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“Porque na corda vai tão manso, segue o caminho, assim cortês? 

A corda não serve de nada, não o arrasta nem o detém. 

É para mostrar que esse homem, já foi homem, era uma vez” 

 (Auto do frade, Rio de Janeiro, 1984) 

 

Tal cenário de terror foi bem interpretado por João 

Cabral de Mello Neto, pelos versos ditos pela gente das 

calçadas, no último dia da vida de Joaquim do Amor 

Divino Rabelo, o Frei Caneca”. 

Foi tal o abalo que o caso produziu na opinião 

pública, e tal clamor suscitado contra a pena de morte, por 

sua irreparabilidade quando resulta de equivoco da Justiça, 

que o Imperador D. Pedro II, moderador passou a comutar, 

sistematicamente, a pena capital na de galés (trabalhos 

forçados por toda a vida), apegando-se, para tanto, a 

qualquer circunstância favorável ao condenado, ainda que 

sem maior comprovação. Desde então até a queda do 

Império, ninguém mais subiu à forca. (A pena de morte no 

Brasil, em “Pena de Morte”, publicação da Faculdade de 
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Direito da Universidade de Coimbra, Colóquio 

Internacional Comemorativo do Centenário da Abolição 

da Pena de Morte em –Portugal, 11-16 de setembro de 

1967, v, II.p, 176). 

Convidado pela Universidade de Coimbra, centro 

cultural magnífico por suas tradições e suas glórias, 

reúnem penalistas de diversos países, para comemorar, 

pelo estudo e pelo debate, o centenário da abolição da 

pena de morte nesse pais irmão. Trata-se de evocar, com 

regozijo, uma data de festa, que desde logo define posição 

diante do grave problema. Como vimos, Portugal foi dos 

primeiros países da Europa a abolir, definitivamente a 

pena de morte, em 1867. Desde 1846, no entanto, estava 

abolida, de fato, a pena máxima nesse país de laços 

fraternais, já que esse estranho uso não era mais posto em 

voga. No relatório que apresentou a propósito à Académie 

des Sciences Morales et Politiques, em 1868, Charles 

Lucas informava que o governo português promovera a 

queima, em praça publica, dos instrumentos destinados às 

execuções e que na Câmara dos Deputados, ao ser votado 

o projeto abolicionista, 98 dos 100 membros da 

Assembleia, foram favoráveis à proposição, 

pronunciando-se o Senado, por unanimidade de votos. 

(Texto do Professor Heleno Fragoso, sobre o evento 

português). 



 

A análise do movimento abolicionista, desde o seu 

surgimento, à época do Iluminismo, com os largos 

combates que se travavam em ambientes democráticos 

revela já o clima em torno da matéria. Pertence, sem 

dúvida a Becaria a gloria de ter sido o primeiro a reclamar 

a abolição da pena de morte. Até sua época, não se 

discutia a legitimidade da pena máxima, que correspondia 

rigorosamente ás ideias que inspiravam as antigas leis 

penais. No período em que aconteceu ao Iluminismo, a 

repressão era arbitrária e feroz, através de penas cruéis, 

que visavam tão somente à intimidação e a eliminação do 

criminoso. Thomas Morus, apontado como precursor, em 

sua Utopia, publicada em 1516, limitou-se a por em 

dúvida a utilidade da pena de morte para a repressão de 

certos crimes.   

Na visão do Mestre Miguel Reale, em 1935, no 

apogeu da Escola Técnico-Jurídica, Vincenzo Manzini 

escrevia: “A Questão da pena de morte, apesar de ter 

dado lugar a intermináveis diatribes, por parte de 

filósofos e de pseudojuristas, dizia não ser nem questão 

filosófica, nem jurídica. Os argumentos que se aduzem, 

em favor ou contra a pena de morte, não são sequer 

racionalmente decisivos, quer num sentido, quer de outro, 

e ainda menos o podem ser juridicamente, visto não haver 

outro direito, além do constituído pelo Estado. A questão 



 

da pena de morte é meramente política, porque somente 

pode ser decidida segundo critérios políticos. 

Tem-se entendido que o direito de punir exprime 

objetivamente a faculdade de julgar. E mais, na sociedade 

primitiva não há atos indiferentes, nem crimes insultos. A 

ideia de que nos tempos primitivos eram os próprios 

particulares que imediatamente vingavam a defesa, não 

será, como se sabe, tão exata que autorize, a partir daí, 

formular com rigor uma teoria geral da evolução das 

instituições criminais. 

A pena capital é, pois, inconciliável com os 

fundamentos de qualquer concepção individualista do 

Estado, até quando o criminoso aceitasse a condenação 

como justa expiação, porquanto seria sempre de distinguir 

a pena imposta, da expiação desejada pelo réu, 

Se a humanidade cada vez mais ganhou em lisura e 

dignidade, se melhor soube robustecer e generalizar a sua 

carga ética, a que vem manter-se essa velha, ultrapassada e 

inútil pena de morte.  

Influenciada pelo sensacionalismo dos meios de 

comunicação, boa parte da população vê da pena de morte 

com simpatia, sob prisma imediatista da emoção e do 

passionalismo, e tende a sufragar a proposta de realização 

de plebiscito para sua adoção. 



 

“Pondera Santo Agostinho que quando se examina 

mais de perto a questão, não se pode, a rigor, falar em 

experiência da morte, aquele angustioso e atroz 

padecimento que o moribundo experimenta não é a morte 

mesma: se ele continua tendo qualquer sensação, é que 

ainda está vivo;  e, se ainda se acha em vida, deve-se dizer 

que se acha antes em um estado anterior à morte do que 

em articulo mortis. É difícil, por conseguinte, dizer-se 

quando se deixa de viver e se está morto; a mesma pessoa 

se acha, ao mesmo tempo, morrendo e vivendo, na direção 

da morte, despedindo-se da vida, E, quando a morte 

sobrevém, o homem já não se acha em estado de morte, 

mas depois dela. Quem, pois, pode dizer, pergunta Santo 

Agostinho: quando é que o homem está na morte ?  

E continua filosofando o Mestre de Tagaste: A seu 

ver, vive-se e morre-se ao mesmo tempo, e nem bem se 

nasce já se começa a morrer, não se achando jamais o 

homem antes ou depois da morte, mas sempre morrendo, 

consoante advertência depois repetida por tantos outros, e 

que tão profunda ressonância atinge na especulação do 

segundo após guerra. 

De tudo o que vimos e ouvimos através dos 

acontecimentos, temos como inúmeros ou motivos que 

justificam a abolição ou à aceitação de um sistema que 

introduz a pena de morte. Se alguém a defende, as suas 

razões são puramente instintivas e não racionais; em geral 



 

esses defensores obedecem a interesses políticos 

procurando criar e desenvolver, no público, uma sensação 

de insegurança, uma atmosfera de pânico, explorando o 

aumento da criminalidade violenta e organizada e 

exibindo suas formas espetaculares para sensibilizar a 

opinião pública.  

A tradição jurídica brasileira é contrária à pena de 

morte. Sua vedação data da Constituição de 1891, e, 

mesmo quando admitida na vigência das Cartas Políticas 

de 1937 e 1967 (Emenda nº 1/69), nunca chegou a ser 

formalmente aplicada. 

Nenhum desses pregoeiros da repressão mais brutal 

jamais se alistou entre os que estão pensando na prevenção 

dos delitos, no atendimento aos menores abandonados, na 

criação de condições socioeconômicas que impeçam a 

geração de novos delinquentes. 

O que surpreende a proposta de alguns incoerentes de 

incluir a pena de morte em nossa legislação não é apenas o 

retrocesso que isso representaria, para vergonha nossa. 

Atualmente, os penalistas, vitimólogos e criminólogos de 

todos os recantos da terra, em movimento coordenado pela 

Organização das Nações Unidas, já preconizam a redução 

ao máximo da própria prisão como método penal.  

O Brasil tornou-se signatário de ambos os 

documentos e, como era natural, de acordo com a 



 

convenção solenemente pactuada, fez inserir, na sua 

Constituição, o direito humano primordial, pressuposto de 

todos os outros, o direito à própria vida, como proibição, 

pressuposto e condição de todos os outros, o direito à 

própria vida, com a proibição do emprego da pena de 

morte.  

Depois disso, qualquer proposta para a adoção da 

pena de morte chega a ser afrontosa, dando a entender que 

o nosso país não subscreveu à sério os atos redigidos com 

a sua colaboração e proclamados, em marcantes 

cerimônias, diante do mundo, no palco universal das 

Nações Unidas. A proposta não era mais do que uma vã, 

fementida, farisaica e fanatizada promessa. 

Astúcia e artifício estão é nessa emenda de sabor 

medieval, atravessada, que pretende atiçar reações 

puramente instintivas do lado mais sombrio do 

inconsciente coletivo e, assim, conquistar os votos do 

eleitorado para a sua aprovação. 

Os legisladores brasileiros, de qualquer um dos 

inúmeros partidos, tenham o nome que levarem, antigos 

ou menos antigos, que o nosso país se transforme num 

palco de ópera bufa, em que os atores exibirão durante ano 

e meio os esgares e momices de demagogos à data de 

votos, pregando o assassinato de seus semelhantes. 



 

Imaginemos, por absurdo, a vitória da emenda da 

pena de morte, e a grande recepção dada por um fanático 

(e lamentável, no Brasil existem muitos) para comemorar 

o retumbante triunfo. A seu lado, recebendo os convidados 

para o banquete de Baltazar, um cavalheiro, de meia 

idade, catadura impassível, olhar vago e frio, zigomas 

salientes, de meia idade, em que o olho clínico de 

Lombroso logo enxergaria os sintomas de uma 

predisposição criminaloide. O anfitrião a todos 

apresentava, com orgulho, o seu par: - este é o meu genro, 

carrasco chefe do presídio de Água Santa, primeiro lugar 

no concurso, émulo e herdeiro legitimo do mais que 

famoso verdugo britânico Pierre-Point, que tinha como 

sagrado o seu ofício. Mas a sua colocação se deveu 

principalmente aos títulos que já ostentava: torturador na 

repressão política, “justiceiro”, participante de 

esquadrões da morte e grupo de extermínio. Dentro em 

pouco já não teremos mais bandidos, com a ajuda 

naturalmente das agencias oficiais encarregadas da pena 

de morte preventiva, com o slogan que o marketing vai 

popularizar: “mate hoje o bandido de amanhã”. Eis aí a 

infâmia do extermínio de menores..... 

A emenda, pervessa, misoneista e falaciosa, terá o destino 

que merece: merece a cesta de lixo da história. (O Texto 

acima, em itálico e critico é da autoria do eminente do 

Ministro Evandro Lins e Silva). 



 

 Nossa Magna Carta Constituinte, a  Cidadã, espelha e 

reflete essa consciência e esse programa nos seus 

princípios fundamentais e na declaração dos direitos e 

garantias individuais. O texto é belo, é limpo, é puro e nele 

avulta o respeito à dignidade da pessoa humana, num 

espectro de largo alcance, o sagrado direito à vida, à 

liberdade, à igualdade. Não vamos macular, tisnar ou 

violar esse texto com a pena cruel de morte, com o sangue 

de nossos semelhantes. Lembremos Miguel Torga, médico 

e poeta, no Colóquio de Portugal “a tragédia do homem, 

cadáver adiado, como lhe chamou Fernando Pessoa, não 

necessita dum remate extemporâneo no palco. É tensa 

bastante para dispensar um fim artificial, gizado por 

magarefes, megalômanos, potentados, racismos e 

ortodoxias.  Por isso, humanos que somos, exijamos de 

forma inequívoca que seja dado a todos os povos um 

código de humanidade. Um código que garanta a cada 

cidadão o direito de morrer a sua própria morte”. 

 


