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INTRODUÇÃO  

 

Com o aumento exponencial dos números da violência no Brasil, aliado ao avanço 

dos meios pelos quais esta má notícia se propaga, cresceu, igualmente, a 

insegurança de nossa população. Dentre as diversas consequências que provêm 

deste fenômeno, aumentou, igualmente, a pressão da opinião pública para que as 

autoridades fechem o cerco contra os delinquentes, preferencialmente colocando-os 

na prisão. 

 

Embora se reconheça a pertinência e a legitimidade deste anseio de nossa 

coletividade, o fenômeno trás, como resultado, uma difícil questão, com respostas 

que ainda precisam ser encontradas. Como endurecer a legislação penal (e a 

interpretação desta legislação) pelos operadores do Direito, e especialmente pelos 

magistrados, sem que este movimento implique em afronta às garantias 

constitucionais dos cidadãos?  

 

Ou, em outras palavras, como encontrar um ponto de equilíbrio entre a necessidade, 

legitima, de punir com o merecido rigor aqueles que teimam em descumprir as leis 

penais, e ao mesmo tempo, não se descumprir as garantias constitucionais que 

foram criadas justamente para proteger do arbítrio e os excessos do Estado? 

 

Neste trabalho examinaremos a difícil equação que acima se apresenta utilizando 

como base um exemplo prático, que tem atraído a atenção dos estudiosos desta 

área e que pode ser assim resumido: O Estado pode processar, POR UM TEMPO 
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INDEFINIDO, alguém que está sendo acusado de ter cometido determinado crime, 

apesar de não ter sido encontrado por este mesmo Estado para responder ao 

suposto delito?  

 

A questão que se propõe é. O Estado tem sido sábio, verdadeiro, justo ao aplicar 

suas próprias leis aos fatos que ocorrem em sociedade?  

 

OBJETIVOS  

 

O trabalho tem por objetivo oferecer um conjunto de reflexões a um tema que afeta a 

todos, indistintamente, pois longe de ser uma questão de caráter estritamente penal, 

ou limitada pelos muros da interpretação fria e teórica de nossa legislação, também 

traz em seu bojo aspectos que suscitam discussões e controvérsias para os 

estudiosos do Direito, da Administração Pública, e, por que não, de grande interesse 

também aos estudiosos da Filosofia.  

 

Ainda como objetivo do trabalho há que se mencionar a importância de se divulgar 

entre as pessoas formadoras de opinião (que é o público destinatário deste 

CONGRESSO) a abordagem a um tema que, apesar de figurar nos tribunais como 

um assunto apenas para os “iniciados”, pode ser também compreendido e suscitar 

análises também entre os estudiosos que se de dedicam a outros ramos do 

conhecimento humano.  

 

MÉTODOLOGIA 

 

Optou-se, para a realização do presente trabalho, do método DEDUTIVO, na medida 

em que se baseou na análise dos enunciados genéricos localizados na Constituição 

Federal do Brasil, no Código Penal e também em pesquisas bibliográficas e 

Jurisprudência sobre o tema. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Herdamos, dos estudiosos romanos uma expressão, que de tão utilizada acabou por 

se incorporar ao vocabulário popular, qual seja, “O Direito não socorre quem dorme”. 



 

Através dela se quer transmitir aos destinatários das regras jurídicas (todas as 

pessoas, indistintamente), uma mensagem que pode ser assim simplificada: “é 

inegável que você tem direitos, mas se você não requerer os seus direitos no tempo 

oportuno, supõe-se que você renunciou a este direito”.  

 

As razões pelas quais esta regra básica compõe o alicerce dos ordenamentos 

jurídicos são várias, mas podemos citar duas: 

- Proporciona segurança às relações jurídicas: você não corre o risco de daqui a 

quarenta, cinquenta, sessenta anos, ter de comparecer as tribunais para apresentar 

documentos, ou argumentos, ou provas que o tempo já transformou em cinzas. 

 

- Valoriza o atributo da liberdade, intrínseco aos seres humanos, de fazer uso, ou 

não de seus direitos: você tem o direito de cobrar uma dívida, mas não cobrará 

porque o seu devedor é, ao mesmo tempo seu credor em atos de caridade e 

aprendizado. 

 

Em matéria de direito penal os homens que escolhermos para elaborar as nossas 

leis levaram esta expressão romana muito à sério, pois concedem ao Estado um 

prazo para punir os cidadãos acusados de terem cometido crimes, ou infrações 

penais de menor potencial ofensivo e na Constituição Federal, que é a nossa lei 

maior, deixaram esclarecido que somente crimes reputados pela sociedade como 

extremamente graves poderiam ser alvo de processo e punição em qualquer tempo, 

ou em outras palavras, seriam imprescritíveis. 

 

Estas duas exceções à regra são os crimes de racismo, a ação de grupos armados 

civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.  

 

O problema, grave, que tem recebido especial atenção dos juristas e dos operadores 

do Direito está intimamente ligado a esta questão de fundo: determinado cidadão foi 

acusado pelas autoridades, de ter cometido determinada infração pena, mas não foi 

encontrado, por estas mesmas autoridades, para apresentar sua defesa. 

 



Imaginando-se que o Estado, apesar de todo o aparato que é colocado à sua 

disposição (sobretudo com o advento das novas tecnologias) falhe em sua tarefa de 

localizar este cidadão contra o qual pesa a acusação do crime, de maneira que 

decorram dezenas de anos entre a data da acusação e sua localização, poderá, 

indefinidamente, manter a acusação e processo em que se pretende impor a 

punição? 

 

Caso a resposta seja afirmativa, não se estaria, neste caso, transformando em 

imprescritíveis, crimes que a Constituição Federal não reputou como passíveis de 

imprescritibilidade?  

 

Poderia, o cidadão, pagar pela incúria do Estado, que falhou ao não localizá-lo no 

tempo oportuno, oferecendo-lhe, também no tempo oportuno, o direito de se 

defender? 

 

Não se estaria, nesta hipótese, afrontando-se um direito básico da cidadania, que é 

a observância do princípio da dignidade humana? 

 

Ora, direitos humanos são “um conjunto de prerrogativas e garantias inerentes ao 

homem, cuja finalidade básica é o respeito à sua dignidade, tutelando-o contra os 

excessos do Estado, estabelecendo um mínimo de condições de vida e, portanto, 

indissociáveis da condição humana” (PENTEADO FILHO, 2012, p. 20). 

 

É possível afirmar, então, que os direitos humanos estão diretamente ligados à 

dignidade da pessoa humana: Dignidade vem do latim “dignus” que por sua vez é 

“adjetivo ligado ao verbo defectivo “decet” (é conveniente ou apropriado) e ao 

substantivo decor (decência, decoro). No sentido qualificativo do que é conveniente 

ou apropriado. Foi usado tanto para louvar, quanto para depreciar: dignus laude, 

dignus supplicio. O substantivo dignitas, ao contrário, tinha sempre a conotação 

positiva: significa mérito e indicava também cargo honorífico do Estado”. 

(COMPARATO, 1998, p. 11). 

 

Daí porque conceituamos a dignidade da pessoa humana como um valor moral e 

espiritual inerente ao homem, indissociável de sua própria existência. 



De posse deste conceito de dignidade da pessoa humana não fica muito difícil 

perceber que permitir-se o curso do processo sem que se observe um prazo, 

razoável para que o Estado procure, e encontre e suposto infrator da Lei não é 

apenas uma afronta à Constituição Federal, mas uma acinte à própria dignidade da 

pessoa humana e um fonte de insegurança que não afeta apenas ao suposto 

criminoso, mas toda a sociedade. 

 

RESULTADOS 

 

Dentre outras constatações, de forma bastante sintética mencionam-se as 

seguintes, que têm como especial relevância convidar à reflexão dos destinatários 

desta pesquisa: 

O tema que estimula à reflexão sobre o direito, assegurado aos cidadãos, de 

somente serem julgados e condenados após receberem, do Estado, a notícia formal 

da existência de um processo e do inteiro teor da acusação é, na verdade, uma das 

faces do estudo do próprio Direito à liberdade, assegurado pelo Artigo quinto da 

Constituição Federal, bem como, pelo Artigo terceiro da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, cristalino, aliás, ao asseverar que “todo homem tem direito à 

vida, à liberdade, e a segurança pessoal.  

 

Se é verdade que as nossas normas jurídicas proporcionam a eficácia necessária 

para que haja uma sociedade  mais justa e pacífica sem contudo haver desrespeito 

do Estado às garantias fundamentais do indivíduo, principalmente, no que se refere 

à dignidade da pessoa humana. 

 

CONCLUSÃO 

 

Embora cientes de que toda e qualquer discussão que resvale na constatação, 

difícil, tornada célebre por Sartre de que “o inferno são os outros”, e malgrado 

reconhecer que o assunto tende a causar imenso sentimento de mal estar e 

desconforto, sobretudo, quando pressupõe a necessidade de que o homem 

reconheça, que mesmo remotamente, está sujeito aos arbítrios do Estado, 

defendemos que se trata de um assunto que não pode ser escondido “debaixo do 



tapete”, tentando, quase que ilusoriamente, ignorá-lo e que discuti-lo é um 

verdadeiro exercício de cidadania. 

 

O que constatamos, através dos resultados enumerados acima, é que não há como 

o Estado escapar de dualidades como: o indivíduo e a coletividade, o exercício do 

dever de punir e o dever de garantir à dignidade da pessoa humana. E neste 

sentido, nem o indivíduo e a sociedade estão imunes à ponderação sábia ou não 

que o Estado faz desses elementos. Sendo assim, faz-se necessária a reflexão 

desses dilemas que ocorrem constantemente em nosso cotidiano a fim de que se 

desperte a consciência para qual direção estamos caminhando ou estamos nos 

deixando conduzir numa sociedade que clama por justiça e paz social. 
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