
O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NO DIREITO PENAL 
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE À LUZ DA OBRA “DOS DELITOS E 

DAS PENAS” 
 

Natalia Alexandre Mioto 
Bacharel em Direito 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais  
natalia.mioto@hotmail.com 

 
Rhayssa Carvalho dos Santos 

Bacharel em Direito 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

rhayssa_carvalho@hotmail.com 
 

Simpósio: 09 - DIREITOS HUMANOS, CONFLITOS ARMADOS E OS ATENTADOS 
CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO E O DIREITO PENAL 
 
RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a obra “Dos Delitos e das Penas”, escrita 
pelo autor Cesare Beccaria no ano de 1764, para que desta forma seja discutido o princípio da 
proporcionalidade, presente na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com 
enfoque no Direito Penal Brasileiro. O método abordado na pesquisa foi o dedutivo o qual 
partiu de um raciocínio lógico para se obter uma conclusão. Em relação ao desenvolvimento do 
tema, no primeiro capítulo abordaremos os elementos históricos dos crimes e das penas no 
Brasil, fazendo uma analogia com o período Iluminista, vivido por Beccaria, registrado em seu 
livro, assim como o surgimento da Escola Clássica no século XVIII. No segundo capítulo, serão 
estudados alguns dos princípios insculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, dando especial destaque aos princípios da proporcionalidade e humanidade, a fim de 
colaborar com o que foi proposto. Outrossim, serão demonstrados aspectos gerais sobre a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos juntamente com a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil, em relação à vedação aos crimes bárbaros, penas 
cruéis ou degradantes impostas aos condenados, assim como as garantias previstas a toda e 
qualquer pessoa. No terceiro capítulo, realizaremos um estudo jurídico e social aprofundado, 
do ponto de vista doutrinário, acerca da aplicabilidade do princípio da proporcionalidade 
discutido por Cesare Beccaria em relação ao Direito Penal Brasileiro, tendo como ponto 
fundamental discussões clássicas e contemporâneas no que diz respeito à vingança, que 
apresenta objetivos destrutivos, afastando-se da ética e do senso moral e, quanto  à justiça, como 
expressão do Estado, segue os princípios constitucionais da dignidade e igualdade, dando ao 
culpado uma punição conforme os ditames da lei, sem se descurar do devido processo legal. Ao 
fim, também será debatido sobre o papel dos operadores do Direito e efetividade no tocante à 
proteção aos direitos fundamentais dos indivíduos encarcerados.  
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