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Dogmática penal: “A dogmática jurídico-penal cumpre uma das mais importantes
funções que se encomenda à atividade jurídica em geral em um Estado de Direito: a de
garantir os direitos fundamentais do indivíduo frente ao poder arbitrário do Estado, que,
não obstante apresente alguns limites, necessita de controle e de segurança quanto a
estes.”

Escola Clássica:
A nomenclatura clássica foi desenvolvida pejorativamente pelos positivistas, em face da
divergência de pensamentos sobre os conceitos estruturais do Direito Penal. Nasceu
entre o final do séc. XVIII e a metade do séc. XIX como reação ao totalitarismo do Estado
Absolutista, filiando-se ao iluminismo. Com fundamentos de Beccaria e Francesco
Carrara, utilizavam o método racionalista dedutivo (lógico) e eram, em regra,
jusnaturalistas, ou seja, aceitavam que as normas absolutas e naturais prevaleciam sobre
o direito posto.
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Basicamente, suas notas fundamentais eram ter o crime como um conceito meramente
jurídico, o predomínio da concepção do livre-arbítrio e a pena como forma de
retribuição pelo crime.

Escola Positiva:
Embora a Escola Clássica houvesse conseguido enfrentar com êxito as barbáries do
absolutismo, os ambientes político e filosófico, em meados do séc. XIX, revelavam
grande preocupação com a luta contra a crescente criminalidade. Surgia a necessidade
de estudos biológicos e sociológicos de acordo com as doutrinas evolucionistas de
Darwin. Nasce, então, a Escola Positiva, também denominada Positivismo
Criminológico, despontando Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo, os “três
mosqueteiros”, com seu método positivo criminológico.
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Cesare Lombroso iniciou a fase antropológica com a aplicação do método experimental

no estudo da criminalidade e a teoria do criminoso nato, que dizia que “o homem não é

livre em sua vontade”, ao contrário, sua conduta é determinada por forças inatas.

Enrico Ferri empunhou a bandeira da fase sociológica, contribuindo com a defesa da

tese negativa do livre-arbítrio, fundamentando a responsabilidade penal na

responsabilidade social. A pena surge como mecanismo de defesa social interna.

Finalmente, Rafael Garofalo foi baluarte da fase jurídica, imortalizando a expressão

criminologia, criando o conceito de delito natural. Influenciado pela teoria da seleção

natural, deu relevo ao determinismo.
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Correlacionismo Penal:

Surgiu de forma inovadora e revolucionária, afirmando que a pena tem a finalidade de

corrigir a injusta e perversa vontade do criminoso e, assim, não pode ser fixa e

determinada. A pena deve ser indeterminada e passível de cessação somente quando

tornar-se prescindível.

O fim da pena seria a prevenção especial. O direito de punir os delitos deveria ser

utilizado pelo Estado com fins terapêuticos, reprimindo e curando.

Atualmente, Luis Jiménez de Asúa, o maior entusiasta dessa Escola, defende a ideia de

ressocialização como finalidade precípua do Direito Penal.
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Tecnicismo jurídico-penal:

Iniciou-se na Itália, com Arturo Rocco delimitando o estudo do Direito Penal como

positivo, restrito às leis vigentes, dele abstraindo o conteúdo causal-explicativo inerente

à antropologia, sociologia e filosofia. O jurista deve valer-se da exegese para concentrar-

se no estudo do direito positivo. Numa segunda etapa, mais moderna, o tecnicismo

jurídico, liderado por Maggiore, Bettiol e Battaglini, acabou acolhendo a existência do

direito natural, admitindo o livre-arbítrio como fundamento do direito positivo,

voltando a pena a ter caráter retributivo. No estudo do direto penal, três ordens de

pesquisa existem: exegese, limitada ao aspecto gramatical, buscando o alcance e

vontade da lei; dogmática, sistematização dos princípios fundamentais como critérios

para integração e criação do direito; e crítica, estuda o direito penal como ele deveria

ser, buscando sua construção e propondo reformas.
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Defesa social:

Surgiu no início do séc. XX em decorrência dos pensamentos da Escola Positiva.

Contudo, com ela não se confunde, pois, trata-se de uma reação anticlássica, reforçada

pelas ideias dos representantes do positivismo: Lombroso, Ferri e Garofalo. Era um

momento de defesa da sociedade. O combate à criminalidade tornara-se a principal

finalidade do direito penal.

Aumentavam-se, frequentemente, as penas indeterminadas e as medidas de

segurança, as quais subsistiam enquanto durasse a periculosidade do criminoso. Já no

período entre as duas grandes guerras mundiais, desenvolveu-se a profilaxia criminal,

baseada na assistência educativa e organização de prevenção, calcada no estudo

completo da personalidade do delinquente, não se esquecendo do respeito pela pessoa

humana. Inicia-se uma nova fase, com a prevenção do crime, o tratamento do menor

delinquente e a reforma penitenciária.


