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RESUMO
O presente artigo tem por escopo realizar uma análise no sistema de penas aplicado na
antiguidade em contraponto com o princípio da humanidade das penas. Desta forma pretende-se
demonstrar se o sistema penal atual tem buscado novas soluções para a aplicação da medida
punitiva, de forma a adequá-las a realidade do direito penal atual, bem como aos princípios
constitucionais vigentes. Concluiu-se que a aplicação da pena na antiguidade em comparação
com a aplicação da pena nos dias atuais, em seu aspecto humanitário, pouco evoluiu. Assim, além
da mudança necessária na legislação específica, necessita-se também da formação de uma
sociedade onde se possa enxergar o outro.
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1 INTRODUÇÃO

A história não é estanque. Embora siga em um grande bloco de informação, multifacetase nas partes do todo, e é no desenvolver-se desta que encontramos as respostas necessárias para
a compreensão dos fatos e atos que movem a humanidade. O Direito Penal não foge à regra.
Desenvolveu-se seguindo e escala evolutiva da humanidade, seus pensamentos, ideologias e
acompanhando o desenvolvimento filosófico, sociológico e tecnológico.
De igual maneira, a pena, uma das muitas faces exposta pelo Direito Penal, também
trilhou este caminho, acompanhando as mesma bases, e mostrando-se móbil tal como a
humanidade.
Sendo assim, o Direito Penal lança suas raízes, de forma rudimentar, junto com a
descoberta desta vida comunitária através da observação das regras e costumes do grupo. Sua
história se mescla inevitavelmente com a história do desenvolvimento da própria humanidade.
O convívio diário do ser humano com seus pares, sua interação social, torna
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indispensável a criação de regras que orientem esta convivência. Desta forma, o Direito Penal
surge como meio também regulador das relações humanas, assegurando a harmonia do grupo.
A capacidade humana de adaptar-se, de tornar-se um ente produto da própria cultura que
constrói, faz com que o Direito siga uma trajetória de desenvolvimento que acompanha este
galgar humano. As regras básicas de conduta social são expressas pelo próprio grupo, transgredilas demanda um sentimento de ruptura ou de ausência do compromisso de coesão e mútua
necessidade.
No entanto, é na desordem criada com a transgressão destas regras que surge o Direito
como ciência, produto desta sociedade pensante, que deixa a busca das explicações para os fatos
da vida cotidiana nos deuses e passa a percebê-las na própria raça humana, fonte de glórias e
misérias.
Ao contrário do que possa parecer, o Direito Penal não segue uma linear orientação.
Observemos as palavras de Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli:
Embora não se possa falar de uma continuidade histórica no direito penal, pode
reconhecer-se na história do direito penal uma luta da qual vai surgindo, arduamente a
concepção do homem como pessoa, isto é, como um ser dotado de autonomia moral.
Esse conceito não surge de um só golpe e tampouco de forma progressiva ininterrupta,
mas se gesta em uma sucessão de marchas e contramarchas, cuja origem se perde no
terreno da paleontologia e da antropologia cultural, cujo desenvolvimento continua até
nossos dias, em que a luta se segue talvez mais encarniçada do que nunca.
(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002, p. 179-180).

Sendo assim, o desenvolver-se do Direito Penal e do que entendemos por pena inicia-se
com a organização grupal humana e com o surgimento das regras de conduta observáveis e
obrigatórias a todos, mesmo que implicitamente. Por fim toma corpo a partir do momento em que
a escrita e a codificação destas leis tornam-se possíveis. Assim leciona Ylves José de Miranda
Guimarães:
Realmente. O Direito pode ser descoberto em grupos pré-letrados, emprestando-se-lhe
sociologicamente a denominação de “dominação racional”, derivando suas pretensões de
princípios formulados explicitamente, e segundo a qual a pessoa dominante tem o status
de um funcionário superior, emitindo seus mandatos como representante de uma ordem
impessoal. O certo é que só culmina e frutifica plenamente nas sociedades em que se
conhece a escrita, em especial naquelas em que o Estado se encontra muito
desenvolvido. (GUIMARÃES, 1991, p. 9).

Retrocedendo na história e observando a evolução do Direito Penal, poderemos verificar
as mais diversas abordagens dadas aos institutos jurídicos. A visão conferida à pena mescla-se à
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religiosidade e aos valores morais de cada povo.
O ato de punir, no transcorrer da história, segue igualmente estes passos. Acompanha a
maneira de se pensar, o valor do ato, a responsabilidade individual e coletiva atribuída a cada um
e seu papel na manutenção do grupo.
O conceito de pena abrange várias dimensões. Aníbal Bruno diz que “pena é a sanção,
consistente na privação de determinados bens jurídicos, que o Estado impõe contra a prática de
um fato definido como crime” (BRUNO, 2002, p. 182); para Franz Von Liszt, “a pena é um mal
imposto pelo juiz penal ao delinquente, em virtude do delito, para expressar a reprovação social
em relação ao ato e ao autor” (apud SHECAIRA; CORREA JÚNIOR, 2002, p. 181); por sua vez
Edmund Mezger entende que “pena é a imposição de um mal proporcional ao fato” (MEZGER,
1955, p. 181).
Os vários aspectos que compõem a pena, reprovação, privação de bens jurídicos,
imposição de um mal, dentre outros, pertencem à grande gama evolutiva que o conceito de pena
percorre durante os tempos.
A punição, assim como a premiação, só é de fato eficiente se os indivíduos se
comportam de modo a realizar o desejo da premiação por sua conduta em acordo com as normas
jurídicas e os preceitos moralmente aprovados, ou quando temem a pena relacionada ao
comportamento indesejável pela sociedade, pela ordem jurídica e pela moral considerada
adequada a convivência harmônica entre sociedade e seus sócios. Kelsen, no livro “Teoria pura
do direito”, diz que a pena ou a premiação precisam estar na expectativa do indivíduo para que o
ordenamento jurídico seja eficiente.
[...] um ordenamento que estabelece um prêmio ou uma pena só é “eficaz”, no sentido
próprio da palavra, quando a conduta que condiciona a sanção (no sentido amplo de
prêmio ou de pena) é causalmente determinada pelo desejo do prêmio ou - a conduta
oposta - pelo receio da pena. (KELSEN. 1998, p. 18).

Assim sendo, a missão do Estado brasileiro em relação à política criminal amplia-se de
forma substancial, alcançando os vários segmentos do Direito Penal, oferecendo garantias e
norteando os propósitos a que se vincula a Constituição. Juan J. Bustos Ramírez e Hernán
Hormazábal Malarée enfatizam que:
O sistema penal em uma ordem democrática deve partir de um pressuposto básico: a
dicotomia entre a liberdade e o poder. Desta perspectiva o sistema penal surge como um
sistema de fronteiras garantistas cujo objetivo é a exclusão da arbitrariedade. Se
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constitui, desta forma, como a Carta Magna da pessoa, e não do delinqüente como
afirmou em certo momento von Liszt. O castigo penal apenas pode surgir da aplicação
de um modelo que exclua a arbitrariedade tanto do legislador no processo de criação da
norma, como a do juiz em sua aplicação. Por isso os processos de criminalização, isto é,
de criação e aplicação da norma penal, devem cumprir condições de validade
democrática. Não basta a promulgação de normas formalmente válidas. É necessário que
nas leis que formalizam os processos de criminalização se precipitem princípios
materiais inerentes ao Estado social e democrático de direito para que sejam também
materialmente válidas. (BUSTOS RAMÍREZ; MALARÉE, 1997, p. 33).

Complementando este pensamento, Sergio Salomão Shecaira e Alceu Correa Júnior,
citando Luiz Luisi, arrematam que:
[...] os princípios de direito penal constitucional, em sua maioria, são princípios
garantidores característicos do estado Liberal (Rechtsstaats). Por outro lado, os
princípios influentes em matéria penal traduzem exigências do Estado Social
(Sozialstaats), pois orientam o legislador penal na elaboração de normas incriminadoras
destinadas à proteção de valores transindividuais, o que constituiria o Direito Penal em
instrumento de correção das distorções sociais com vistas à realização da igualdade
concreta e da justiça material. (SHECAIRA; CORREA JÚNIOR, 2002, p. 73).

Dessa forma, a pesquisa principiológica do texto constitucional, mesmo que ainda
timidamente, tem cada vez mais ganho corpo e tomado forma, auferindo notoriedade no dia-a-dia
do direito e ampliando profundamente a aplicação dos mesmos, uma vez que são os Princípios
norteadores das leis. No entanto, Raúl Eugênio Zaffroni alerta:
[...] en la jurisprudencia y en la doctrina reina cierto grado de deconocimiento de la
extensión de las garantías fundamentales em materia penal. Los autores
latinoamericanos, en general, reconocen ampliamente el significado trascendente de los
pricipios garantizadores de derecho penal, pero es frecuente observar una carencia de
profundidad en la aplicación de los mismos a la tarea dogmática concreta.
(ZAFFARONI, 1986, p. 08).

Portanto, o descumprimento da lei não termina em si mesmo mas, nesta conduta, o
agente termina por ferir os Princípios a ela inerentes e, por consequência, atinge de forma
gravíssima todo o sistema normativo.
O Direito não é mero somatório de regras avulsas produto de acto de vontade ou mera
concatenação de fórmulas verbais articuladas entre si. O Direito é ordenamento ou
conjunto significativo e não conjunção resultante de vigência simultânea; implica
coerência ou talvez mais rigorosamente consistência; projecta-se em sistema; é unidade
de sentido é valor incorporado em regra. E esse ordenamento esse conjunto essa unidade
esse valor projecta-se ou traduz-se em princípios, logicamente anteriores aos preceitos.
(MIRANDA, 2000, p. 225).

Assim sendo, especificamente sobre o princípio do humanidade das penas, o olhar do
aplicador do direito deve estar sensibilizado com este princípio norteador do sistema jurídico
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penal, dando-lhe destaque durante esta tarefa.
Desta feita, o presente trabalho pauta-se em estabelecer uma relação entre as práticas de
punição adotadas na antiguidade e as que hoje estende-se pelo direito penal brasileiro. Assim,
será possível relacioná-las demonstrando que, embora existam mecanismos garantistas, como os
princípios penais e, especialmente o princípio da humanização das penas, a aplicação penal ainda
guarda os vestígios de tão remota época, nos dando a sensação de pouco termos evoluído.
Mas isto não é verdade. Embora algumas práticas perversas ainda encontrem-se
arraigadas em nosso sistema punitivo e investigatório, a luta incessante pela aplicação eficaz de
penas que respeitem a integralidade humana, especialmente no que diz respeito à sua dignidade
cresce.
O pricípio da humanização das penas em especial pauta-se em uma análise sob a ótica
do himano no Estado Democrático de direito, onde a letra de lei não reine absoluta, mas seja
aplicada em conformidade com os preceitos humanistas que este modelo democrático exige.
2 A PENA NA ANTIGUIDADE
Nos primórdios da civilização, a pena girava em torno da lei do mais forte. Nos
primeiros grupos, ainda primitivos, a pena, marcada por um sentimento de individualismo e
chamada de vingança privada, tem com escopo punir o causador da ira dos deuses, fazendo com
que o mesmo se retratasse perante a divindade (SHECAIRA; CORREA JÚNIOR, 2006).
Todo o acontecimento anormal ocorrido no grupo, seja ele de conotação social ou que
envolva fenômenos naturais destrutivos, ligam-se à desobediência de integrantes ou de integrante
da comunidade às determinações divinas (BRUNO, 2002).
O homem primitivo, no entendimento de Oswaldo Henrique Duek Marques:
[...] encontrava-se muito ligado à sua comunidade, pois fora dela sentia-se desprotegido
dos perigos imáginários. Essa ligação refletia-se na organização jurídica primitiva,
baseada no chamado vínculo de sangue, representado pela recíproca tutela daqueles que
possuíam uma descendência comum. Dele se originava a chamada vingança de sangue,
definida por Erich Fromm como ‘um dever sagrado que recai num membro de
determinada família, de um clã ou de uma tribo, que tem de matar um membro de uma
unidade correspondente, se um de seus companheiros tiver sido morto’. (MARQUES,
2000, p. 3).

A vingança privada não orientava-se pelo princípio da proporcionalidade. Os infortúnios
ocorridos tanto individualmente, quanto em relação à coletividade estavam diretamente
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vinculados à desobediencia aos tótens, uma das manifestações religiosas mais antigas da
humanidade, que baseava-se na crença da existência de uma relação próxima, como que um
parentesco, entre determinado grupo de pessoas, denominado de clã, e objetos naturais sagrados
como animais e plantas, chamados totens (SHECAIRA, CORREA JÚNIOR, 2006). Vejamos as
lições de Sergio Salomão Shecaira e Alceu Correa Júnior:
O homem primitivo acreditava que os seres sobrenaturais castigavam ou premiavam a
sociedade de acordo com o seu comportamento. Adoravam e cultuavam objetos aos
quais deviam obrigações e respeito. Esses objetos eram chamados Totens, e os primeiros
castigos de que se tem notícia estão vinculados às relações totêmicas. A função da pena
era reparatória, ou seja, pretendia fazer com que o infrator, ao ser punido, se retratasse
frente à divindade. Além disso, a pena visava a restauração da integridade coletiva diante
da divindade cultuada. A pena possuía, portanto, um caráter essencialmente sacral.
(SHECAIRA; CORREA JÚNIOR, 2006, p. 24-25).

Dessa forma a pena assumia um caráter sobrenatural, não como castigo, mas tendo por
finalidade restabelecer a paz no grupo, extirpando do mesmo aquele que ofendera o tótem
(SHECAIRA, CORREA JUNIOR, 2006).
Além da vingança de sangue, outro tipo de pena comum neste perído era o banimento.
Esta modalidade de pena acabava por se transformar na primeira, uma vez que o apenado, fora do
grupo, ficava à mercê da sorte solitária, do ataque das feras e de membros de grupos rivais.
Aníbal Bruno explica que:
[...] Lançar mãos ao agressor para, ferí-lo ou matá-lo, em gesto de vingança, deveria
parecer à consciencia desses grupos, impregnada das concepções de totem e tabu, tão
condenável quanto à agressão. A reação é a expulsão do grupo, que não só eliminava
aquele que se tornara um inimigo da comunidade e dos deuses e forças mágicas, como
evitava a esta o contágio da mácula de que se contaminara o agente, violando o tabu, e
as reações vingadoras dos seres sobrenaturais, a que este grupo estava submetido.
(BRUNO, 2002, p. 25).

A evolução e organização das sociedades dá lugar a novas formas de pena. O princípio
da proporcionalidade aparece pela primeira vez no na prática da lei do Talião (olho por olho,
dente por dente), e é adotado pelo Código de Hamurabi, como também entre os babilônios, na
legislação hebraica e em Roma (GUIMARÃES, 1991).
Da mesma forma esta justificativa religiosa, pautada no bem comum, encontra respaldo
entre os babilônios. Seus príncipes buscavam aplicar a justiça como forma de manter a equidade
entre fortes e fracos. A maior expressão desse povo no sentido de alcançar a justiça foi o Código
de Hammurabi, datado de aproximadamente 1.700 a.C. (GUIMARÃES, 1991).
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Melhor ensinam Eugênio Raíl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli:
Da Babilônia procede o mais antigo direito penal conhecido, através do célebre código
do rei Hammurabi, do século XXIII a.C. (entre 2285 e 2242 a.C.), que contém
disposições civis e penais. Esse texto distinguia entre os homens livres e escravos e
estabelecia pena para vários delitos. A composição era admitida em alguns delitos
meramente patrimoniais, com a devolução do triplo do que havia sido tomado. Os
escravos e as crianças eram considerados coisas, podendo ser objeto de furto. Eram
estabelecidas penas drásticas e de aplicação imediata: o ladrão surpreendido ao cometer
arrombamento, era morto e emparedado; aquele que cometia furto aproveitando um
incêndio era jogado às chamas, a mulher que cometesse adultério era jogada ao rio com
as mãos atadas. O princípio do talião permeava toda essas legislação: se devolvia lesão
por lesão e morte por morte. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002, p. 183).

Pautado especialmente na hierarquia social, prevê penas ou punições diferenciadas entre
as classes sociais e regula a vida em comunidade em vários aspectos: salários, responsabilidades
profissionais, funcionamento do poder judiciário e, em especial, regula as punições aplicadas, que
seguem a Lei do Talião. Ylves José de Miranda Guimarães salienta que:
O soberano não buscava exclusivamente regulamentar a vida civil, mas instaurar
também o reinado da justiça para imperar a ordem querida pelos deuses, reflexo da
harmonia de um mundo superior. Embora o texto deste código não se compare com as
leis de Israel, possui disposições tendentes a proteger a vida, a integridade corporal, o
bom nome, a propriedade e a família. Neste código encontramos um apelo aos
sucessores de Hammurabi para que administrem a justiça, suprimam as diferenças e
extirpem do país os perversos e procurem a felicidade dos seus súditos, contendo, afinal,
maldições para quem derrogasse as suas disposições. Demonstrava também tendências
para coarctar dos nobres certas imunidades tanto em benefício do rei como dos plebeus
(muskinu). Os escravos podiam casar-se com mulheres livres, sendo livres os filhos
dessas uniões, e a escravidão não era tida como um estigma social. As mulheres
gozavam de grau considerável de liberdade, conservando o controle do dote, sendo-lhes
legalmente possível obter pensão alimentícia, no caso de divórcio. A fundação, doação,
troca, venda e arrendamento, empréstimo e o penhor eram utilizados, tendo a herança da
propriedade sido minudentemente estipulada. Havia leis reguladoras da navegação e do
tráfico mercantil. (GUIMARÃES, 1991, p. 11-12).

O caráter religioso da pena ainda é muito visível. Cada um desses povos, adequando-o
às suas respectivas divindades, como nos primeiros tempos, procuram justificar as sanções.
A sutil e valiosa diferença entre estes últimos e os povos mais primitivos é dada pela
nova maneira de encarar a sanção. O que se pretende agora, é que o culpado pelo ato delituoso
possa compor o mal que fizera (BATISTA, 2001).
Nilo Batista exemplifica como este método fora aplicado pelo rei Hamurabi:
Na antiga legislação babilônica editada pelo rei Hamurabi, verifica-se que se um
pedreiro constrísse uma casa e esta desabasse, matando o morador, o pedreiro seria
morto; no entanto, se também morresse o filho do morador, o filho do pedreiro haveria
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de ser sacrificado. De nada adiantaria ter observado as regras usuais nas construções de
uma casa , ou pretender associar o desabamento a um fenômeno sísmico (uma
acomodação do terreno, por exemplo). Seria sempre, objetivamente responsável; ele e
sua família, dependendo da extensão do dano causado. (BATISTA, 2001, p. 102).

No Egito, no governo dos Faraós (“porta do céu”), considerados como deuses que
estabelecem relação direta entre a ordem divina e o povo, há uma preocupação em se estabelecer
diretrizes gerais a serem respeitadas pelos governantes, ou seja, normas justificadoras das ações
dos mesmos, buscando na junção entre o racional e o divino a justificação para a aplicação da lei.
Ylves José de Miranda Guimarães explica que:
Os faraós objetivam exercer o poder a serviço da justiça, como testemunha a “Instrução
do Faraó ao Vizir” (Dinastia XII), gravada na tumba do Vizir Rekmara, e nas “queixas
do Tela”, camponês que vindica justiça quando, em trânsito para a cidade em busca de
alimento para sua família, é roubado e açoitado por um servo do intendente,
apresentando em seu favor, nove alegações, entre as quais apela para o “juízo dos
mortos”, pois os egípcios para alcançarem a imortalidade deviam justificar a conduta de
sua vida perante o próximo e os seus bens, inclusive quanto ao tratamento dispensado
aos escravos e sua constância no matrimônio e nas relações comerciais. (GUIMARÃES,
1991, p. 10-11).

A religiosidade ainda marca com propriedade esta fase da aplicação da pena no Direito
Penal. O governante, autoridade que concentra em suas mãos todo o poder (legislativo, executivo
e judiciário), também é um semi-deus. Apelar para o “juízo dos mortos”, como no caso descrito,
revela que esta devoção possui grau tão elevado de importância, susceptível até da submissão real
(GUIMARÃES, 1991).
Confúcio, na China, convida ao resgate da moral chinesa dos valores e sentimentos da
antiga sabedoria (Junchaio). Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a
pedagogia e a religião. Sua filosofia moral que influenciou a estrutura social e cotidiana do povo
chinês da antiguidade. Defendia a responsabilidade que cada ente social possuía em relação ao
seu meio social, à coletividade em geral e especialmente à família, um dos alvos das atenções
deste pensador (GUIMARÃES, 1991).
O Taoísmo, corrente filosófica também chinesa, preceitua que a humanidade deve ser
reflexo da ordem do universo, sendo seu elo de ligação o imperador. Dessa forma a estrutura
religiosa, moral e jurídica que apóia o Tao, uma vez seguindo a lógica estrutura do próprio
universo, converte-se na própria ordem normativa. Ylves José de Miranda Guimarães argumenta
que:
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Cathrein, sobre a existência do Direito Natural entre os chineses cita como exemplo “a
famosa palavra de Vu-Vang, que informa o Chu-king (Livro das Recordações), o maior
livro do Império Celeste: “Pela vontade do povo existe um Rei, Príncipe e Governador.
Estes não devem agravar e prejudicar, mas cuidar dos pobres e proteger as viúvas, os
órfãos e as donzelas sem defesa. Todos devem ajustar-se aos princípios da razão, e
todos devem ter o necessário conforme seu estado. (GUIMARÃES, 1991, p. 13).

Especialmente quanto à aplicação do Direito Penal e da pena, Eugênio Raíl Zaffaroni e
José Henrique Pierangeli ensinam que:
Na China, a história mais remota confunde-se com a lenda. Nos primórdios históricos
comprovados eram conhecidas as chamadas “cinco penas”: o homicídio penalizado com
morte, o furto e as lesões penalizados com a amputação de um ou ambos os pés, o
estupro com a castração, a fraude com a amputação do nariz e os delitos menores com
uma marca na testa. Posteriormente, se conheceram as penas mais cruéis, tais como
abraçar uma coluna de ferro incandescente, esquartejamento, tortura, açoitamento,
espancamento e, especialmente, a extensão do castigo à família do autor. Ao longo dos
séculos, o sistema se tornou mais humano. No século VII d.C., suprimiu-se a extensão
da pena aos parentes, reduzindo-se novamente as penas a cinco: morte, deportação,
desterro, espancamento e açoitamento. No mesmo século, a pena de morte foi abolida
por um curto período de tempo. No século X estabeleceu-se que nenhuma província
podia ser executada a pena de morte sem o “cumpra-se” do Imperador. No ano de 1389,
foi sancionado o código penal da dinastia Ming, que distinguia cinco categorias de
infrações em ordem de gravidade, mantendo com algumas variantes, o sistema das cinco
penas. Esse texto foi modificado várias vezes até que em 1647 sancionou-se o código da
dinastia Ching, que manteria as cinco penas e que se manteve vigente até a República,
em 1912. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002, p. 181-182).

A Índia, com suas várias concepções filosóficas, difere-se das demais civilizações
justamente por sua falta de hegemonia, alcançada, talvez, pela colonização inglesa, responsável
por tolher de certa forma, culturalmente, aquele País, na tentativa de torná-lo homogêneo. É dos
poucos pontos em comum entre o bramanismo, o budismo e o jainismo que se instala justamente
o hinduísmo, pautado nas noções de destino e reencarnação (GUIMARÃES, 1991). No entanto é
com o bramanismo e seu desenvolvimento pautado na divisão social em castas que se
estabelecem as noções normativas. Os integrantes de cada casta têm direitos e deveres peculiares
à sua condição. Embora esta divisão tenha um status religioso, sagrado, figura também como lei
positivada. Howard Becker e Harry Elmer Banes atestam que:
Apesar da força obrigatória do dhama como lei sagrada, concebe-se também o dharma
como Direito Positivo em sentido estrito, isto é, regra de comportamento imposta por
uma autoridade central por meio de sansões, que, no fim das contas, confiam na força
como ultima ratio. Por outras palavras, identifica-se o Direito com a denominação
racional: é dharma sagrado mais danda (sanção, coação, castigo) secular. (BECKER;
BANES, 1955, p. 123-124).
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Ainda na Índia, os ensinamentos de Buda, não pautados na reencarnação, mas na força
interior do indivíduo, propondo uma existência alicerçada na benignidade e assim interrompendo
a necessidade de várias reencarnações, espalha a crença de que é com o bem que se combate o
mal, estimulando a bondade, condenando o ódio, os vícios a luxúria e a desonestidade. A partir
de seus ensinamentos, cria-se uma espécie normativa, denominada os “Dez Mandamentos de
Buda”, dentre estes estão os deveres de não matar, mas de respeitar a vida; não roubar, mas
ajudar a fazer com que todos gozem do fruto do seu trabalho; não cobiçar ou invejar, mas
regozijar-se com a fortuna dos outros (BOGARDUS, 1965).
A Lei de Manu, atribuída a um dos filhos de Brahma, ocupava-se de tratar dos preceitos
de ordem religiosa e moral além de organizar juridicamente os direitos e deveres dirigidos a cada
uma das castas. Ylves José de Miranda Guimarães salienta que:
Justifica o poder como função repressiva, já que o homem é naturalmente mau e só se
submete mediante castigo, tendo o rei a função de impedir a anarquia, mediante coação,
e proteger com justiça a tudo que estivesse sujeito a seu poder. Ao castigar devia se
haver com retidão e discernimento, castigando com eqüidade. As Leis de Manu
cuidavam da educação, do sistema familiar, da vida cívica e religiosa. Os preceitos
relativos à família tinham como escopo satisfazer às necessidades biológicas e assegurar
o seu sustento. Os casamentos devem ser organizados por pessoas capazes de levar em
consideração os melhores interesses dos nubentes, insistindo-se na endogamia. Os meios
de sustento devem ser procurados em ocupações socialmente úteis, e não em trabalhos
prejudiciais ao bem-estar da pessoa ou grupo social. A sociedade perfeita é aquela em
que as virtudes do homem bom desenvolvem-se sem impedimentos. (GUIMARÃES,
1991, p. 15).

O castigo é tido como ponto de purificação para os que poderiam suportá-lo. Além
disso, a estratificação das castas beneficiava sobremaneira os que pertenciam àquelas tidas como
superiores. Eugênio Raíl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli explicam que:
As leis, livro ou código de Manu é o texto principal mais elaborado da Índia, de idade
sumamente controvertida, sendo por alguns situada no século XIII a.C. e por outros no
século V a.C. Para esse código, a pena cumpria uma função eminentemente moral,
porque purificava aquele que a suportava. Esse texto dava adequada importância aos
motivos e distinguia, nitidamente, o dolo da culpa e o caso fortuito. A faculdade de punir
era divina e era exercida pela autoridade terrena por delegação de Brahma, sendo que o
texto legal era o fundamento da sociedade hindu do brahmanismo, marcada por forte
estratificação. Daí que seu sistema de penas apresentasse uma característica especial,
freqüente nas legislações antigas: a multa aumentava de conformidade com a hieraraquia
social da pessoa, ao mesmo tempo em que as pessoas de tal hierarquia eram eximidas de
certas penas corporais. O limite entre o crime e o pecado desaparece, a ponto do homem
de casta superior, ou seja, o brahmane, que conhecesse de memória o texto sagrado,
podia cometer impunemente qualquer fato. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2002, p.
182).
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O povo hebreu, ao contrário dos demais, teve na resolução dos próprios conflitos
coletivos o ponto de partida para que fossem estabelecidas suas normas de conduta. A
religiosidade fortemente presente na crença de um deus vivo faz com que este povo receba “dos
Céus” os preceitos aplicáveis à vida terrena. As “Tábuas da Lei”, ou os “Dez Mandamentos”,
relatados na Bíblia, tratam das diretrizes básicas de conduta para uma vida em harmonia e em
consonância com a vontade divina. Dentre elas, destacam-se preceitos elementares da vida
humana grupal, como a proibição de matar, e outros que, no entanto, possuem um caráter moral
como o respeito aos pais e a proibição do adultério, sem que isto deixe de lado o forte apelo
religioso: amarás teu deus sobre todas as coisas (GUIMARÃES, 1991).
Dessa forma, os conceitos relativos à pena, entre os hebreus, seguiam estas mesmas
nuances, ora moral, ora religiosa e por outras vezes direcionado pelo entendimento do homem
que racionalizava estes valores e os transformavam em penas.
A Bíblia, principal livro histórico e sagrado deste povo, contém em diversas partes de
seu texto, diretrizes dadas pelos profetas ou pelos homens sábios, que de uma forma ou de outra
pretendiam este íntimo contato com deus e que, através dele, orientavam o povo no proceder
diário. Ylves José de Miranda Guimarães ensina:
Os profetas Isaías e Miquéias (740-700 a.C.) verberaram contra a opressão e exploração
dos fracos e indefesos, especialmente viúvas e órfãos, lamentando o estado de injustiça a
qual chegou Jerusalém, conclamando a cessação da prática do mal, para que imperasse o
bem e o Direito, invectivando contra os subornos dos juízes e a corrupção dos tribunais,
sendo que Miquéias aponta como causa profunda dos males sociais desse tempo o
desconhecimento do Direito, pregando como essência da religião a prática do Direito e o
amor à piedade ou atitude comunitária. Outra não é a pregação dos profetas Naum,
Sofonias, Habacuc, Jeremias e Ezequiel (640-570 a.C.) que trazem à memória as queixas
dos profetas anteriores contra a opressão e injustiça, insurgindo-se contra a exploração
dos socialmente fracos e a vida regalada das classes superiores de Jerusalém. Enfatiza a
obrigação principal do rei de assegurar a justiça a todos, sendo insistida a necessidade da
prioridade do Direito e da justiça; embora com coragem e intrepidez ao denunciar as
injustiças, não incitam a violência ou a revolta, mas preconizam “uma atitude
permanente de respeito aos direitos e às pessoas dos outros, seja na vida comunitária em
geral, seja particularmente no âmbito judicial ou nos tribunais”. (GUIMARÃES, 1991,
p. 18).

Como se vê, a especial marca oferecida pelo período está relacionada à religiosidade ou
à crença no sobrenatural, seja ela personificada na figura do governante, seja permeando o
imaginário da coletividade.
À medida que estes valores sobre-humanos cedem lugar à racionalidade, as razões da
pena modificam-se, embora percorram (e continuam percorrendo) ainda um longo caminho na
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tentativa de humanizarem-se.
No entanto, esta tentativa de racionalização do mundo, que possibilitou o surgimento das
ciências, como hoje as conhecemos, lança raízes profundas, que depositadas em solo fértil
possibilitaram a evolução da pena aos níveis hoje conhecidos.
3 O PRINCÍPIO DA HUMANIDADE
Considerando todo o desenvolvimento histórico do direito penal, concluímos que o
Princípio da Humanidade galgou um alto patamar. Passando da arbitrariedade consentida a uma
busca de tratamento humano digno, que é exigência.
O referido principio previsto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, embora
noticiado também na legislação infraconstitucional, em alguns de seus incisos, assim é expresso:
Art. 5º 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:
[...]
III – ninguém será submetido a tortura ou a tratamento desumano degradante;
[...]
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras as seguintes:
a) privação ou restrição de liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
L – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus
filhos durante o período de amamentação; (BRASIL, 1988).

Embora tenha evoluído especialmente nos últimos anos, graças à solidificação do
Princípio da Legalidade é que este Princípio tem tido a possibilidade de ser expresso.
Ao atentarmos especialmente para os incisos III e XLVII, do artigo 5º da Constituição
de 1988, parece estarmos à salva das arbitrariedades. No entanto, o cotidiano das prisões
demonstra exatamente o contrário: insalubridade, superlotação, violência, enfim, desumanidade.
Como não bastasse isso, o próprio sistema de penas constitucionalmente previsto (art. 5º,
XLVI), retira do indivíduo o que de mais precioso lhe pode ser conferido: a liberdade.
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Atentemos às palavras do sempre atualíssimo Cesare Beccaria, numa passagem de sua
obra em que compara pena de morte e escravidão perpétua:
Poder-se-á dizer que a escravidão perpétua é do mesmo modo uma pena rigorosa e,
consequentemente tão cruel quanto a morte. Retrucarei que, englobando em um ponto só
todos os instantes amargos da existência de um escravo, ela seria talvez a mais horrível
do que os tormentos mais atrozes; porém tais instantes ficam disseminados por todo o
curso da existência, enquanto que a pena de morte exerce todas as suas forças num só
momento. (BECCARIA, 2007, p. 54-55).

Não ocorre de maneira diferente quando a pena aplicada trata-se daquela privativa de
liberdade.
Embora a reprimenda aplicada não possua o caráter de perpetuidade, como prevê o
artigo 5º da Constituição de 1988, a alusão da infinidade da pena está cravada no estigma social
que fica impregnado eternamente no sentenciado.
A certeza de um destino que nada melhor tem a lhe o oferecer a não ser a constante
reprovação social exterioriza-se com a reincidência na maior parte dos casos.
A pena privativa de liberdade não promove a ressocialização e, tão pouco atemoriza a
população coibindo a prática delitiva.
O Princípio da Humanidade, ao invés, observa a própria natureza do homem e tem por
missão conservá-lo ou ajudá-lo a descobrir-se como tal. As palavras podem parecer fantasiosas,
mas se não houver crença, nas mudanças, nas boas mudanças, em que nos convém pensar o
mundo? Tais mudanças, entretanto, são urgentes.
Luis Régis Prado menciona que:
Importa ressaltar que, historicamente, a noção de humanistas como princípio jurídico, já
se fazia presente no Século XVII, no ideário de Direito natural racional, particularmente
na obra de Samuel Pufendorf (De jure naturae et gentium): ainda quando não se espere
de outro homem nada de bom nem de mal, a natureza exige que se o considere como
nosso semelhante ou afim. Só essa razão já é suficiente, ainda que não existisse outra,
para que o gênero humano construa uma comunidade pacífica. (PRADO, 2006, p. 143).

Nossa intenção não é a de aclamar a total extinção da pena privativa de liberdade ou o
desmantelamento impensado da estrutura estatal penal e penitenciária, mas sim que estes estejam
em perfeita consonância com o Princípio ora apresentado, além é claro dos demais acolhidos pelo
direito penal, processual penal e pela constituição, preservando-se com isso a ordem e a
segurança pública. Neste sentido René Ariel Dotti expõe que “com incontestável autoridade
intelectual e profunda honestidade científica, Hilde Kaufmann, acentua que a tendência
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humanizadora na execução das reações penais não põe em risco a ordem e a segurança pública”
(DOTTI, 1998, p. 352).
A Constituição proíbe expressamente as penas mais graves, que antes já fizeram parte de
nosso ordenamento (art. 5º., XLVII CF/1988) e, ainda, determina quais podem ser aplicadas (art.
5º, XLVI).
No entanto prevê, também expressamente que, ninguém poderá ser submetido a tortura
ou a tratamento desumano degradante (art. 5º, III).
Fato ocorrido a alguns anos no estado do Pará, noticiado pelos meios de comunicação
em massa, nos faz também meditar sobre o assunto.
Trata-se de uma menor que fora detida em uma cela composta por presos do sexo
masculino. Estupros, humilhações, talvez uma gravidez a caminho (ou pelo a menos a real
possibilidade dela), exposição ao risco de contágio venéreo, espancamentos, todo o tipo de
tortura psicológica, etc.
Os jornais pouco noticiaram, mas a menor fora detida por conta de um furto.
Os aplicadores do direito, envolvidos na questão, trataram de desculpar-se, inclusive
publicamente, e de justificarem suas práticas, não que este seja um caso isolado. Soube-se depois
que é frequente, não apenas naquele Estado.
Por aplicação do Princípio da Humanidade de forma alguma recebeu a menor o
tratamento penal mais adequado. O fato feriu severamente a Constituição que, sem mencionar
outros dispositivos mais que embasariam nossa resposta, determina expressamente a proibição do
tratamento desumano degradante.
E aqui não estamos tratando de devaneios ou sonhos, mas de vida real.
O Princípio da Humanidade deve estar inserido na mentalidade dos aplicadores do
direito.
Embora estes fatos colaborem para a solidificação das bandeiras abolicionistas e
minimalistas do Direito Penal, não podemos tratá-lo com um olhar paternalista. A aplicação da
pena deve ser a merecida, observados os limites e critérios que estes Princípios propõem,
especialmente o da Humanidade. Sérgio Salomão Shecaira e Alceu Correa Júnior reforçam este
entendimento:
Por outro lado, corroborando o posicionamento ora adotado, merece transcrição a lição
de Jescheck, a qual é mencionada pela maioria dos autores nacionais quando analisam o
princípio em questão: "O Direito Penal não pode se identificar com o direito relativo a
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assistência social. Serve em primeiro lugar a Justiça distributiva, e deve pôr em relevo a
responsabilidade do delinquente por haver violentado o direito, fazendo com que receba
a resposta merecida da Comunidade. E isso não pode ser atingido sem dano e sem dor
principalmente nas penas privativas de liberdade, a não ser que se pretenda subverter a
hierarquia dos valores morais, e fazer do crime uma ocasião de prêmio, o que nos
conduziria ao reino da utopia. Dentro destas fronteiras, impostas pela natureza de sua
missão, todas as relações humanas disciplinadas pelo Direito penal devem estar
presididas pelo princípio da humanidade. (SHECAIRA; CORREA JÚNIOR, 2002, p.
87).

Não se trata de deixar de punir, mas de fazê-lo na medida adequada, em respeito aos
princípios constitucionais, em especial ao da dignidade da pessoa humana.
4 CONCLUSÃO
Diante de todo o demonstrado, concluímos que a aplicação da pena na antiguidade em
comparação com a aplicação da pena nos dias atuais, em seu aspecto humanitário, pouco evoluiu.
Apesar de contarmos com um sistema garantista de penas, como uma infinidade de
princípios penais (duplo grau de jurisdição, legalidade, taxatividade, dignidade da pessoa
humana, contraditório e ampla defesa, dentre outros) na sua essência a preocupação do legislador
em geral, concentra-se apenas no aspecto punitivo, sem levar em conta, na maioria das vezes os
aspectos sociais e humanitários que caminham entrelaçados quando da tomada da medida
punitiva.
Dessa forma, a punição penal extrapola os limites da punibilidade e passa a ser aplicada
contra a própria pessoa do apenado.
Diariamente lemos as mais variadas denúncias sobre o tema: superlotação, ambientes
inadequados, sem qualquer atividade recreativa, sem um trabalho estimulante, sem a
possibilidade efetiva de ressocialização e, pior, sem qualquer condição fornecida pelo Estado de
reinserção do apenado na sociedade.
As condições em que pena é aplicada são piores que a do Talião. Igualam-se ao
banimento, no que diz respeito à segregação e ao abandono comunitário.
Não fica muito atrás da própria pena de morte, já que a exclusão social é morte em vida.
Juízes, promotores, advogados, e todos os agentes penitenciários, bem como os
legisladores são entes sociais dos dias atuais e os únicos capazes de mudanças nessa realidade.
Agir com humanidade no momento da aplicação da pena significa aplicar medidas que
não extrapolem os limites punitivos.
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Além disso, o próprio sistema de encarceramento adotado pela atual legislação já
demonstrou que é ineficaz. Não ressocializa o apenado, basta que observemos os aviltantes
números da reincidência. Tão pouco serve como medida preventiva, pois o aumento da
criminalidade é exponencial.
A pena deve conter, em seu bojo, apenas o necessário a reprimenda criminal. Ao
contrário, diariamente a pena transforma-se em instrumento de flagelo do corpo e da mente dos
apenados.
Além da necessária mudança na legislação específica, é necessária a formação de uma
sociedade onde se possa enxergar o outro, mesmo o que delinquiu, como seu par.
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