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Evolução histórica do direito penal – Vingança no direito penal

• Vingança divina:
É o direito penal imposto pelos sacerdotes, fundamentalmente teocrático (o Direito se
confundindo com a religião). O crime era visto como um pecado e cada pecado atingia a
um certo Deus. A pena era um castigo divino para a purificação e salvação da alma do
infrator. Era comum neste período o uso de penas cruéis e bastante severas.

• Vingança privada:
Nos primórdios, quando ocorria um crime, a reação a ele era imediata por parte da
própria vitima, por seus familiares ou por sua tribo. Comumente esta reação era superior
à agressão: não havia qualquer ideia de proporcionalidade.
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Foi um período marcado por lutas acirradas entre famílias e tribos, acarretando um
enfraquecimento e até a extinção das mesmas. Deu-se, então, o surgimento de regras
para evitar o aniquilamento total e, assim, foi obtida a primeira conquista no âmbito
repressivo: a Lei de Talião. O termo talião significa castigo na mesma medida da culpa.
Foi a primeira delimitação do castigo: o crime deveria atingir o seu infrator da mesma
forma e intensidade do mal causado por ele.
O famoso ditado “olho por olho, dente por dente” foi acolhido como princípio de
diversos códigos, como o de Hamurabi e a Lei das XII Tábuas. Com o passar do tempo, a
própria Lei de Talião evoluiu, surgindo a possibilidade do agressor satisfazer a ofensa
mediante indenização em moeda ou espécie (gado, vestes e etc). Era a chamada
Composição. A composição é, assim, uma forma alternativa de repressão aplicável aos
casos em que a morte do delinquente fosse desaconselhável, normalmente porque era
mais interessante ao ofendido ou aos membros de seu grupo a reparação do dano
causado pela ação delituosa.
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• Vingança pública:

Período marcado pelas penas cruéis (morte na fogueira, roda, esquartejamento,
sepultamento em vida) para se alcançar o objetivo maior: a segurança da classe
dominante. Com o poder do Estado cada vez mais fortalecido, o caráter religioso foi
sendo dissipado e as penas passaram a ter o intuito de intimidar para que os crimes
fossem prevenidos e reprimidos.
Os processos eram sigilosos. O réu não sabia qual era a imputação feita contra ele. O
entendimento era de que, sendo inocente, o acusado não precisava de defesa; se fosse
culpado, a ela não teria direito. Isso favorecia o arbítrio dos governantes.
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Períodos históricos do direito penal

• Idade antiga:

Direito Penal Grego:

Na Grécia Antiga, em seus primórdios, o crime e a pena se inspiravam no sentimento

religioso. Governava-se em nome de Zeus. A civilização grega produziu filósofos,

historiadores, escritores e grandes pensadores. Com a ciência política, iniciaram-se

grandes discussões sobre política, ética, liberdade e justiça, bem como o direito de punir

e a finalidade da pena. Toda a questão da vida girava em torno da sociedade. O homem

não era considerado como indivíduo, mas como parte do meio social em que estava. A

própria democracia estava ligada à integração do homem com o Estado. Em Atenas, as

penas passaram a ser dotadas de certas doses de humanidade. Começou-se a pensar

no desenvolvimento da sociedade, e não propriamente no acusado.
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Períodos históricos do direito penal

• Idade antiga:

Direito Penal Romano:

Em matéria penal, o poder dos magistrados era intitulado coercitio, totalmente

discricionário, limitado apenas pela apelação popular, direito do cidadão romano. Face

essa possibilidade, as decisões passaram a ser fundamentadas, proporcionando

maior segurança jurídica aos cidadãos. Com a Lei das XII Tábuas, o direito romano

passou por um período de laicização, deixando a lei de ser mensagem dos deuses,

prevalecendo o sufrágio popular.
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Períodos históricos do direito penal

• Idade média:

Direito Penal Germânico:

Caracterizava-se como direito consuetudinário, não possuindo leis escritas. Era uma

ordem de paz. Se a transgressão possuísse caráter público, impunha-se a perda da paz

(ausência de proteção jurídica, podendo ser morto por qualquer pessoa); se possuísse

caráter privado, o infrator era entregue à vitima ou seus familiares para que fosse

exercido o ato de vingança. Mais tarde, influenciado pelo direito romano e pelo

Cristianismo, o direito germânico adotou a Lei de Talião e a composição, criando-se,

posteriormente, o sistema da composição pecuniária.
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Períodos históricos do direito penal

Direito Penal Canônico:

Tinha, inicialmente, caráter meramente disciplinar para com seus membros. Com o

crescimento da Igreja e enfraquecimento do Estado, estendeu-se a religiosos e leigos,

desde que os fatos tivessem conotação religiosa. Serviu-se do procedimento

de inquisição. A pena, não obstante o caráter retributivo que predominava à época,

tinha a finalidade de recuperação do criminoso, objetivando o seu arrependimento

perante a divindade. Contribui com a história do direito penal no surgimento da prisão

moderna, no tocante à reforma do criminoso. Do vocábulo “penitência” deriva o termo

penitenciária. O cárcere era uma forma de, pelo sofrimento e solidão, expurgar a alma

do criminoso diante de Deus.
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Períodos históricos do direito penal

• Idade moderna:

Sob o influxo do iluminismo, a sociedade se voltava contra as barbáries do absolutismo,

que impunha atos de punição crudelíssimos e arbitrários. Os espíritos dos indivíduos

preparam-se para a eclosão da Revolução Francesa. Em 1764, Cesare

Bonesana, Marquês de Beccaria, publica a famosa obra Dei delitti e delle pene (Dos

Delitos e das Penas), que abre caminho ao movimento da Escola Clássica. Baseia o seu

pensamento no contrato social de Rousseau, onde o infrator é um violador do pacto

social, sendo considerado adversário da sociedade.
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A pena perdia o seu caráter religioso. Surge a questão do livre-arbítrio, pois o homem

pratica o delito consciente da violação e da reprovação social sobre seus atos. Destarte,

a pena passa a ser analisada sobre a necessidade de seu prévio estabelecimento, para

que todos possam escolher o caminho a trilhar, devendo ainda, além de anterior,

guardar proporcionalidade com o ato violador. Conclui a ideia de que a pena deveria

ser essencialmente pública, rápida, necessária, mínima, proporcional aos delitos e

ditadas pelas leis.


