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RESUMO 
Há direitos fundamentais expressos e implícitos, quais sejam, aqueles que decorrem do 
sistema e dos princípios. A segurança pública é uma garantia que decorre de valores 
constitucionalmente tutelados, como a liberdade de locomoção, a incolumidade física, a 
propriedade e a vida.  Assim, gera direitos subjetivos aos seus titulares e impõe medidas 
concretas por parte do Poder Público, dentre as quais o dever de estruturar 
adequadamente os órgãos persecutórios. É certo que a Constituição federal traz um rol de 
direitos materiais e processuais dos investigados e presos, medidas próprias de um Estado 
Democrático de Direito. Contudo, os direitos difusos da sociedade, mormente a 
segurança pública, e os dos ofendidos ostentam igual quilate. 
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ABSTRACT 
There are expressed and implied fundamental rights, namely those that derive from the 
system and the principles. Public security is a guarantee that stems from constitutionally 
protected values such as freedom of movement, physical safety, property and life. Thus, it 
generates subjective rights to its holders and imposes concrete measures by the 
Government, including the duty to properly structure the persecutory organs. It is true 
that the federal Constitution brings a list of material and procedural rights of the 
investigated and imprisoned, proper measures of a Democratic Rule of Law. However, 
the diffuse rights of society, especially public security, and those of the offended bear 
equal carat. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história dos direitos humanos deriva da necessidade de controle do exercício 

abusivo do poder estatal. Em um segundo momento, constatou-se que não só o Estado 
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pode cometer abusos, mas também  e, a depender das circunstâncias, com maior 

intensidade  os particulares, mormente as grandes corporações. Assim, no nosso 

Ordenamento Jurídico, os direitos fundamentais são oponíveis tanto ao Estado quanto aos 

particulares, o que a doutrina chama de eficácia horizontal. 

É certo que a Constituição federal reconhece direitos fundamentais implícitos, 

ainda que não constem no rol do art. 5o ou em outro dispositivo disperso do seu corpo. 

Nesse sentido, o art. 5o

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, 

segurança pública é, portanto, um direito fundamental que decorre implicitamente do 

nosso regime constitucional, que garante o direito à vida e à propriedade privada. 

O Brasil ostenta números alarmantes de violência, mormente contra grupos 

minoritários, mulheres, índios e negros. Na contramão de grande parte dos países, nossos 

índices vêm aumentando. Isso se dá por uma gama de fatores. A ausência de uma política 

pública de segurança pública estruturada e planejada a nível nacional é um deles. 

Insistimos em um combate irracional ao tráfico de drogas. Referido combate tem 

que ser pensado de forma racional, focando nas grandes organizações criminosas e com 

implementação de medidas fiscalizatórias em portos e aeroportos, e não nas fronteiras, 

onde o controle é praticamente impossível. De pouco adianta prender as chamadas 

osas dentro dos 

presídios. Gastar energia e mobilizar toda uma estrutura policial para promover a prisão 

de pequenos traficantes não parece ser a melhor saída. Ao revés, as estruturas de 

segurança devem investir contra os produtores de droga em larga escala e as lideranças 

das organizações. É a medida possível dentro de um Estado com limitação de recursos 

materiais e de pessoal. 

Contudo, as instituições precisam legitimar a sua existência, mostrando os 

resultados de suas ações. De forma intuitiva, sabemos que é mais fácil prender mulas do 

tráfico e pequenas associações. Com isso, a sociedade tem uma falsa percepção de que 

está sendo feita uma política de segurança efetiva. E, por outro lado, as instituições 

aparentam fazer o seu papel de forma eficaz, ostentando números elevados de detenções, 

denúncias penais e condenações. 

Precisamos estruturar melhor as instituições de persecução penal, buscando uma 

integração entre os órgãos de modo a facilitar o intercâmbio de informações sensíveis. 

Além disso, é necessária uma modernização da investigação policial, promovendo sua 
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desburocratização. Por fim, é essencial o respeito à atividade-fim das instituições, de 

sorte que não é tolerável o aparelhamento ou direcionamento ideológico por parte do 

governo de ocasião. 

Nosso sistema constitucional traz um rol grande de direitos dos investigados e 

réus. E assim deve ser em um Estado Democrático de Direito, que respeita as garantias 

processuais e promove uma divisão de funções de acordo com o sistema acusatório, que, 

por sua vez, tem como elemento essencial o respeito ao contraditório e à ampla defesa. 

Ocorre que não só os direitos dos réus merecem tutela, mas também os direitos 

das vítimas de crimes e os direitos difusos de toda a sociedade. Além disso, a sociedade 

tem o direito à segurança pública, que se materializa por meio de um sistema estruturado 

que possa garantir a liberdade de ir e vir, a incolumidade física e a vida da população. 

Trata-se de garantia fundamental que decorre do sistema de direitos fundamentais e se 

materializa, dentre outros, pela possibilidade de se buscar os órgãos de persecução e 

requerer providências. 

 

2 SEGURANÇA PÚBLICA COMO UMA GARANTIA FUNDAMENTAL 

 

Temos que analisar os direitos fundamentais de forma holística. Nossa 

Constituição federal é plúrima e resguarda diversos valores que muitas vezes colidem. 

Contudo, a hermenêutica constitucional desenvolveu métodos e técnicas interpretativas 

para fazer com que os princípios coexistam e sejam aplicados em caso de tensão, sem que 

um exclua completamente o âmbito de incidência do outro. 

Assim, os direitos penais e processuais dos investigados e réus no processo penal 

devem ser compatibilizado com outros valores caros eleitos pelo constituinte, como a 

vida, integridade física e o patrimônio. Desses direitos, surge a garantia fundamental à 

segurança pública adequada e efetiva. 

 

2.1 Mapa da Violência no Brasil 
 

O Brasil é um país extremamente violento. O ano de 2017 foi o que registrou os 

maiores índices de violência, com 62.605 mil homicídios registrados, dos quais 59% 

tiveram como vítimas pessoas entre 15 e 19 anos. Passamos por uma fase de transição 

demográfica em que a população brasileira está envelhecendo, transfigurando nossa 

pirâmide demográfica no seu ápice. 
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Para exemplificar, 23% dos jovens brasileiros não trabalham ou estudam, de sorte 

que as portas do crime lhes são escancaradas. Muitos desses jovens entram em 

organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, envolvendo-se em confrontos com a 

polícia e facções rivais. Além disso, o tráfico de drogas é um crime que quase nunca 

patrimoniais. Além disso, aproximadamente 75% das vítimas de homicídio em 2017 eram 

negros ou pardos. 

Em 2015, o Brasil ocupou o lamentável ranking de 5o lugar como país que mais 

mata suas mulheres. Somente a Rússia, Guatemela, Colômbia e El Salvador estavam à 

frente do Brasil nesse pódio de miséria. Verifica-se que 80% desses homicídios ocorreram 

dentro do próprio lar onde moram. 

A escalada de violência contra a mulher é crescente, havendo um aumento de 30% 

se comparado o número de mortes entre 2007 e 2017, em que a média foi de 13 

feminicídios por dia. A cada hora, 536 mulheres é vítima de agressão física. Frise-se que 

76,4% das mulheres que sofreram agressão física narraram que o autor da violência foi 

alguém conhecido, mormente atuais ou ex companheiros ou namorados. Além disso, 

mulheres pretas sofrem mais agressões do que brancas ou pardas. 

Muitas formas de violência moral, psicológica e patrimonial são perpetradas 

contra as mulheres sem que elas mesmas ou as pessoas ao seu redor se deem conta. 

Ocorre que a violência segue uma escalada silenciosa, que normalmente começa com um 

terror psicológico sutil, evoluindo para a agressão física e morte. No primeiro momento, 

costuma-se dar um caráter privado a esses tipos de violências. 

Por outro lado, o perfil do agressor é normalmente uma pessoa sem histórico 

criminal, com bons antecedentes e aparente boa conduta social. Por tal perfil, muitas 

vezes não temos noção da sua real periculosidade e o nível de agressão que ele pode 

causar à esposa ou companheira e filhos. Muitas vezes a necessidade de segregação 

cautelar do homem decorre não de eventuais antecedentes criminais, mas do 

inconformismo em relação ao fim da relação amorosa, bem como de manifestações 

obsessivas e possessivas em torno da mulher. Não se trata de criminoso típico, mas de 

pessoa que normalmente é visto com  

Além disso, é comum haver certa empatia social com tais agressores, cujos atos 

são comumente amenizados com base em falsos argumentos passionais, o que 

pretensamente justificaria os atos criminosos. Acerca das nefastas consequências da 

violência familiar, vejamos (PEREIRA, 2019, p. 3649): 
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A violência ocorrida no meio familiar traz a quebra da expectativa da família 
como um porto seguro para se crescer. Expõe todos os membros às mazelas do 
que pode ser considerado o início ou o incentivo para muitas dificuldades e/ou 
desequilíbrios na vida adulta. Não por acaso, muitos estudos encaram a 

(ZIGLER, 1995 APUD CALHEIROS, GARRIDO E SANTOS, 2012) o que 
envolve maturidade, desprendimento, atenção, inteligência de forma a 
incentivar o crescimento global da criança mas ao mesmo tempo protege-la e 
assegurá-la de qualquer perigo A literatura na área da violência infantil indica 
que a mera exposição à violência doméstica pode ocasionar um impacto 
negativo, com exibição de sintomas físicos, emocionais, cognitivos e 
comportamentais, manifestados à curto, médio ou a longo prazo (SANI E 
CARIDADE, 2013). As evidências científicas também documentam que a 
exposição a múltiplas vitimizações poderá repercutir-se no ajustamento em 
diversos domínos (acadêmico, social, interpessoal), sendo importante avaliá-los 
(SANI E CARIDADE, 2016).

 

produzido anualmente pelo fórum brasileiro de segurança pública. A estatística só 

confirma algo que sabemos: vivemos em um país extremamente violento e os grupos 

minoritários sofrem de forma mais acentuada as consequências da ausência de uma 

política eficaz de segurança pública.

É certo que a criminalidade também traz um custo econômico, sendo verdadeiro 

entrave ao desenvolvimento de determinados nichos de mercado. O poder público tem 

que dispender vultuosos recursos no sistema penitenciário e, de forma contínua e 

crescente, promover concursos públicos para preenchimento de cargos policiais, além da 

necessidade de custeio de tais atividades. Pessoas em vida útil de trabalho são mortas, 

fazendo com que empresas e órgãos públicos fiquem desfalcados e percam o know-how e 

a expertise que muitas vezes foram adquiridos após custos e investimentos. E como é 

intuitivo, o sistema de saúde é onerado com a necessidade de socorrer pessoas que foram 

vitimadas pela violência. Em resumo, a criminalidade impacta no desenvolvimento 

econômico do país e traz enormes custos ao Estado.

Não podemos deixar de lado a discussão em torno da criminalização irracional do 

tráfico de drogas, que vem fomentando uma verdadeira guerra civil, trazendo mortes de 

traficantes, moradores de favelas e de honrados policiais.

É certo que o Brasil é um país continental, fazendo fronteira com inúmeros países. 

O estado do Amazonas, por exemplo, faz fronteira com a Colômbia e Venezuela, dois 

países que produzem a cocaína em larga escala. Além disso, as fronteiras que nos ligam a 

brasileiro, Força Nacional de Segurança e da patrulha realizada pela Polícia Federal, o 
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estado do Amazonas se mostra como uma grande porta de entrada de drogas no país. No 

estado do Mato Grosso do Sul, o município de Ponta Porã faz fronteira com o Paraguai, 

outro país produtor de cocaína.

O que se observa, em primeiro lugar, é que a política de fiscalização é falha. Não 

adianta concentrar tantos esforços nas fronteiras, pois a fiscalização é difícil ou 

praticamente impossível. Melhor seria incrementar a fiscalização nos portos e aeroportos, 

locais de escoamento da droga em que é mais viável o Estado exercer seu poder 

fiscalizatório.

O tráfico de drogas é extremamente lucrativo e isento de tributação. Não se pode 

fechar os olhos para a existência de um enorme mercado consumidor que, a despeito da 

proibição legal, consome e continuará consumindo drogas. Não defendemos a liberação 

indiscriminada de todas as drogas, mas o Brasil deve iniciar um debate sério, utilitarista e 

racional acerca da guerra travada contra as drogas.

Temos que reconhecer que o atual modelo de combate ao tráfico fracassou. Ao 

revés, acompanhamos o crescimento de organizações criminosas e o surgimento de novas 

criminalizar o tráfico e o uso de drogas não vem rendendo bons resultados. Acerca do 

tema, vejamos a precisa ponderação (BURERGIMAN, 2019, p. 497):
 

responsáveis legais, endereço fixo e CNPJ. Ela é mais como uma rede 
conectando indivíduos, cada um deles trabalhando para si próprio. Na verdade, 
ela é puro capitalismo, sem nenhuma interferência ou regulação do Estado, 
movida pelo interesse individual de um monte de gente surfando no tsunami da 
demanda. Essa rede conecta pessoas em lugares diferentes do mundo. Por 
exemplo, o agricultor na Bolívia  ou na Colômbia, no Marrocos, no 
Afeganistão , que vive na dureza, excluído de qualquer economia, plantando 
só para comer, sem dinheiro para comprar sabonete; aí chega um sujeito 
simpático, bem vestido, num avião, e oferece um negócio que, como por 
mágica, ajeita sua vida. Há também o piloto de avião em alguma cidade média 
do interior, que, para transportar droga, recebe talvez cinquenta vezes mais que 
num trabalho comum. E, claro, o moleque favelado dos pontos de distribuição, 
crescido numa família desestruturada, pai ausente porque já estava no tráfico, 
sem esperança de nada na vida.

 

O tema é complexo e não poderia ser esgotado neste trabalho, de sorte que a 

intenção foi somente lançar luzes às questões em torno da violência. De todo modo, é 

dever do poder público fomentar um modelo de segurança pública que, ao tempo que atua 

com eficiência para combater o crescente crime organizado e os delitos que 
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ordinariamente assolam a vida em sociedade, garanta uma participação social na 

consolidação desse modelo. Acerca do tema (COSTA, 2019):
 

Na atualidade, com o aumento da criminalidade violenta, a expansão do 
narcotráfico, do crime organizado e dos grupos paramilitares (milícias), a 
sociedade civil organizada tem se mobilizado e pressionado o Estado na 
direção de criar ações políticas de segurança pública que contenham os altos 
índices de violência. Suas reivindicações oscilam entre uma posição mais 
conservadora que busca no aumento do efetivo da polícia nas ruas, na 
instauração da pena de morte, na criminalização dos menores de 16 anos e no 
endurecimento das leis, a solução para o problema; e uma posição mais 
contemporizadora que vê no fortalecimento da polícia cidadã, a consolidação 
dos Conselhos de Segurança Pública (participação social) e políticas públicas 
que amparem crianças e adolescente, principais autores e vítimas desse 
processo de fragilização dos laços sociais, a maneira pela qual é possível 
construir a paz social.

 

Diante de um cenário de violência generalizada, atendendo ao clamor público, 

verificamos um recrudescimento no que pertine ao uso da força policial, materializado 

pelo uso excessivo da força, mortes em confrontos com a polícia e uma política que 

fomenta um viés autoritário. O uso da força pelo Estado é um termômetro do momento 

democrático de determinado país, apesar de ser um remédio amargo necessário em muitas 

hipóteses. Contudo, o poder coercitivo do Estado deve ser exercido sem arbítrios e com 

base em controles rígidos.

De acordo com o relatório da ONU  mais especificamente do seu Escritório 

sobre Drogas e Crimes (UNODC) -, o Brasil tem taxa de 30,5 homicídios para cada 100 

mil pessoas, a segunda maior da América do Sul, depois da Venezuela, com 56,8. Em 

dados totais, cerca de 1,2 milhão de pessoas morreram por homicídios dolosos no Brasil 

entre 1991 e 2017. E essas taxas vêm aumentando exponencialmente: em 2012, o Brasil 

registou taxa de 26 homicídios para 100 mil habitantes; em 2017, a taxa subiu para 26; 

hoje, encontra-se em 30,5.

Para termos um parâmetro comparativo, a média global é de 6,1 homicídios para 

100 mil habitantes. E essa taxa global vem diminuindo, haja vista que em 1992 havia uma 

média de 7,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. O que se espera é que, com a 

evolução de padrões civilizatórios, os índices de mortes violentas provocadas por ações 

criminosas diminuam. Contudo, o Brasil, como vimos, parece estar na contramão do que 

se espera, haja vista o aumento crescente das taxas de homicídio.

O estudo da UNODC também chegou à conclusão de que 19% de todos os 

homicídios decorrem de atos cometidos por organizações criminosas. No Brasil, há uma 



97 
 

proliferação de organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas, trazendo 

reflexos no indesejado aumento das taxas de mortes criminosas.

De acordo com o Relatório do Mapa da Violência, sistema integrado de 

informações penitenciárias e Ministério da Justiça, a polícia judiciária brasileira ostenta 

índices baixíssimos de investigações eficazes de crimes de homicídio, por exemplo. 

Somente 6% das investigações chegam à autoria delitiva. Em contrapartida, a polícia 

inglesa resolve 90% dos casos, a francesa 80% e a norte-americana 65%. Esses dados 

deixam muito claro que o direito fundamental à segurança pública não vem sendo 

respeitado.

A polícia judiciária vem falhando em exercer sua função de investigar crimes. Há 

várias razões para tanto, que passam da baixa qualificação na área de investigação e 

inteligência policial à falta de investimentos nas técnicas e instrumentos investigativos 

adequados.

 

2.2 De onde extraímos que a segurança pública é um direito ou garantia 
fundamental?

 

A Constituição federal trouxe um sistema amplo de garantias fundamentais, tanto 

no plano individual como no coletivo. Os direitos fundamentais formam uma teia de 

valores que, por imperativo constitucional, devem ser protegidos. O título II da 

Constituição Federal enumera, de forma não exaustiva, os direitos fundamentais 

explícitos. Há outros direitos fundamentais dispersos no texto constitucional como, por 

exemplo, a proteção a um ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225 da 

Carta.

Além dos direitos fundamentais expressamente discriminados, o art. 5o, § 2o, da 

garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 

Da leitura do dispositivo, podemos concluir que há direitos fundamentais 

implícitos. Para reconhecê-los, é necessário verificar sua vinculação com o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Acerca do tema, socorremo-nos de George Marlmenstein 

(MARLMENSTEIN, 2019, p. 214):
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Não é necessário que o direito fundamental esteja expressamente escrito na 
Constituição. Basta que ele possa ser, de alguma forma, extraído do espírito 
constitucional. Pode-se citar, a título ilustrativo, o direito ao sigilo bancário. 
Não há no texto constitucional nenhum dispositivo que proteja de forma clara o 
sigilo de dados bancários. Mesmo assim, tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência, inclusive do STF, consideram que a garantia desse sigilo 
constitui verdadeiro direito fundamental decorrente do artigo 5o, inc. X, 1 já 

mesmo sentido, pode-se mencionar o direito à proteção do local de trabalho 
contra invasões arbitrárias de agentes públicos, que, por interpretação 
jurisprudencial, decorre do art. 5o, inc. XI, 3 da Constituição de 88, conforme 
já visto.

 

Defendemos que a segurança pública é um direito fundamental que decorre do 

regime e dos princípios adotados pela Constituição federal.

O artigo 144 da Constituição federal traz ao Estado o dever de promover a 

segurança, evitando a prática de condutas criminosas, promovendo a apuração efetiva dos 

crimes e realização à punição dos responsáveis. Esse dever de segurança traz, por outro 

lado, um direito fundamental para os destinatários da atuação estatal. No mesmo sentido, 

cidadãos é um do

Assim, o direito fundamental à segurança pública decorre da proteção 

constitucional que se confere à vida, integridade física, liberdade de locomoção e 

propriedade. Toda pessoa é livre para se locomover no território nacional em tempos de 

paz. Se por um lado é necessário limitar o abuso de poder por parte do Estado vedando-se 

prisões arbitrárias, de outro temos que garantir a livre e seguro fluxo de pessoas no 

território estatal. Há riscos inerentes e a segurança pública, por óbvio, não terá como 

assegurar a incolumidade plena da população, o que seria impensável mesmo em países 

de primeiro mundo. Contudo, a sociedade tem o direito de ter a proteção do Estado por 

meio da existência efetiva de órgãos de segurança pública que possam realizar seu papel a 

contento.

 

3 GARANTISMO PENAL INTEGRAL
 

É necessário que se protejam os direitos individuais dos investigados e réus em 

processos penais, pois trata-se de marco civilizatório necessário. Assim, um investigado 

ou réu tem os seguintes direitos, todos previstos na Constituição federal: a) não é 

obrigado a produzir prova contra si mesmo; b) tem o direito de permanecer em silêncio 

sem que isso seja interpretado em seu desfavor; c) o réu tem o direito de ser julgado por 
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um juiz imparcial; d) o juiz da causa não pode ser designado especificamente para tratar 

de determinado processo, de sorte que devem ser observadas regras prévias de 

distribuição; e) são facultados 4 (quatro) graus recursais para, observados os pressupostos 

previstos na lei processual, rever as decisões judiciais proferidas em seu desfavor; f) 

prescrição da pretensão punitiva e executiva, levando à extinção da punibilidade quando 

o Estado  não consegue condenar ou iniciar a execução da pena dentro dos marcos 

temporais previstos na lei; g) julgamento do processo dentro de uma duração razoável, de 

sorte que o Estado deve dar uma resposta célere; h) presunção de inocência, segundo a 

qual um réu só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado de uma sentença 

penal condenatória; i) respeito à ampla defesa e ao contraditório, de modo a garantir que 

o réu possa ter ciência de todos os atos processuais (ressalvados os sigilosos, enquanto o 

sigilo perdurar) e, assim, tenha como influenciar na prolação da decisão judicial; j) nos 

julgamentos do Tribunal do Júri, é garantida a plenitude da defesa, princípio de maior 

espectro do que a ampla defesa.

A Constituição federal de 1988 prevê o sistema acusatório, mesmo que de forma 

tímida e sem positivá-lo de forma expressa e clara, conferindo ao Ministério Público a 

exclusividade para propor a ação penal pública, elegendo o contraditório e da ampla 

defesa como garantias fundamentais e afirmando a necessidade da observância da 

imparcialidade do Poder Judiciário. Assim, o respeito aos direitos e garantias 

fundamentais dos investigados e réus  que não devem mais ser vistos como objetos de 

uma investigação ou processo, mas como sujeitos de direitos - é consectário necessário 

do sistema acusatório. 

Todos esses direitos fazem parte de um marco em que se pretende estabelecer um 

sistema penal acusatório, superando o ranço inquisitivo que permeia ainda nossa 

legislação penal e processual. Dessa sorte, todos os dispositivos infraconstitucionais 

devem ser relidos sob a ótica de todas essas garantias acima listadas.

de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a 

Referido dispositivo ainda está formalmente em 

vigor na nossa ordem jurídica. Ocorre que a incomunicabilidade de pessoa investigada 

não passa pelo crivo das garantias asseguradas pela Constituição federal, que prevê o 

princípio da presunção de inocência e a necessidade de que toda prisão seja decretada 

pela autoridade judicial competente.
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Contudo, há uma pleite de direitos que têm o mesmo peso constitucional. 

Observa-se que a Constituição protegeu os direitos individuais dos investigados e réus - 

os chamados direitos de primeira geração -, mas não teve a mesma preocupação com 

valores coletivos de igual quilate, o que gerou uma desproteção sistêmica da sociedade. 

Há inúmeros deveres constitucionais que merecem a mesma tutela estatal, dentre os quais 

a segurança pública. É necessário que, por meio da hermenêutica holística, busquemos a 

garantia de todos os direitos e deveres fundamentais.

O interesse do Estado não é de proteger apenas os direitos dos acusados a 

qualquer preço, de sorte que há o desejo social de que os crimes sejam elucidados e os 

transgressores devidamente punidos. A acusação penal é elemento essencial para alcançar 

a paz social. Punir é civilizatório. Mesmo em estruturas sociais desenvolvidas e com altos 

índices de desenvolvimento econômico e social há um sistema punitivo estruturado. O 

que dizer do Brasil, marcado pela pobreza, falta de oportunidade e impunidade? Assim, 

devemos buscar um equilíbrio entre direitos e obrigações do indivíduo e da sociedade.

Nosso ordenamento jurídico, por exemplo, não pune o réu que, de forma livre e 

consciente, formula mentiras em seu interrogatório policial ou judicial. Diferentemente, 

os Estados Unidos da América penaliza tal conduta, já que lá há o crime de perjúrio.

Há quem invoque que, como derivação do direito ao silêncio e à vedação à 

autoincriminação, existiria um suposto direito do réu de mentir. Não compactuamos com 

a existência de tal garantia. O Direito não pode albergar condutas deliberadamente 

antiéticas, já que toda norma jurídica traz em si um conteúdo valorativo. O Estado não 

pode criar um direito legal consubstanciado na mentira, mormente quando tal conduta 

traz prejuízos à elucidação dos fatos que são postos no processo penal. Acerca do tema, 

colacionamos as seguintes ponderações (MENDONÇA, 2011, p.194):
 

Parece-nos, assim, que se o juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar 
tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a 
confessar  até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, 
mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o 
réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, 
como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente.

 

É verdade que a conduta do réu que mente em seu interrogatório policial ou 

judicial é atípica, pois não há lei penal a prevendo como criminosa. Também sabemos que 

o réu ou investigado podem se valer do direito ao silêncio sem que isso possa ser usado 

como meio de prova para sustentar uma condenação. Contudo, caso o Poder Legislativo 



101 
 

resolva criminalizar a conduta de réus que mentem, referida lei será perfeitamente 

constitucional. A questão é mais semântica do que jurídica: direito de ficar em silêncio 

não se confunde com o direito de mentir e enganar os atores processuais. E o réu não 

precisa mentir para exercer o seu direito constitucional ao silêncio. 

É certo que o Estado não pode coagir o réu a falar, mas nossa legislação traz 

estímulos positivos para aquele que resolve colaborar com a justiça e confessa os crimes 

atenua a pena. O réu que confessa está colaborando com o Estado, de sorte que merece 

ter uma pena mais branda. Nesses termos, a súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça 

uando a confissão for utilizada para a formação do 

convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do 

 

O art. 65 do Código Penal afirma que a confissão é circunstância que sempre 

atenua a pena. Ocorre que nem sempre a confissão traz este efeito jurídico. Caso o réu 

seja condenado à pena mínima prevista para o delito, o juiz não poderá atenuar a pena 

fixada, ainda que tenha havido confissão delitiva. A Súmula 231 do STJ corrobora com 

 

Há divergência jurisprudencial acerca da incidência do benefício da atenuante da 

confissão qualificada, qual seja, aquela em que o réu assume a prática do crime, mas tenta 

justificá-la sob algum argumento de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade. O STJ 

entende que, se essa confissão, ainda que qualificada, for utilizada como fundamento para 

a condenação, será aplicável a redução da pena, tal qual decidido no AgRg no REsp 

1.198.354-ES. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu no HC 119671 

pela não incidência da benesse legal na hipótese. Filiamo-nos ao entendimento do STF 

por entendermos que o Estado não deve premiar condutas antiéticas. Além disso, uma 

confissão qualificada acaba comprometendo todo o arcabouço probatório produzido. 

Espera-se que a confissão seja completa e sirva para elucidar os fatos criminosos. 

Contudo, ainda que a confissão seja parcial e o juiz venha utilizá-la como fundamento 

para condenar um réu, prevalece no STJ que se deve aplicar a atenuante legal, tal qual 

decidido no HC 217.683/SP. Além disso, ainda que já tenham outras provas nos autos que 

por si só possam embasar uma condenação, o réu que vier a confessar deve ter sua pena 

reduzida. Trata-se de medida premial outorgada ao réu que promove sua autodefesa de 

forma ética e proba. 
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Vimos que, de um lado, a legislação é benevolente com réu ou investigado que 

confessa parcialmente um fato criminoso, ou que confessa, mas, logo em seguida, levanta 

uma matéria de defesa que excluiria a ilicitude de sua conduta ou a culpabilidade 

(confissão qualificada). Ocorre que a lei processual não admite a suficiência da confissão 

nos crimes que deixam vestígios. O art. 158 do CPP diz que, quando a infração deixar 

vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 

supri-lo a confissão do acusado. 

Ainda que não seja crime, a mentira deve gerar consequências jurídicas negativas. 

Em caso de condenação, o juiz deve aumentar a pena-base, tendo em vista que quem de 

forma deliberada mente em frente da figura do Estado-Juiz e Estado-Acusador revela 

traços negativos de sua personalidade, devendo tal circunstância prevista no art. 59 do 

Código Penal ser valorada negativamente. 

Repelindo mais uma vez comportamentos inadequados por parte do réu, o STF 

decidiu no RE 640139 que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, 

da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com 

o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo 

agente, nos termos do art. 307 do CP. É que havia uma discussão anteriormente travada 

acerca de um suposto direito de o réu de se apresentar como terceira pessoa, tudo isso em 

decorrência do direito ao silêncio. 

Já houve quem defendesse a suposta existência a um direito à fuga. No HC 

101.981/SP o ministro do STF Dias Toffoli, em 2011, decidiu que a fuga do réu do 

distrito da culpa é um fato irrelevante para a decretação de uma prisão preventiva. Mais 

 se o réu achar que 

aquela ordem de prisão é ilegal, poderia fugir. No mesmo sentido, o ministro Marco 

Aurélio decidiu no RHC n. 84.851/BA: 
 

O simples fato de o acusado ter deixado o distrito da culpa, fugindo, não é de 
molde a respaldar o afastamento do direito ao relaxamento da prisão preventiva 
por excesso de prazo. A fuga é um direito natural dos que se sentem, por isto ou 
por aquilo, alvo de um ato discrepante da ordem jurídica, pouco importando a 
improcedência dessa visão, longe ficando de afastar o instituto do excesso de 
prazo 

 

A decisão fala no direito natural de fuga. Ou seja, desde o seu nascimento, o réu 

teria um direito imanente e intrínseco de fugir de uma prisão derivada de uma decisão 
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judicial fundamentada e proferida por autoridade competente. Com o devido respeito, 

existe uma universalidade de recursos processuais disponíveis pelos quais pode ser levada 

a diversas instâncias a análise da legalidade de uma prisão, além do instrumento 

constitucional do habeas corpus.

Em decisão proferida no HC 129.936/SP, em 31 de maio de 2016, o ministro Dias 

Toffoli parece ter mudado de entendimento e decidiu que o direito à liberdade é relativo, 

de sorte que o réu tem que se submeter às consequências jurídicas do crime, negando a 

existência do direito à fuga e considerando tal conduta um ato ilícito. Colacionamos, por 

oportuno, trecho da decisão:
 

Nesse diapasão, se existe para o preso o dever de se submeter às consequências 
jurídicas do crime, não há como se lhe reconhecer o direito à fuga. Tanto isso é 
verdade que, embora a fuga sem violência não constitua crime por parte do 
preso, constitui ela falta grave (art. 50, III, da Lei nº 7.210/84), que o sujeita, 
além das penas disciplinares de advertência, repreensão, suspensão ou restrição 
de direitos, isolamento e inclusão no regime disciplinar diferenciado, à 
regressão de regime e à perda de até 1/3 (um terço) do tempo remido (arts. 53; 
118, I, e 127, I, todos da Lei nº 7.210/84). Nesse diapasão, ainda que 
desprovida de violência contra a pessoa, a fuga do preso definitivo ou 
provisório  que também se sujeita à Lei de Execução Penal, por força de seu 
art. 2º, parágrafo único - constitui ato ilícito, com reflexos sancionatórios nos 
direitos do preso e na própria execução da pena.

 

A decisão acerca da legalidade da prisão não pode ficar sob o crivo do preso, até 

porque não somos bons juízes de nós mesmo. Dificilmente um preso reconhecerá a 

justiça da decisão que o segregou. O Poder Judiciário tem, dentre outras, a função de 

analisar a legalidade da prisão, incumbência que não é do réu ou investigado preso. Não 

há como negar que há várias prisões ilegais e com excesso de prazo Brasil afora, o que 

merece uma análise crítica. Mas daí não podemos extrair um direito fundamental ou 

natural à fuga.

O tema foi rediscutido em 2018 pelo STF no Recurso Extraordinário 971959 em 

que foi considerado constitucional o art. 305 do Código de Trânsito, que tipifica como 

crime a fuga de local do acidente. A maioria dos ministros entendeu que a norma não 

viola a garantia de não autoincriminação, prevista no artigo 5º, inciso LXIII, da 

Constituição federal. A defesa técnica alegou que a simples presença no local do acidente 

representaria violação da garantia de não autoincriminação, uma vez que ninguém é 

obrigado a produzir provas contra si.
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Contudo, prevaleceu o entendimento de que a fuga do local do acidente é ato que 

malfere a administração da justiça, uma vez que impede ou dificulta a identificação do 

infrator e a apuração do ilícito nas esferas penal e civil.

Por fim, o direito à não autoincriminação não pode ser interpretado como direito 

do suspeito ou acusado a não participar de determinadas medidas de cunho probatório. 

o 

à não autoincriminação à possibilidade de fuga, sem atenção à vítima ou a danos, 

estaríamos estimulando um comportamento de falta de solidariedade e de 

 

4 CONCLUSÃO
 

A segurança pública é uma garantia fundamental da população. Os direitos 

materiais e processuais de investigados e réus não têm um peso maior do que aqueles 

conferidos às vítimas de crimes. É necessária uma interpretação holística dos direitos 

fundamentais de sorte a evitar que um não venha a excluir ou reduzir o âmbito de 

incidência do outro.

É plenamente possível respeitar simultaneamente os direitos do ofendido e do réu. 

Ocorre que o próprio tratamento constitucional e legislativo já traz um desequilíbrio. 

Enquanto a Constituição federal traz um grande rol de direitos do réu, somente fala da 

vítima quando trata da legitimidade da ação penal privada subsidiária da pública, cabível 

quando há omissão do Ministério Público. No mesmo sentido, o Código de Processo 

Penal parece ter colocado a vítima em uma posição subalterna e de quase invisibilidade, 

ao passo que traz inúmeras garantias processuais ao denunciado.

A jurisprudência dos tribunais superiores, em interpretação elástica dos direitos 

fundamentais dos réus e sob o fundamento de um pretenso garantismo penal, já chegou a 

reconhecer o direito fundamental (ou natural) à fuga, o direito de mentir no processo 

penal e o de se apresentar falsamente às autoridades policiais. Ocorre que o direito não 

pode tutelar condutas antiéticas. E a liberdade não é um direito fundamental absoluto, 

podendo ser restringido em casos específicos pela autoridade competente. O Estado 

brasileiro ostenta números alarmantes e crescente de violência. A população tem o seu 

direito de ir e vir tolhido pelo caos da violência urbana e rural.

Com uma política racional de combate à criminalidade e com a devida 

estruturação dos órgãos de persecução penal, é possível diminuir os índices de violência. 
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Também não é tolerável o aparelhamento burocrático ou ideológico das instituições deve 

ser repelido.

O crime é multifatorial, de sorte que, paralelamente a tais medidas, é necessário 

investimentos em políticas públicas de educação e de inserção dos jovens no mercado de 

trabalho. O Estado falhou e a criança sem estudos, educação e oportunidade de ontem se 

tornou um adulto criminoso. Não acreditamos em um determinismo social, que 

criminaliza a pobreza e faz uma ligação consequencial cega entre pobreza e crime. Em 

verdade, há índices alarmantes de crimes tributários, contra a Administração Pública e de 

colarinho branco cometido pelas pessoas que ocupam o alto estamento social da nossa 

população, ostentando também altos índices de reincidência delitiva. Mas não há como 

negar o vínculo entre os crimes violentos  mormente os patrimoniais, como o roubo e 

latrocínio  e a pobreza.
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