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“O principio de humanidade é o que dita a inconstitucionalidade de 

qualquer pena ou consequência do delito que crie um impedimento físico 

permanente, como também qualquer pena consequência jurídica indelével 

do delito”  

(Rafael Damaceno de Assis) 

 

 Os escritores costumam alardear que, quando, por qualquer motivo, 

perdem seus escritos e tentam reescrevê-los, o novo texto, geralmente, sai 

bem melhor do que o primeiro. 

 Dizem, por aí, também, que se, depois de concluir a primeira parte de 

sua obra “A Divina Comédia”, o imortal Genovês Dante Alighieri, (1265-

1321), como sobejamente sabido, se tivesse de reescrever a sua terceira 

parte, “O Inferno”, com certeza, esperaria quase quatro séculos, para 

inspirar-se nas penitenciárias brasileiras. 

 Já que a sociedade civil ou grupos organizados, ainda não 

imaginaram uma concentração pacífica ou uma série de manifestações 

populares, em todo o território nacional, para exigir o cumprimento das 

normas da Constituição Federal, da Lei de Execução Penal, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, das Regras Mínimas para o Tratamento 

do Preso, e dos demais Tratados Universais, no mundo todo, até hoje 

inteiramente descumpridos pelos governos e pelas sociedades civis de 

quase todos os países da face da terra, se realmente desejassem que se 
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implantasse uma solução mais justa e coerente com o Sistema 

Penitenciário.  

 O então presidente do Conselho Federal de Justiça (CNJ) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF) ministro Ricardo Lewandowski, afirmou 

no dia 27 de maio de 2015, que o poder Judiciário ficará mais fortalecido 

com a execução do projeto Audiência de Custodia, já adotado nos estados 

de São Paulo e do Espírito Santo. O projeto criado pelo CNJ prevê a 

apresentação, em 24 horas, da pessoa presa em flagrante ao juiz, a quem 

caberá decidir pela manutenção da prisão ou pela adoção de medida 

alternativa ao encarceramento.  

 O Senhor ministro participou do primeiro dia do Workshop Nacional 

dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que 

teve como objetivo discutir o aprimoramento da atuação da Justiça, junto 

ao sistema carcerário brasileiro.  

 E continua o documento: “Na medida em que o juiz é aquele que terá 

o primeiro contato com o detento, ele está ficando mais forte, mais 

prestigiado, porque, ele está tomando uma decisão que ficava nas mãos da 

policia civil, ou federal, ou do delegado de policia. Quem, agora vai 

decidir o destino do preso e, desde logo, examinadas as condições do 

preso, para ver se ele sofreu alguma sevicia, tortura, ou lesão corporal, é o 

juiz”. 

  Sobre a lamentável realidade brasileira, que vem desde o Primeiro 

Império até os dias de hoje, é quase unanime a opinião dos estudiosos do 

direito penitenciário, a respeito da realidade das penitenciárias brasileiras e 

sobre a malversação da pena privativa de liberdade. 

 O texto a seguir faz parte da Palestra realizada na ducentésima 

trigésima segunda (232ª) Reunião do Fórum Permanente da Execução 

Penal, pelo eminente desembargador Álvaro Mayrink da Costa. 

“O Brasil, sendo a quarta maior população 

carcerária do planeta, encontra-se na contramão 
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da realidade contemporânea, aumentando o tempo 

de prisão, reduzindo os benefícios legais (direitos 

constitucionais e leis ordinárias), sob o rotulo 

midiático de combate á impunidade e da 

violência. O Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Marco Antonio Aurélio Mello, referindo-

se ao caso Pizzolato, no qual a Corte de Bolonha 

negou a extradição porque os presídios brasileiros 

não são capazes de garantir a dignidade do preso, 

disse: Pizzolato fez certo ao fugir das condições 

animalescas das prisões brasileiras”. 

 Como se não bastasse, segue outro depoimento sobre o fracasso do 

sistema penitenciário brasileiro, desta vez, de outro grande mestre do 

direito penal pátrio: 

“Há hoje, um consenso universal, a partir da 

organização das Nações Unidas, que preconiza a 

adoção das penas alternativas, em substituição á 

pena de prisão, destinada esta ‘última ratio’ como 

verdadeira medida de segurança, para a 

segregação dos delinquentes perigosos. Hoje, não 

mais se ignora que a prisão não regenera, nem 

socializa ninguém. Ela perverte, corrompe, 

deforma, avilta, embrutece, é uma fábrica de 

reincidência (85%), é uma universidade às 

avessas, onde se diploma o profissional do crime. 

Se não a podemos eliminá-la, de uma vez, só 

devemos conservá-la para os casos em que ela se 

torna indispensável”,  

consoante advertência do saudoso Ministro Evandro Lins e Silva, em seu 

rico e talentoso trabalho intitulado “De Beccaria a Filippo Gramática “. 

 Aqueles que desconhecem o sentido exato sobre o que se deve 

entender por Direitos Humanos ou Vitimologia, é oportuno lembrar que os 
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direitos e garantias individuais, nos moldes sobre como formulados pelas 

revoluções americana e francesa, pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos ou pela Declaração Universal dos Direitos da Vítima, passando 

por filósofos, com destaque para Thomas Hobbes, o pensador do Leviatã 

(1651), bem mais tarde estarão presentes em todas as Constituições 

Brasileiras do Império e da Republica. Como a Constituição de 1934, 

seguida, fielmente pela de 1946, essa visão filosófico-social foi ampliada e 

tomada de maneira mais objetiva. 

 Nossa Carta Constitucional, a Cidadã, de 1988, sem dúvida, 

emprestou ênfase especial, notadamente no capitulo consagrado aos 

direitos e garantias individuais e sociais, abrigando o direito á justiça, á paz 

e ao desenvolvimento, como valores essenciais aos cidadãos, nos termos da 

filosofia impressa na Declaração Universal, conforme se encontram nos 

artigos 5º e 7º da citada Magna Carta. 

 Antes de dedicar esse Diploma Constitucional insculpido no art. 5 

demonstrou, em seu art. 3º, os objetivos fundamentais da Republica, 

universo dos cidadãos, a dizer: I – construir uma sociedade livre, justa e 

solidaria; II – garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza 

e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 O respeito aos Direitos Humanos é fundamental para que se 

estabeleça um resgate do equilíbrio social rompido pelo desrespeito desses 

mesmos direitos através de uma falsa filosofia de comportamentos 

antissociais que resultou no comprometimento da paz social, fim supremo 

do homem na terra. 

 Nesse mesmo sentido, os Direitos Humanos tem o endereço de uma 

miríade de atividades do comportamento humano, desde o direito de ir e vir 

sem ser molestado por qualquer pessoa, sobretudo por agentes do poder 

público, ainda que o cidadão tenha realizado um atuar desviante e mereça 

da sociedade uma reprimenda legitima, nos termos de um processo legal, 
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ao direito de ser, pensar, crer, de manifestar-se ou de amar, sem que se 

torne alvo de qualquer tipo de discriminação ou preconceito. 

 Por incrível que possa parecer, mesmo entre pessoas bem 

intencionadas, a elas pode carecer o entendimento da amplitude do 

significado da proposta dos movimentos em favor dos Direitos Humanos. 

 A ideia de “combate” ou de “guerra” ao crime e seus agentes 

criminosos traz sempre consigo a conotação de violência, de vez que não se 

neutraliza a violência com outra violência, razão porque não se encontra 

nas cogitações de um programa de realização de paz o combate a qualquer 

ideia, a dizer “guerra ao crime “, “arme-se contra a violência “, ou slogans 

semelhantes, tática tão familiar na consciência de certos agentes de órgãos 

públicos ou acentuado séquito dos movimentos da “lei e da ordem”. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seus 30 artigos, 

assinada que fora pelos 48 Estados, dentre os 56 que integravam, em 10 de 

dezembro de 1948, as Nações Unidas, dentre eles o Brasil, convence de que 

Direitos Humanos são o exercício dos direitos e deveres fundamentais de 

toda pessoa humana, sem distinção de qualquer natureza e que a dignidade 

da pessoa humana deva ser reconhecida sem qualquer preconceito. 

O principal marco no desenvolvimento do pleito da conclamação dos povos 

para uma reflexão profunda sobre os direitos humanos, sem dúvida, deve-

se a esse monumento legislativo que é Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, a constituir um conjunto sistêmico, em que se harmonizam 

“direitos individuais e coletivos, civis, políticos, econômicos, sociais e 

culturais”. 

 Para os desinformados, as diversas organizações que se propõem a 

implementar o cumprimento dos mútuos direitos e deveres do cidadão 

parecem voltar-se somente na defesa dos agentes do crime. Trata-se, sem 

duvida, de total falta de conhecimento do trabalho que vem realizando, no 

Brasil e em todas as partes do mundo, os movimentos em defesa dos 

direitos humanos. 
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 Na expressão de Kof Annam, ex Secretário Geral das Nações 

Unidas, “os direitos humanos são a pedra de toque para tudo que as 

Nações Unidas aspiram a realizar em sua missão global de paz e 

desenvolvimento”. (Annam. A. Kof. Prefácio da obra dos Anos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos – Conquistas e Desafios. 

Conselho Federal da OAB – 1998). 

 Os Direitos Humanos constituem um imperativo da própria natureza 

humana, independentemente de qualquer pacto social ou pregação política , 

filosófica ou religiosa. 

 Merece lembrar que o conteúdo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos não é apenas um conjunto de princípios morais 

teorizados. Eles vêm despertando em quase todos os povos a criação de 

normas jurídicas de mecanismos judiciais internacionais de proteção dos 

direitos de todos. Haja vista a Corte Interamericana e a Corte Europeia de 

Direitos Humanos ou quase judiciais, como a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos ou Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas e a 

Declaração Universal dos Direitos da Vítima, dentre tantos outros 

monumentos legislativos nacionais, regionais e internacionais.  

“Em grave equivoco incorrem, frequentemente, a 

opinião pública, os responsáveis pela 

Administração Pública e o próprio legislador, 

quando supõem que, com a edição de novas leis 

penais, mais abrangentes ou mais severas, será 

possível resolver-se o problema da criminalidade 

crescente. Essa concepção do direito penal é falsa 

porque o toma como uma espécie de panaceia que 

logo se revela inútil diante do incremento 

desconcertante das cifras da estatística criminal, 

apesar do delírio legiferante de nossos dias”,  

como preconiza o imortal Francisco de Assis Toledo, portador de tantos 

méritos no universo das letras do penitenciarismo. 
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 Vale refletir nos ensinamentos de Jescheck, entre tantos outros sábios 

das lições do saber humano, quando assim se manifesta:     

“O direito penal não é puramente assistencial 

visando a justiça distributiva, responsabilizando o 

delinquente pela violação da ordem jurídica, r isso 

não pode ser conseguido sem dano e sem dor, a 

não ser que se queira inverter a hierarquia dos 

valores, o que conduziria o reino da utopia “. 

 Beccaria combateu a tortura, as penas cruéis e difamantes e a pena de 

morte, não vendo nesses mecanismos nenhuma utilidade, nem legitimidade 

(Dos Delitos e das Penas – 1764). 

 Apesar de sua luta, a pena capital, embora já abolida legalmente em 

quase todos os países do ocidente, há um forte anseio de seu retorno, tendo 

em vista a escalada da violência nas cidades e no campo, no Brasil e no 

mundo inteiro, por parte de alguns segmentos conservadores da sociedade 

civil. (Movimento de Lei e Ordem). 

 A Anistia Internacional tem denunciado o uso da pena capital nos 

Estados Unidos, como sendo um instrumento de discriminação racial.  

 No Estado de Illinois, diante de evidentes casos de erros judiciários, 

o poder público determinou a moratória, por tempo indeterminado, 

declarando: “Estou muito preocupado com o vergonhoso recorde de nosso 

Estado, em matéria de condenação de inocentes, que ás vezes passam anos 

no corredor da morte “. 

 Por outra feita, notícias fidedignas, como o IBGE, a Fundação 

ABRINQ, a Organização Mundial de Saúde, o Núcleo de Estudos de 

Violência, a Anistia Interacional, bem como outras fontes respeitáveis de 

informações escassearam, tendo em vista os problemas internos que se 

consideraram insuficientes diante e suas necessidades internas. O apelo 

para Leis, Tratados, Convenções, Conferências, Constituições, 

Documentos, campanhas educativas, preceitos religiosos, morais e éticos e 
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uma infinidade de instrumentos em busca da paz social e entre os seres 

humanos, quase que se tornaram inteiramente incansáveis. 

 Como se esses poucos argumentos não convencessem, questiona 

ainda o Professor Jorge Severiano Ribeiro, em seu Curso de Crítica Penal, 

1934, quando afirma: 

“Prisão é somente uma necessidade, que nenhuma 

ciência poderá justificar. Deve, pois, ser módica e 

só aplicável pelos efeitos, sempre transitórios, que 

possa ter sobre a sociedade...em falta de remédio 

mais inteligente”.  

 Nesse mesmo diapasão, assinala outro imortal, das regras jurídicas, o 

eminente Marc Ancel, no sentido de que: 

“A missão do direito penal deve ter em conta os 

estudos antropológicos e sociológicos, que a pena 

não era o único meio de luta contra o crime, que 

era preciso distinguir de versas categorias de 

delinquentes, lutar contra as curtas penas de 

prisão e não mais fazer depender a duração da 

pena unicamente da gravidade material da 

infração, preocupar-se com a emenda do 

condenado e, enfim colocar os delinquentes 

habituais fora da situação de se tornarem nocivos 

o maior tempo possível”.  

    

  As Regras Mínimas – que são, inquestionavelmente, o mais 

importante documento produzido na área penitenciária – definitivamente 

aprovadas pelo Conselho Econômico e Social, em suas diversas 

Resoluções, como sobejamente sabido, não têm a devida força para inibir 

os desmandos de poderosas e inconsequentes nações, consoante a lição de:  
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“definir em detalhe um sistema modelo de 

instituições penais. Procuram, apenas, a partir do 

consenso geral do pensamento contemporâneo e 

dos elementos essenciais dos mais adequados 

sistemas modernos, estabelecer o que é 

geralmente aceito como bons princípios e boa 

pratica quanto ao tratamento dos presos e á 

administração penitenciária”, consoante a lição do 

professor César Barros Leal, em seu magnífico 

“Prisão: Crepúsculo de uma era “. 

 E, na mesma linha de raciocínio, volta o eminente Ministro Evandro 

Lins e Silva, fechando esse texto, no sentido de que: 

“Prisão é de fato uma monstruosa opção. O 

cativeiro das cadeias perpetua-se ante a 

insensibilidade da maioria, como uma forma 

ancestral de castigo. Para recuperar, para 

ressocializar, como sonharam os nossos 

antepassados? Positivamente, jamais se viu 

alguém sair de um cárcere melhor de que quando 

nele entrou? E o estigma da prisão?  Quem dá 

trabalho ao individuo que cumpriu pena por crime 

considerado grave? Os egressos do cárcere estão 

sujeitos a uma outra terrível condenação: A 

sociedade que os enclausurou, sob o pretexto 

hipócrita de reinseri-los, depois em sem seio, 

repudia-os, repele-os, rejeita-os. Deixa, aí sim, de 

haver alternativa, o ex condenado só tem uma 

solução: incorporar-se ao crime organizado”. 

 

   


