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O pensamento jurídico fascista e a doutrina de Alfredo Rocco 

 

Resumo 

O seguinte trabalho se propõe a estudar a doutrina jurídica do ex ministro da Justiça de Benito 

Mussolini, Alfredo Rocco, e seu trabalho na elaboração e na criação do Partido Fascista Italiano. Como 

membro ativo do Partido, Rocco foi responsável por criar a noção de visão atomística e mecânica de 

sociedade, bem como a de estabelecer o Código Penal Fascista e o Código de Processo Penal, 

presentes na Itália até os dias de hoje. Sendo assim, pretende-se estudar os impactos das leis 

rocconianas na sociedade e seu impacto da construção do espírito fascista.  
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A pesquisa 

Alfredo Rocco nasceu em Nápoles, no ano de 1875. Formou-se em direito no ano de 1896 e 

desde sempre conciliou suas atividades acadêmicas com a política. Em 1907 participou do terceiro 

congresso nacional da Politica Radical e passou a ser um grande crítico a democracia liberal que estava 

instalada na Itália no presente momento. Rocco sublinhava a primazia do Estado perante os 

indivíduos, criticava os movimentos de luta de classes presentes no país e desejava a congregação de 

uma força de massas capaz de disseminar o Partido Socialista italiano.  

Em 1914, juntou-se a Associação Nacionalista italiana, que se mostravam a população como 

herdeiros do Direito histórico e do Risorgimento (Gentile, 1982, p.179). Rocco acreditava que para 

que se tivesse a construção de uma ideia nova de nação, era necessário recuperar o sentimento de 

nostalgia de movimentos italianos que deram origem à formação histórica do Estado italiano. Por essa 

razão, Rocco recupera em seus escritos esses movimentos, desenvolvendo sentimentos Paligenéticos 



(renascimento de uma cultura ou período histórico, no caso do fascismo, ressurgimento dos moldes 

do Império Romano e do Risorgimento Italiano), que são as bases da cultura da Itália, na concepção 

do autor.  

Assim, a cultura fascista se baseia em uma revolução e na mudança no espírito do povo e no 

direito público, deixando de lado as concepções anti-nacionais e internacionalistas do Estado e 

fortalecendo sentimentos ultra-nacionalistas para a construção da nação.  

Para a construção de seu pensamento político, Rocco se foca em diferenciar as sociedades 

descritas como atomísticas e as mecânicas. A sociedade atomística é aquela que se caracteriza por 

suas concepções anti-históricas, materialistas e individualistas. Isso significa que as sociedades 

atomísticas não buscam recuperar seus sentimentos de nostalgia e glória dos tempos passados, mas 

apenas os consideram isolados no tempo, reduzindo a vida social da nação a uma única geração. 

 Rocco defende que não existe a humanidade como apenas uma só: a humanidade é apenas 

unitária no que consiste a sua biologia, mas na prática, o ser humano possuí diferentes sociedades e 

diferentes modos de vida, que são a forma espiritual deles. Dessa forma, cada sociedade possui em 

menor ou maior grau, elementos espirituais: unidade de cultura, religiões, tradições, costumes, 

linguagem e sentimentos e vontades. Todos esses elementos, são tão importantes quanto os 

elementos econômicos, ou seja, os elementos materialistas não são os mais importantes. 

Ao contrário disso, então, as sociedades atomísticas (como as sociedades socialistas e liberais, 

em sua concepção) apenas se preocupavam com o bem-estar econômico dos indivíduos, e como estes 

poderiam alcançar condições dignas de vida apenas se preocupando com questões materiais e 

individualistas. Rocco contesta isso ao descrever o que seria a sociedade mecânica, que é o oposto 

das sociedades atomísticas.  

A sociedade mecânica é aquela que tem por fato desenvolver o indivíduo em todas as suas 

grandezas espirituais e econômicas, através de um sistema envolto pelos sentimentos de ultra-

nacionalismo e recuperação das gerações passadas. Assim, tal sociedade é fruto da formação histórica 

de uma nação e de todos as gerações que já pisaram no solo da península itálica, conferindo um 

caráter de organicidade ao Estado. Para o fascismo, o indivíduo é um meio e a sociedade é um fim, 

enquanto as outras ideologias políticas da época, visualizavam, na visão de Rocco, o indivíduo como o 

fim e a sociedade como um meio.   

Portanto, o indivíduo não pode e nem deve ser mais forte do que toda a sociedade, uma vez 

que uma geração não pode se perder da sua anterior, e a sociedade deve continuar com sua história, 

valores, tradições e concepções, sem se perder na busca desenfreada pela “liberdade” individual. A 



liberdade, para o autor, deve somente ser concedida dentro dos limites sociais do Estado e, sendo 

assim, o fascismo não aceita a liberdade econômica como um dogma absoluto, porque não considera 

os problemas econômicos como problemas da vida individual, mas sim, como problemas de Estado e 

da vida social.  

Na visão de Alfredo Rocco, “para o fascismo, a soberania pertence a sociedade, na medida em 

que está organizada juridicamente, ou seja, do Estado.” (ROCCO, pag 16). A organização jurídica do 

Estado, é, portanto, essencial para a organização do fascismo italiano, que se baseia no pragmatismo 

das leis aplicadas e compreende o Estado como ser social, ou seja, ser detentor de direitos e com 

personalidade histórica. Primeiro foi necessário criar um novo estado desejado, com base nos novos 

costumes e morais, para depois se implementar a reforma jurídica.  

A reforma jurídica descrita por Rocco, se baseia na concepção descrita acima: de que o Estado 

é um ser com personalidade histórica e, portanto, deve possuir mecanismos para se defender. Em 

1930, o novo código penal e código de processo penal escritos e desenvolvidos por Rocco, receberam 

o nome de “Codice Rocco” em sua homenagem, sendo o código penal presente na Itália até os dias 

atuais. O autoritarismo e a centralidade do Estado passaram a ser elementos essenciais do Código, 

que substituiu o antigo Código Penal (chamado de Código Zanardelle) de caráter liberal e iluminista. 

Entre algum dos elementos que caracterizavam o Código Zanardelle, estava a revogação da 

Pena de morte, e distinção entre detenção e prisão e a criação de um sistema de progressão que tinha 

como objetivo ressocializar o preso e trazê-lo de volta a sociedade. O Código, desde a sua promulgação 

no ano de 1889 já receberá uma série de ataques dos positivistas jurídicos da época, que criticavam a 

falta de severidade das penas capitais.  

Porém, foi apenas em 1930, com a criação do Código Rocco, que as penas brandas foram 

colocadas de lado, dando espaço para as leis severamente impostas. O momento da implementação 

do Código, pode ser enfatizado pela crescente popularização das ideias nacionalistas impulsionadas 

pelo regime fascista e pela crescente criminalização após a Guerra Mundial, que deixou a Itália em 

uma situação de escassez e fragilidade. Assim, instalou-se na Itália um Código que tratava com maior 

penalidade a delinquência em defesa do Estado e dos interesses coletivos considerados necessitados 

de proteção jurídica.  

Entre os elementos penalizados pelo Código Rocco estavam a construção e mantimento de 

sociedades paralelas a aquelas reconhecidas pelo Estado, como a maçonaria e movimentos socialistas, 

a reintrodução da pena de morte, proibição de greves e criação de um órgão sindical responsável por 



representar toda a população trabalhadora Italiana. Essas são apenas algumas das formas como 

manifestações da nova ordem nacional foi introduzida na Itália. 

A proibição de sociedades paralelas, por exemplo, é um forte mecanismo de opressão contra 

os sindicatos de trabalhadores, que cada vez mais flertavam com ideias do socialismo soviético e dos 

burgueses que adquiriram seus lucros durante os anos de governo liberal na Itália. Dessa forma, 

sociedades secretas como a maçonaria passaram a ser consideradas ilícitas pelo novo Código Penal. 

Em 1925, em seu discurso proferido no dia 16 de maio de 1925, Antônio Gramsci afirma que "A 

maçonaria, foi o único partido real e eficiente que a classe burguesa teve por muito tempo" (GRAMSCI, 

1925, pag. 1). Como representante máximo da burguesia na política italiana, a proibição das 

sociedades secretas foi elementar para que se haja a substituição de um partido em controle por 

outro. Com essa crítica, feita por Gramsci, pode se compreender que não houve revolução de fato no 

período de transição do sistema liberal para o autoritarismo, mas apenas uma mudança de Partido 

Político prevalecente no poder, enquanto os trabalhadores italianos ainda sofriam com a escassez de 

recursos básicos para sua sobrevivência, com horas exaustivas de trabalho.  

Por esse motivo, Gramsci afirma que a ala revolucionária do Estado só poderia ser realizada 

com a criação de políticas públicas que realmente favorecessem a classe proletária na Itália, e não 

apenas que houvesse a troca de grupos privilegiados no poder, enquanto aquelas que deveriam 

possuir o poder de fato, os trabalhadores italianos, não fossem abarcados pelas mudanças da lei.  

Rocco defende a tese de que a proibição das sociedades secretas se tratava de fato, de um 

mecanismo d defesa do Estado Fascista. Rocco compreende que os homens cegados pelas suas 

próprias paixões, prezam por sua melhor qualidade de vida, portanto, deveria ser algo a ser discutido 

pelos membros do fascismo italiano. Porém, apenas o Estado possuí a capacidade de elucidar aos 

cidadãos o que é melhoria na qualidade de vida, e sendo esse dotado de personalidade jurídica, pode 

fazer isso protegendo-se de ameaças contra ele próprio, definindo o que seria melhoria para a nação, 

e como consequência, para o coletivo do povo 

Portanto, como um mecanismo de defesa do Estado contra aqueles que o ameaçam por de 

dentro de suas instituições, o autor defenda através de novas leis, ferramentas capazes de lutar contra 

a oposição. A lei, neste caso, precisa ser clara e concisa, sem abrir brechas para ambiguidades que 

sejam capazes de livra-los da sentença do Estado: 

 

“E, portanto, ao afirmar o caráter político da disposição e isso 

ao esculpir a disposição da lei, tranquilizamos a imensa 



maioria dos funcionários italianos, que sabem que, não por 

uma fórmula ambígua, mas apenas como uma norma aberta 

e clara, podem ser atingidos, eles sabem apenas quando são 

colocados em antítese espiritual e lógica com o governo do 

qual dependem, o perigo começa para eles” (ROCCO, 1924 pg. 

82) 

 

Assim, para fazer parte do Estado, seu espírito deve estar de acordo com aquelas pregadas 

pelo Estado, assim como o caráter jurídico, deve residir em sua atualidade (ROCCO, 1924, pg. 82). 

Sendo assim, é legal que o governo demita pessoas que não mais tem a ver com o caráter espiritual 

do governo fascista, que não concordem ou que não obedeçam a uma ordem do Estado, assim como 

estabeleçam sanções jurídicas penais, por atentar contra a personalidade do Estado fascista, pois o 

governo não pode se dar ao luxo de lutar com ferramentas a quais não confia. 

Dessa forma, é possível concluir que o caráter autoritário do Estado fascista se justifica pela 

necessidade de proteção do órgão estatal em todas as suas formas e meios. As novas leis organizadas 

e mantidas através do Código Penal, tinham como objetivo realizar uma “revolução” na forma 

espiritual e legal com que os indivíduos se relacionavam com o Estado até ali. Defendendo o 

rompimento da antiga sociedade atomística e o fortalecimento da sociedade mecânica, Alfredo Rocco 

defendeu até seus anos finais de vida a construção de uma nova forma de captar a cultura italiana, 

restaurando através de sentimentos paligenéticos, a busca por um sistema central e autoritário, de 

forma a realizar a mudança que ele considerava necessária para a evolução do Estado Italiano.  
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