou Preventiva a Pena defende um entendimento contrário ao tido
pela Teoria Retribucionista. Para os utilitaristas, a pena tem um fim, como o próprio nome
já diz, preventivo, ou seja, a existência de uma sanção para determinado ato
transgressivo existe para que as pessoas se abstenham de cometê-lo (prevenção geral)
ou evitar a reincidência (prevenção específica).
Tendo como grande defensor o italiano Cesare Beccaria, a teoria foi bastante

aplaudida na sua época por seu caráter inovador e humanitário, mas o fundamento desta
teoria nos remete a pensadores mais antigos, como o filósofo Sêneca, que afirmou:
"nenhuma pessoa responsável castiga pelo pecado cometido, mas sim para que a volte a
pecar" (HASSEMER apud BITENCOURT, 2008, p. 92). Assim, vemos delimitada toda
idéia geral da teoria preventiva, que tem como principal objetivo a prevenção de novos
crimes, através de duas vertentes: a prevenção geral e a prevenção especial.
Analisaremos a seguir as duas formas.
3.2.1 - A Prevenção Geral
A prevenção geral é a teoria que preconiza que a cominação da pena, de per si,
deve geral o temor e impedir o surgimento de crimes. Ou seja, uma vez sendo tipificada, a
conduta deve desmotivar o cidadão de cometer o delito, ou seja, mina a disposição do
indivíduo em vir a delinquir.
Para essa teoria, a prevenção geral ocorre através da "ação educativa que o
Direito Punitivo exerce pela definição dos bens jurídicos fundamentais e a ameaça da
pena com que ele procura assegurar a sua inviolabilidade" (BRUNO, 1990, p.22)
Com a cominação, o Estado se mostra disposto a cumprir a ameaça de aplicação
da pena, e isso, por si só, deveria impedir as pessoas de cometer crimes, fato este que é
definido por Feuerbach como coação psicológica. Para ele (FEUERBACH apud BRUNO,
1990), a intimidação que resulta da ameaça da pena concorre para a prevenção geral,
compelindo assim o sujeito a obedecer à norma.
Entretanto, essa teoria aplicada individualmente é alvo de muitas críticas por não
levar em consideração dois principais pontos. O primeiro diz respeito à confiança do
delinquente de que não será pego. Esse fator psicológico se torna muito importante na
medida em que o temor inspirado pela tipificação da conduta não o atinge, fazendo com
que a teoria seja desacreditada. Assim, como dito por Roxin, "cada delito já é, pelo só fato
de existir, uma prova contra a eficácia da prevenção geral" (ROXIN apud BITENCOURT,
2008). O outro fator importante é que nem todos têm conhecimento da norma. Apesar da
máxima de que "não se pode alegar o desconhecimento da lei" (artigo 3º da Lei de
Introdução ao Código Civil), no caso da prevenção geral, o desconhecimento do
dispositivo legal, bem como do rigor imposto por ele à determinada conduta criminosa,
torna esta teoria um pouco frágil, pois só atingiria com eficácia aos que tivessem o
conhecimento total das conseqüências legais de seus atos.

3.2.2 - A Prevenção Específica
A Teoria da Prevenção Específica vem a ser o oposto da Prevenção Geral. Nela, a
pena aplicada tem a finalidade de prevenir novos crimes daquele que já cometeu, ou seja,
visa à reparação do criminoso por meio da aplicação da pena, utilizando-se de uma
didática segregadora ou emendativa. Nessa fase, se intimida o criminoso a não cometer
mais delitos pela fase da execução da pena, e não apenas da ameaça provocada pela
sua cominação.
Funciona da seguinte maneira: com a imposição de uma pena a um indivíduo, o
Estado estaria mostrando a ele a eficácia de seus institutos penalizadores, e o advertindo
a não cometer mais delitos, caso contrário, lhe será aplicada uma nova sanção. Para seus
adeptos, "como o castigo e a intimidação não têm sentido, o que se pretende, portanto, é
corrigir, ressocializar ou inocuizar" (BITENCOURT, 2005, p. 92)
Essa teoria foi bastante criticada na medida em que exige o cometimento do crime
por parte do cidadão para que novos delitos sejam prevenidos. Ora, se a teoria é
conhecida por “preventiva”, não deveria ter o intuito de prevenir o surgimento de crimes
na esfera da sociedade, e não apenas de delinquentes reincidentes?
Alguns teóricos chegaram a afirmar que a pena não seria necessária quando se
tivesse a certeza moral de que o criminoso não iria ser reincidente (ROMAGNOSI apud
MIRABETE, 2007). Este argumento nos parece bastante interessante, mas o fato de sua
aplicação ser inviável, tendo em vista a impossibilidade de se ter certeza sobre os atos
futuros de alguém, o torna eminentemente utópico.
Das controvérsias resultantes das vantagens e desvantagens de cada teoria, surge
a chamada Teoria Mista ou Eclética, que fundiam as duas correntes.
3.3 - Teoria Mista ou Eclética
A Teoria Mista ou Eclética veio para consolidar os argumentos e pontos positivos
das teorias anteriormente apresentadas, a da retribuição, da prevenção geral e da
prevenção específica. Ela sugere que a pena deve ter o caráter triplo, ou seja, deve servir
para desmotivar as pessoas ao cometimento de crimes, também deve intimidar o já
criminoso a não mais delinquir, além de figurar como instrumento de punição pelo mal já
praticado.

Adepto desta teoria, Mir Puig disse que "a retribuição, a prevenção geral e a

prevenção especial são distintos aspectos de um mesmo e complexo fenômeno que é a
pena" (MIR PUIG apud BITENCOURT, 2008), frase esta que a nós parece bastante

explicativa da real finalidade do instituto punitivo da pena.
Esta teoria foi bastante aplaudida, pois, de fato, aliando os conceitos trazidos pelas
teorias em separado, se obteve uma resposta eficaz e um pensamento bastante
progressivo que uniu todas as teorias anteriormente apresentadas, e, como definido por
Quintero Olivares, essas teorias centralizam a finalidade do Direito Penal na idéia de
prevenção, afinal, "a retribuição em suas bases, seja através da culpabilidade ou da
proporcionalidade desempenha um papel limitador das exigências da prevenção”
(OLIVARES apud BITENCOURT, 2008). Até hoje, esta teoria é a tida pela maioria dos
doutrinadores como a eleita pela legislação brasileira para decidir os rumos da nossa
política criminal.
Contudo, o surgimento de novos desafios e idéias deu origem a uma nova teoria
chamada Teoria Ressocializadora, que julga insuficiente uma política apenas de
retribuição e prevenção para as penas.
3.4 - Teoria Ressocializadora
Em estudos mais recentes, a Escola de Defesa Social tenta estabelecer que a real
finalidade da pena é a readaptação social do condenado. Para estes pesquisadores, a
sociedade só é recompensada com a ressocialização do delinqüente, e o seu
conseqüente retorno ao convívio em sociedade.
Bastante aplaudida por psicólogos e juristas, esta teoria vem alertar acerca da
necessidade de observação de meios que ajudem os condenados a se reinserir na
sociedade, não sendo mais bastante a simples colocação do indivíduo na rua. Programas
de reeducação e trabalhos de readaptação do condenado ao convívio social devem ser
criados pelo Estado para que este indivíduo não volte a delinquir por falta de opção,
funcionando assim também como um meio de prevenção. Para enxergarmos melhor a
situação, imaginemos uma criança que contrariou diretamente as ordens de seus pais. A
esta criança será imposto um “castigo” que servirá para que ela não venha a cometer
novamente o mesmo ato, mas, sobretudo, para lhe ensinar noções de como deve se
comportar futuramente.
Por outro lado, uma das facetas dessa teoria é a exclusão definitiva do caráter
retributivo da pena. Ora, se é pregada a ressocialização e a reinserção do criminoso ao
convívio social, a característica de castigo se torna incompatível com a teoria, o que levou
ao desagrado por parte de muitos estudiosos e vítimas de crimes, afinal, a pena sempre
teve um caráter retribucionista acrescentando um fim preventivo.

Esta frase de Everardo da Cunha Luna sintetiza muito bem o pensamento
daqueles contrários a esta teoria: “a retribuição, sem a prevenção, é vingança; a
prevenção, sem a retribuição, é desonra” (LUNA apud MIRABETE, 2007).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crime é um fato social, e, como tal, é bastante complexo. Sendo um fato social
que atinge a todos com vítimas individualizadas, se torna impossível abolir das sanções
penais o caráter retribucionista e atribuir-lhe apenas um caráter preventivo, pois nós,
como seres humanos, muitas vezes necessitamos ver essa punição como retribuição pelo
mal causado. Afinal, por mais benevolentes que muitos de nós possamos ser, o castigo
pelo mal feito será sempre aceito pela sociedade, que só assim consegue observar a
atuação do Direito Penal na sociedade.
Não se pode esquecer, entretanto, que a simples punição sem finalidade educativa
é um instituto completamente obsoleto, uma vez que não impede a proliferação do
fenômeno criminológico. As penas devem aliar ao caráter punitivo a reeducação do
criminoso, impedindo assim que este venha a cometer novos delitos.
Por fim, não se pode esquecer que a pena deve ter o seu caráter preventivo. Afinal,
tão importante quanto o combate ao crime é a sua prevenção, que se efetiva, dentre
outras formas, pela eficácia dos institutos jurídicos do país como pela sua aplicação.
É bem verdade que podemos estar parecendo utópicos à medida que tentamos
aplicar conceitos teóricos a uma sociedade real, repleta de problemas e dificuldades
financeiras para a aplicação desses institutos, entretanto, não podemos pensar por esse
ponto. As idéias surgidas destas teorias devem ser aproveitadas para a melhoria da
sociedade, se pudemos aplicá-las cada vez mais, o crescimento social e a melhoria do
bem estar coletivo serão uma agradável consequência.
Afinal, “pena não é vingança. Pena não é apenas castigo. É remédio social, e como
tal deve ser ministrada, a fim de se proporcionar e garantir o respeito e a retorno do
indivíduo infrator ao convívio social e, simultaneamente, a segurança da coletividade”
(LIMA, 2005).
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