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Bem que gostaria de começar este texto, anunciando 

que finalmente, o Poder Público, com o apoio da 

sociedade civil conscientizada, encontrou uma solução 

para humanizar o trabalho de julgar seus semelhantes. 

Mas isso é um sonho, porque o mundo é habitado por 

seres humanos e não pela lenda dos “anjos decaídos”. 

Li em algum lugar, não me lembro a fonte, “que não 

existe falta de ética e que essa expressão é equivocada, 

uma vez que a expressão correta seria a seguinte  

“deveria ser ‘Isso é antiético’, algo contrário a uma ética 

que alguém compartilha e aceita. Pois a ética é o conjunto 

de princípios e valores de nossa conduta na vida, em 

conjunto em uma sociedade”. Noutras palavras,  “Ética é 

o conjunto de princípios e valores de nossa conduta na 

vida em uma classe ou comunidade”. É aquilo que orienta 

os seres humanos no que concerne a capacidade de 

decidir, julgar e avaliar pressupondo, portanto, liberdade. 
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Apesar de ser ou ter um título aparentemente 

pomposo, até os operadores do direito encontram certa 

dificuldade para conhecerem o emaranhado de leis e de 

jurisprudências que tecem o organismo jurídico social, 

eles sim, por serem especialistas na matéria, tais 

operadores não poderão alegar seu desconhecimento nas 

suas decisões.  

Todavia o incauto e desesperado cidadão, convencido 

de seu saber e de sua vaidade não tem a mínima condição 

de ser conhecedor de todas as leis e decisões de seu país 

ou de seu Estado, sequer de sua comarca.  

Entre nós, no Brasil, as leis sempre foram 

discriminatórias, com muita frequência. Basta a leitura de 

alguns dispositivos do Livro V das Ordenações Filipinas 

(século XVII), ainda no longínquo tempo Colonial:  

... que os Fidalgos do Solar, ou assentados em nossos 

Livros, e os  nossos Desembargadores, e os Doutores 

em Leis, ou em Cânones, ou em Medicina, feitos em 

Studo universal per exame, e os cavaleiros Fidalgos, 

ou os confirmados per Nós e os Cavaleiros das 

Ordens Militares de Cristo, Santiago ou Aviz, e os 

Scrivãs de nossa Fazenda e Camara, e mulheres dos 

sobreditos em quanto com elles forem casadas, ou 

stiverem viuvas honestas não sejam presos, senão por 

feitos, em que merecerão morrer morte natural, ou 
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civil”. E ficando esse grupo de privilegiados, quando 

muito,  “preso sobre sua homenagem no Castelo da 

Cidade, ou Villa onde o feito for ordenado, ou em 

caza honesta, se ahi Castelo não houver, segundo o 

arbítrio do julgador’’ (Respeitando-se a grafia 

original). 

O Código Criminal do Império (1830), ainda previa a 

pena de morte, galés, banimento, degredo, desterro e 

açoites para os escravos, como sabido, enquanto a 

Constituição do Império, em 25 de março e 1824, já havia 

expressamente abolido, nos seguintes termos “desde já 

ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 

quente, e todas as penas cruéis”. E a Constituição 

republicana de 24 de fevereiro de 1821 já declarava em 

seu artigo 72, § 20 que “Fica abolida a pena de galés e a 

de banimento judicial” e, nesse mesmo impulso, em seu § 

21, proclamava igualmente abolida a pena de morte, 

reservadas as disposições da legislação militar em tempo 

de guerra. 

O primeiro Código Penal Brasileiro foi promulgado 

pelo Decreto do Governo Provisório, com data de 11 de 

outubro, tendo entrado em vigor no ano seguinte, em 

1891, com o Decreto 1.127 de 6 de dezembro de 1890. Os 

estudiosos, até hoje, costumam epigrafar esse código 
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como portadores de velhos ranços ainda do império, em 

1830. 

 Dentro de pouco tempo, a nação se viu mergulhada 

em tantas leis e decretos, que tanto os leigos estudiosos 

como a comunidade jurídica não entendiam mais nada. 

 Para amenizar os ânimos, o desembargador Vicente 

Piragibe foi designado para reunir no corpo do código e às 

disposições complementares o que resultou na 

Consolidação das Leis Penais, aprovada e adotada pelo 

Decreto nº 22.213, de 14 de dezembro de 1932. 

 Desde logo, o Código Penal de 1890 seria 

substituído, em consequência dessa insatisfação, em 1940, 

quando surgiu um novo anteprojeto com a assinatura de 

Nelson Hungria, Narcélio de Queirós, Vieira Braga e 

Roberto Lyra, surgindo, assim, o Código Penal de 7 de 

dezembro de 1940, pelo Decreto Lei nº 2.848, com 

vigência, a partir de 1º de janeiro de 1942, tentando 

agradar a gregos e troianos. 

 Em meados de 1961, o presidente Janio Quadros 

incumbiu ao Ministro Nelson Hungria, a elaboração de um 

projeto de Código Penal. Esse documento apresentado ao 

governo, em oito de dezembro de 1962, surgiu com 

critérios anacrônicos, até mesmo propondo a elevação do 

máximo da pena de reclusão para 40 anos e outros 
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absurdos que não vingaram e que terminou sendo 

revogado em outubro de 1978, em pleno Regime Militar.  

 Na Carta outorgada de 10 de novembro de 1937, 

vinha prescrita a possibilidade de morte em seis 

modalidades. Com o advento da Constituição de 1946, em 

seu artigo 31, revogava-se a previsão, não apenas da pena 

de morte, como do banimento, do confisco e da pena 

perpétua.  

 Assim, fica demonstrada a responsabilidade no trato 

constante de penas graves com vistas ao candidato a uma 

punição severa e sem tradição na história de um país, em 

tão poucos anos de existência, sem mencionar as duas 

fases de duas terríveis ditaduras. 

 No coração da Constituição Federal, vigente, com 

toda sua liberalidade, ainda encontramos, tipos de natureza 

penal, quando percebemos atropelos, como aqueles que se 

encontram no artigo 5º, incisos XLII, XLIII e XLIV, 

verdadeiras cizânias, em meio do bom trigo. Ainda que 

sejam crimes graves, concordar com a inserção de figuras, 

produtos de alianças partidárias e de tendências filosóficas 

reacionárias, e não passam de uma cortina de fumaça, com 

o objetivo caricaturesco de a anestesiar a sociedade civil, 

durante a elaboração do texto constitucional, foi demais. 
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O juiz criminal, no caso, enfrentará terríveis dilemas, 

deparando-se com situações sem precedentes. E o julgador 

tem a responsabilidade, para ser justo, de defrontar-se com 

o dever de decidir comportamentos e de dizer o que pensa 

de acordo com sua consciência. 

Além de que o julgador antes de se tornar um expert, 

deve ser um humanista, ou seja, ser humanista é sempre 

uma pessoa relevante e vivente dos direitos humanos, 

produto de lenta e longa maturação para a sua conquista, 

tendo sempre em mente, sobretudo, que as recomendações 

do Pacto de São José da Costa Rica estejam presentes  “ 

toda pessoa humana tem direito ao respeito de sua honra 

e ao reconhecimento de sua dignidade’’. 

   Nesse sentido, o mestre Álvaro Mayrink da Costa 

assevera, em seu brilhante texto que segue: 

“Não se admite na execução da pena a 

imposição de sofrimentos de especial 

intensidade ou que provoquem uma 

humilhação ou sensação de aviltamento.” 

(Texto escrito para as obras do V Curso 

Brasileiro Internacional em Direitos 

Humanos, em (Fortaleza, Ceará, de 5 a 16 

de setembro de 2016, quando lá estive). 
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No que toca à privação da liberdade, impende afirmar 

que o objetivo da pena detentiva não é o sofrimento 

imposto pelo Estado ou a degradação do homem preso, ou 

à espera de julgamento, em outras palavras, o Estado, sob  

a perspectiva do princípio da humanidade, não pode 

aplicar sanções que lesionem a integridade física e 

psíquica do prisioneiro, que vulnerem sua condição e a 

dignidade do ser humano. 

Nessa mesma linha de raciocínio, entende o mestre e 

membro do Ministério Público do Estado da Paraíba, 

Luciano de Almeida Maracajá:  

 “Durante séculos, a finalidade da pena 

foi atingir os corpos dos condenados 

(punir). As “condenações brutais 

foram retratadas com precisão pelos 

teóricos da época. As descrições das 

execuções, com uma enorme riqueza 

de detalhes, reelavam os suplícios e os 

martírios a que eram submetidos os 

condenados.” 

 Com toda razão, quando Astor Guimarães comenta: 

 “E quando os gonzos do portão 

penitenciário giram, para restituir a 

vida social daquele que é tido como 
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regenerado, o que em verdade sucede, 

é que sai da prisão o rebotalho de um 

homem, o fantasma de uma existência, 

que vai arrastar, para o resto de seus 

dias, as cadeias pesadas das 

enfermidades que adquiriu na enxovia, 

nessa enxovia para onde foi mandado 

para se corrigir e onde, ao invés disso, 

adestrou-se na delinquência, encheu a 

alma de ódio e perverteu-se 

sexualmente”. (A questão sexual das 

prisões). 

 A Prisão, em lugar de um instrumento de 

ressocialização, de educação para a liberdade, vem a ser, 

não importando os recursos materiais disponíveis, um 

meio corruptor, um núcleo de aperfeiçoamento no crime, 

onde os primários, os menos perigosos, adaptam-se aos 

condicionamentos sociais intramuros, ou seja, assimilam 

em maior ou menor grau, os usos, costumes, hábitos e 

valores da massa carcerária , os “’influxos deletérios”, na 

forte expressão de João Farias Junior, num fenômeno 

apelidado por Donald Clemmer de “prisonization”. 

(Manual de Criminologia, Curitiba, Juruá.1993, p. 310). 

 O exame das conclusões dos diferentes congressos 

internacionais sobre temas penitenciários, bem como das 
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Regras Mínimas da ONU, do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, da Convenção contra a Tortura e 

outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes, evidencia a preocupação de oferecer ao 

recluso, seja condenado ou provisório, um tratamento 

assentado no máximo respeito à sua integridade física e 

moral, com a preservação daqueles direitos não atingidos 

pela sentença ou outra decisão e tendo entre suas metas 

reduzir os efeitos da preconização e prepará-lo para o 

retorno útil ao convívio social. 

“Ser pessoa é a raiz de todos os 

direitos humanos que se possam 

reivindicar e conhecer. Porque ser 

pessoa é um fim em si, mesmo que 

relacional; é um absoluto, mesmo que 

relativo. Essa matriz de direitos que 

pertence, por natureza, a todo ser 

humano, fundamenta e possibilita 

todos os direitos civis, sociais, 

econômicos, culturais e religiosos”. 

(Dom Pedro Casaldáliga, bispo 

emérito de São Felix do Araguaia). 

 


