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. Direito Pcnal, da vingança do olho por olho, do
dente por dente, inteiramente superada pela cons-
ciência jurídica contemporânea".

Geralda Anacleta Lourenço, faxineira, defen-
de a pena de morte para criminosos como Guilher-
me de Pádua e os assassinos da menina Míriam
Brandão. "Pessoas que agem assim não são nor-
mais", diz ela. Para os outros crimes, Geralda
acredita que a prisão com trabalhos forçados pode
ajudar um criminoso a se recuperar.

O advogado c funcionário da Casa, Délio
Malheiros, condena o debate sobre a adoção da
pena de morte "no calor dos fatos". "Não é~a
solução mais correta e nem é o momento adequado
para discutirmos a medida, argumenta. Segundo
Délio, os meios de comunicação vêm promovendo
essa discussão com excesso de parcialidade. "A
imprensa, da forma como vem divulgando os fatos
recentes, aeaba induzindo as pessoas a acreditar
que a pena de morte é a única solução", conclui.

Calhau:
"Ameaça social".

~

Floriano:
"Consagração da
impunidade".
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sua opinião, a impunidade, sem sombra de dúvida
é a causa mais significativa na questão da violên-
cia. Floriano, que se tornou um estudioso do
assunto, não hesita em afirmar que a legislação
penal é excessivamente permissiva, tomando qua-
se impossível a punição satisfatória de certos
delitos. "A Lei Fleury é a consagração da impuni-
dade, um verdadeiro estatuto pestilencial, peça
indigna da cultura jurídica brasileira e sem similar
em qualquer país civilizado."

Radicalmente contra a pena de morte, por
argumentos de ordem "moral e racional", Floriano
sugere, como saída, o endurecimento da legisla-
ção penal - indistintamente para todos os infrato-
res -, a adoção de medidas no campo social para
reduzir a miséria e a reformulação urgente do
sistema penitenciário brasileiro. "O recurso à pena
de morte não vai restituir à vida dos que morreram
pela violência, nem dar mais segurança à socieda-
de", sustenta. "Esse recurso - acrescenta - só
pode ser entendido como retomo à fase bárbara do
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Élcio também considera a programação das
televisões um fator preocupante. Segundo ele,
boa parte da população brasileira, sobretudo aquela
desprovida de qualquer percepção crítica da rea-
lidade, é alvo dos requintes de violência exibidos
hoje em abundância, pela emissoras, em disputa
acirrada por maiores ganhos em audiência. "As
emissoras exibem um grande telecurso da miséria
humana e da violência fisica e moral", garante. "A
pena de morte - diz ele - não resolverá as causas
geradoras dessa violência".

Já Neide Meire da Silva, recepcionista da Di-
retoria-Gerai, acredita que a certeza da impunidade
é o componente preponderante na estatística da
criminalidade no Brasil. Mesmo assim, Meire se diz
contra a adoção da pena capital por questões
éticas e morais. "O Estado existe para resguardar
o cidadão" - diz ela. "Seria um absurdo o Estado
legalizar a violência".

Nessa mesma linha raciocina o também con-
sultor jurídico, Floriano de Lima Nascimento. Na
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"Imprensa
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campanha".
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Funcionários da AL acham Legislação muito permissiva

Geralda:
"Pena máxima

para os bárbaros".
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Impressionado com a barbaridade dos crimes
recentemente noticiados, Antônio Calhau, con-
sultor jurídico da Casa, alinha-se ao lado dos que
pedem pena de morte para os crimes violentos.
Para ele, os crimes hediondos são cometidos por
pessoas insanas, que, do ponto de vista médico
são irrecuperáveis, e, portanto, verdadeiras amea-
ças ao convívio social. Ele não ignora, entretanto,
um argumento largamente utilizado por aqueles
que condenam a medida: o erro judiciário. "Caso
seja instituída, a justiça brasileira precisa adaptar-
se à nova realidade jurídica e redobrar os cuidados.
Vale mais absolver mil condenados do que conde-
nar um inocente", ressalta.

A miséria a que estão submetidos milhares de
brasileiros é, na opinião de Élcio Costa Moreira,
assessor de Plenário, um dos elementos
desencadeadores da violência. A lei do "salve-se
quem puder", segundo ele, acaba mostrando sua
face mais dura e perversa, na medida em que é
excessivamente deseducadora.

Maria Teresa Ladeira

A escalada da violência, que a cada dia
cresce no país, reacende a chama de uma
questão polêmica: a pena de morte. Um
tema anteriormente circunscrito a progra-

.... mas populares é hoje discutido com insis-
tência pela televisão, pelos editoriais dos
jornais e até pelo cidadão comum.

Alguns juristas afirmam que a medida,
além de inconstitucional, pois colide defren-
te com o que está disposto na Constituição
brasileira, éum contra-senso em tennos de
Direito Penal moderno. Como se não bas-
tasse esse entrave jurídico doméstico, o
Brasil não poderia adotar a pena de morte
por questões internacionais. O país é um
dos signatários da Convenção Americana
sobre Direitos Humanos da OEA (pacto de
San Jose da Costa Rica), referendada atra-
vés de Decreto do Congresso Nacional.

A despeito da realidade jurídica que se
apresenta, as pesquisas de opinião pública
emplacam índices surpreendentes de acei-
tação da pena de morte. Embora represen-
tem um universo restrito da população bra-
sileira,são números seguramente reveladores
de uma vontade, em geral apenas sucedida
pela prisão perpétua, com trabalhos força-
dos, para punir os criminosos bárbaros.

Há quem considere a instituição da pena
alternativa viável para conter a onda de
criminal idade que avança pelo país. Os
partidários dessa opinião não acreditam em
erro judiciário, na ressocialização do crimi-
noso e acham que a pena capital é o único
recurso que, de fato, intimida um criminoso.

Há, porém, quem discuta sua eficácia,
por entender que a medida não reverteria
essa triste realidade. Acham que os erros
judiciais ocorrem, que alguns países não
têm conseguido controlar a taxa de
criminalidade com a adoção da pena - em
alguns casos, até cresceram, e que o Estado
tem o dever moral e ético de zelar pela
guarda dos presos.

Enquanto as opiniões se dividem e os
juristas travam polêmicas discussões, o ci-
dadão, acuado pela violência nas ruas, co-
bra providências e pede um basta nessa
situação.
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Um movimento pela vida

"O Legislativo tem obrigação moral e política de agir para que situações
tão dramáticas não se repitam e se banalizem no cotidiano". Com essas
palavras, o presidente Romeu Queiroz recebeu, no princípio de fevereiro,
um grupo de parentes das vitimas da violência, do qual fazem parte Jocélia
Brandão, mãe da garotinha Miriam (seqüestrada e assassinada em dezem-
bro) e Lenir Mattos de Oliveira, mãe dajovem Janaina (estuprada emorta
emjaneiro desse ano).

O grupo está liderando um movimento pelo fimda violência e pretende
entregar ao presidente Itamar Franco e ao ministro da Justiça, Marcílio
Corrêa, um documento contendo estudo jurídico sobre a reformulação do
Código Penal. Entre outros pontos, o estudo sugere a retirada dos
atenuantes de pena para autores de crimes hediondos, como bons antece-
dentes, primaridade, nível universitário, etc. A escritora e novelista Glória
Perez, mãe da atriz Daniela Perez, também é signatária do documento e
integrante do grupo.

No encontro, Queiroz determinou que uma equipe técnica da Casa,
juntamente com Jocélia Brandão e outras representantes do movimento,
estude medidas objetivas a serem tomadas e que resultem em ações
concretas pelo fim da violência e pela mobilização da sociedade em torno
do assunto.

QUANDO O CONDENADO É INOCENTE

o fazendeiro Manuel Mota Coqueiro foi o último condenado à morte no
Brasil. Acusado de assassinato, Mota Coqueiro morreu na forca, em
Macaé, no Rio, aindanos tempos do Império, em 1855.Tempos depois, os
verdadeiros assassinos confessaram o crime. A descoberta tardia da
inocência do fazendeiro causou profunda comoção popular, fazendo com
que o imperador D. Pedro II comutasse todas as penas de morte. A pena
demorte foi abolida apenas em 1890, por decreto, depois de ter sido prática
freqüente no Brasil durante 88 anos.
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