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Volta e meia alguém se mostra favorável ao agravamento das penas no 

Brasil (prisão perpétua, pena de morte etc.), justificando tal medida com os acontecimentos 

envolvendo a insegurança pública que assola o País. Nos últimos dias, o Senador Ney 

Suassuna (PMDB-PB), em defesa da Proposta de Emenda Constitucional por ele apresentada, 

pugnando pela adoção da prisão perpétua, asseverou que “não podemos permanecer na 

retórica enquanto os bandidos aumentam o tom” (conforme publicado pelo Boletim 

Newsletter Síntese n. 669, de 16/04/03). De acordo com o informativo, a PEC seguiu para 

apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sendo que o parlamentar 

havia recorrido da decisão da Mesa, por esta ter considerado que a proposta fere artigo da 

Constituição relativo aos direitos e garantias individuais. 

 

De início, cabe avisar ao aludido Senador da República que a PEC 

apresentada sequer haveria de ser aventada. A Constituição Federal de 1988, no tocante à sua 

estabilidade, classifica-se como rígida, ou seja, determinados dispositivos podem ser alterados 

mediante um procedimento específico, ao passo que outros artigos não são passíveis de 

alteração; são as chamadas cláusulas pétreas. Essas cláusulas foram assim erigidas para dar 

maior estabilidade aos direitos consagrados, estando amparadas pelo art. 60, § 4.º, da Lei 

Maior, que assinala, in verbis: 

 

“Art. 60. Omissis... 

(...) 

§ 4.º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: 

I – a forma federativa de Estado; 
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II – o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III – a separação dos Poderes; 

IV – os direitos e garantias individuais” (houve grifos). 

 

Portanto, todos os direitos e garantias individuais foram elevados à 

condição de cláusula pétrea, independentemente de estarem ou não inseridos no art. 5.º da 

CF/88. Mais: além de não poderem ser modificados, não será sequer objeto de discussão 

nenhuma proposta que tenha qualquer possibilidade de abolir esses direitos e garantias. 

 

Prosseguindo o raciocínio, há que se observar o quanto disposto no art. 

5.º, inc. XLVII: 

 

“Art. 5.º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XLVIII – não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 

84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis;” (houve grifos) 

 

A título de esclarecimento, cabe transcrever o art. 84, inc. XIX, da Lei 

Maior: 

 

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

(...) 

XIX – declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo 

Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no 

intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, decretar, 

total ou parcialmente, a mobilização nacional;” 

 



Dessa guisa, a Constituição Federal admite a pena de morte no Brasil, 

porém, apenas nos casos de guerra declarada pelo nosso País, para se defender de agressão 

estrangeira, em observância aos ditames do dispositivo acima transcrito. 

 

Sob a ótica jurídica, não há que se falar em adoção da pena de morte no 

território brasileiro, exceto se na circunstância do art. 84, inc. XIX, da CF/88. Com relação à 

prisão perpétua, nosso ordenamento jurídico não a permite, em obediência ao art. 5.º, inc. 

XLVII, alínea b, da CF/88. Caso esses preceitos não sejam observados, princípios dos mais 

valiosos do nosso ordenamento jurídico estarão sendo feridos, a exemplo do princípio da 

supremacia da constituição e, em relação ao Direito Penal, o princípio da humanidade. 

 

O Estado, de certa forma, já dispõe sobre a vida das pessoas, quando se 

obriga a propiciar saúde, educação, lazer, segurança, dentre tantos outros direitos. Ao não 

cumprir suas obrigações constitucionais, o Poder Público não oportuniza aos seus 

administrados melhores condições de vida, impingindo-lhes sofrimento desmedido, e, em 

determinados casos, inclusive, a morte. Quem disser o contrário, certamente será por 

desconhecer a realidade, por não ter enfrentado filas em hospitais públicos, ou por mera 

ausência de percepção do mundo que nos rodeia (e muitas vezes apenas rodeia, mesmo!!). 

Permitir ao Estado que retire a vida de seres humanos, fatalmente não resolverá o problema, 

muito embora a medida pretendida pelo Senador da República seja fatal. 

 

Diversos outros aspectos poderiam ser elencados em contrariedade aos 

argumentos favoráveis à pena de morte ou prisão perpétua, porém acabaria dando ensejo a 

levar esse breve artigo a outras vertentes que não a inicial. Importa ressaltar é que não 

resolveremos o problema da segurança pública brasileira com atos geradores de mais 

violência. Precisamos de medidas efetivas, enérgicas, em setores que realmente venham a dar 

resultado para a população. Rui Barbosa, eminente jurista baiano, ressaltava a necessidade de 

educarmos as crianças, para que, mais adiante, fechemos os cárceres. Logicamente, é uma 

medida cujos resultados serão obtidos a médio e longo prazo. Ademais, privar para sempre 

alguém de sua liberdade não corresponde ao objetivo do Direito Penal. Devemos ter o escopo 

de procurar reinserir (no mor das vezes, inserir mesmo) o indivíduo na sociedade, oferecendo-

lhe oportunidade. Um bom exemplo disso é projeto de lei apresentado pelo Deputado 

Estadual Walmir Mota (PPS-BA), para garantir aos egressos do sistema penitenciário baiano 

10% (dez por cento) das vagas nas empresas contratadas pelo Governo do Estado da Bahia. 

 



Destarte, retornar à era da vingança, reparando o mal com o mal, não é o 

melhor caminho a ser percorrido. Fosse possível adotar a pena de morte ou a prisão perpétua 

no Brasil (como deseja o Senador Ney Suassuna e outros que acreditam ser esta a solução), 

estaríamos fazendo renascer a Lei de Talião. Os extremismos dos “rigores da lei” não podem 

ser invocados como solucionadores dos problemas sociais brasileiros. Além disso, quais os 

destinatários dessas penas? Políticos inescrupulosos, comprovadamente corruptos ou os 

marginalizados sociais? Quem é mais criminoso que o outro: aquele que desvia verbas e mata 

milhares de pessoas que não tiveram determinados recursos aplicados nas regiões 

necessitadas ou os traficantes do Rio de Janeiro? Questões como essas precisam ser 

esclarecidas e sanadas. Segurança pública não é brincadeira, muito embora exista Garotinho 

ocupando a referida pasta no Estado fluminense. 

 

Salvador, abril/2003. 


