
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUELA ABATH VALENÇA 

JULGANDO A LIBERDADE EM LINHA DE MONTAGEM: UM ESTUDO 

ETNOGRÁFICO DO JULGAMENTO DOS HABEAS CORPUS NAS SESSÕES 

DAS CÂMARAS CRIMINAIS DO TJPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado 

 

 

Recife 

2012 



2 

 

MANUELA ABATH VALENÇA 

JULGANDO A LIBERDADE EM LINHA DE MONTAGEM: UM ESTUDO 

ETNOGRÁFICO DO JULGAMENTO DOS HABEAS CORPUS NAS SESSÕES 

DAS CÂMARAS CRIMINAIS DO TJPE 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada No Programa de Pós-

graduação em  Direito da  Faculdade  de 

Direito do Recife / Centro de Ciências 

Jurídicas da Universidade Federal  de  

Pernambuco  como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre. 

 

Área de concentração: Sociedade, Democracia 

e Direitos Humanos 
 

Orientador: Prof. Dr. José Luciano Góis de 

Oliveira 

Coorientadora: Dra. Patrícia Bandeira de Melo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recife 

2012 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Eliane Ferreira Ribas CRB/4-832 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

V152j Valença, Manuela Abath 
Julgando a liberdade em linha de montagem: um estudo etnográfico do 

julgamento dos habeas corpus nas sessões das câmaras criminais do TJPE / 
Manuela Abath Valença. – Recife: O Autor, 2012. 

134 f. 
 
Orientador: José Luciano Góis de Oliveira. 
Co-orientadora: Patrícia Bandeira de Melo 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CCJ. Direito, 

2012.  
 
Inclui bibliografia. 
 
1. Habeas corpus - Julgamento - Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco. 2. Direito penal - Brasil. 3. Pena (Direito) - Brasil. 4. Prisão 
preventiva - Direito brasileiro. 5. Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF). 
[Súmulas]. 6. Brasil. [Lei 9.099 de 1995]. 7. Presunção de inocência. 8. Brasil. 
[Código de processo penal (1941)]. 9. Celeridade (Direito) - Brasil. 10. Weber - 
Burocracia - Conceito. 11. Decisão judicial. I. Oliveira, José Luciano Góis de 
(Orientador). Melo, Patrícia Bandeira de (Co-orientadora). II. Título. 

  
345.8134 CDD (22. ed.)   UFPE (BSCCJ2012-030) 

       



4 

 

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente ao amigo e Professor Luciano Oliveira, que aceitou me 

orientar quando já estava de saída do Programa de Pós-Graduação em Direito. Tive a 

oportunidade de conviver um pouco mais com seu brilhantismo e sabedoria e ainda de 

ter acesso ao Diário de Campo da pesquisa que gerou o “Sua Excelência o Comissário”, 

a partir do qual mergulhei no universo do trabalho etnográfico e da obra de Luciano. 

Agradeço também a Patrícia Bandeira de Melo pela coorientação prestimosa e 

responsável, imprescindível (mesmo) para o desenvolvimento deste trabalho.  

Agradeço a Valéria Torres, antropóloga e pesquisadora, de inteligência e acúmulo 

intelectual notável, mas que, além disso tudo, é uma pessoa em quem hoje me inspiro 

para seguir a minha carreira acadêmica, pois acumula os atributos que todo professor 

deve ter: simplicidade, dedicação e vontade de compartilhar conhecimento. Valéria me 

recebeu em sua casa de braços abertos, ministrando aulas sobre etnografia, em tardes 

deliciosas repletas de bons chás, cafés e sobremesas, das quais jamais esquecerei.    

Agradeço ainda ao Professor José Luiz Ratton e a todos os demais pesquisadores do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Violência, Criminalidade e Políticas Públicas em 

Segurança da UFPE, que me acolhem de braços abertos e no qual muito venho 

aprendendo. Em especial a Camila Bastos e a Mariana Guedes, minhas amigas, colegas 

de trabalho e companheiras nos estudos sobre o sistema de justiça.  

Agradeço também aos meus colegas e pesquisadores do Grupo de Criminologia Asa 

Branca, com quem partilho sonhos e extrema dedicação ao estudo sobre o sistema de 

justiça penal. Agradeço a Marília Montenegro, também uma professora para mim e um 

modelo de em quem me inspiro: firme em seus posicionamentos e, ao mesmo tempo, 

absolutamente dialógica. Agradeço também a Érica Babini, uma amiga que ganhei ao 

longo do mestrado e a quem admiro pela extrema inteligência e dedicação, aliados a 

uma generosidade sem tamanho.    

Agradeço aos professores e colegas do PPGD pelas sugestões e críticas ao meu trabalho 

nas diversas oportunidades que tivemos de partilhar nossos problemas, angústias e 

desafios para o desenvolvimento da dissertação, em especial a Artur Stamford, André 

Carneiro Leão, Maria Luiza Souza, Lúcia Barbosa e Alfredo Falcão.   

Agradeço ainda a Pedro Brandão, Ticiane Perdigão e John Heinz pela sincera amizade e 

por ter partilhado comigo os momentos lúdicos que um mestrado proporciona. Esse 

grupo, carinhosamente intitulado de G4, foi um pilar para mim e um espaço de extrema 

alegria e vocês sabem o porquê.  

Agradeço finalmente a Rubens Cavalcanti, meu companheiro de vida que praticou com 

sabedoria o dom da paciência comigo, a minha amiga querida Maria Eduarda Paiva, 

pelas correções no texto, mas por partilhar comigo as alegrias e angústias de ser 

mestranda latino-americana. Ainda ao amigo Rodrigo, por me proporcionar um maior 

conhecimento dos bastidores do TJPE, ao meu irmão Antônio Carlos pelas provocações 

sobre a justiça penal e a minha família que, apesar de não entender bem o que fiz 

durante esses dois anos e de achar que minhas manhãs e tardes em casa eram regadas a 

muito descanso, deposita muito confiança em mim.  

 



6 

 

Resumo 

VALENÇA, Manuela. Julgando a liberdade em linha de montagem: um estudo 

etnográfico do julgamento dos habeas corpus nas sessões das câmaras criminais do 

TJPE. 2012.     134 f. Dissertação (Mestrado em direito) – Programa de Pós-graduação 

em Direito, Centro de Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, 2012. 

 

 

A justiça penal convive com a tensão de buscar a celeridade do processo, garantindo ao 

acusado o direito ao devido processo legal. Geralmente, compatibilizar essas metas 

significa adotar padrões de julgamentos acelerados em que essas garantias não são 

adotadas. Desenvolvem-se padrões de julgamento em linha de montagem, no qual não 

há espaço para discussão dos casos e suas peculiaridades, mas somente para respostas 

padronizadas. Trata-se de pesquisa etnográfica cujo escopo era compreender como 

operava essa justiça em linha de montagem no julgamento de habeas corpus nas sessões 

das câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Frequentamos 

as sessões durante quatro meses e pudemos conversar com os atores que vivenciam 

aquela realidade: desembargadores, membros do Ministério Público, advogados e 

servidores. Detectou-se que a liberdade provisória é julgada em massa, com 

julgamentos que duram em média três minutos. Porém, ao lado dessa justiça 

padronizadora existe uma justiça que individualiza. Pudemos observar que isso ocorre 

quando a defesa do paciente faz sustentação oral na sessão, individualizando o caso e 

quando o relator vota pela concessão da ordem, pois, em um Tribunal em que mais de 

80% das decisões em habeas corpus são denegatórias, conceder a ordem é um evento 

que pode quebrar o ritmo da linha de produção.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: justiça em linha de montagem; prisões preventivas; devido processo 

legal. 
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Résumé 

VALENÇA, Manuela Abath. La liberté jugée en ligne d'assemblage: une étude 

ethnographique des jugements des habeas corpus aux séances du TJPE. 2012.     134 f. 

Dissertação (Mestrado em direito) – Programa de Pós-graduação em Direito, Centro de 

Ciências Jurídicas / FDR, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. 

 

 

La justice pénale vit le défi de veiller pour un processus qui est parfait dans un temps 

raisonnable et à la fois d´assurer les droits fondamentaux de l´accusé. Parfois, le 

jugement dans un temps raisonnable est trouvé en supprimant ces droits et en jugeant 

les causes en ligne d´assemblage. Pour en faire, il faut créer standards pour les 

décisions, dont et les particularités des processus sont vraiment ignorées. Ce travail est 

le résultat d´une recherche ethnographique dédié à comprendre comment les habeas 

corpus sont jugés sur ce rythme accélérée de production aux séances d´un tribunal, en 

particulier, dans le cadre du Tribunal de Justiça de Pernambuco. On a conclu que les 

habeas corpus, lesquels fréquemment demandent la liberté d´un accusé mis en détention 

provisoire, reçoivent un traitement basé sur les standards et les stéréotypes du «criminel 

dangereux ». La liberté est niée en masse, parce que les juges traitent l´institut de la 

détention provisoire comme un moyen de lutte contre la criminalité. C’est la procédure 

pénale de la défense sociale. Néanmoins, il y a des processus qui sont attentivement 

analysés. Cela se passe quand la défense de l´accusé est plus active et effectue un débat 

oral au cours de la séance et, encore, quand le juge rapporteur du processus autorise la 

mis en liberté de l´accusé, parce que, en général, les juges n´en autorisent pas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés: Justice en ligne d´assemblage; détention provisoire;  droits fondamentaux 
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Introdução 

 

- “Dr. Petrúcio
1
, profira seu voto” 

- “Tenho mais não” 

- “Não! Acompanha a ordem, né?” 

- “Acompanho” 

(risos) 

 

O diálogo acima é a reprodução de um dos diversos que pudemos acompanhar 

ao longo do trabalho de campo nas sessões das quatro câmaras criminais do Tribunal de 

Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE). A primeira fala é do desembargador que 

preside a sessão de julgamento e ele pede a um dos votantes que se pronuncie sobre o 

habeas corpus (HC) em exame. O Dr. Petrúcio, que não depositava muita atenção no 

caso, confundiu-se e informou que não tinha mais processos em que era relator. O 

presidente o corrige e logo reproduz o que acontece em mais de 98% dos casos de HC: 

“acompanha, né?”.  

O judiciário Pernambucano apareceu em relatório realizado em 2007 pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como um dos mais ineficientes do país, possuindo 

no ano de 2009 uma carga de trabalho de 3.351 processos por juiz de primeiro grau, a 4ª 

maior da federação, com uma taxa de congestionamento na fase de conhecimento de 

81,7%, a terceira maior do Brasil
2
. De acordo com os relatórios publicados 

trimestralmente pelo próprio TJPE, constata-se que a realidade na justiça de segundo 

grau é semelhante, possuindo as câmaras criminais taxas de congestionamento que 

giram em torno dos 70%.  

 Como sugerem as taxas acima mencionadas, a capacidade que tem o judiciário 

estadual hoje de lidar com a demanda a ele apresentada é bastante deficiente. Com 

vistas à redução do congestionamento, emergem artifícios que vão desde eventos 

extraordinários como os mutirões, os plantões, as forças-tarefa até a adoção de uma 

rotina ordinariamente marcada por uma análise sumária dos processos. 

                                                           
1
 Nome fictício.  

2
 CONSELHO Nacional de Justiça. Justiça em Números 2009: indicadores do Poder Judiciário – Justiça 

Estadual. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2010. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/pesquisas_judiciarias/jn2009/rel_justica_estadual.pdf, 2010. 

http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/pesquisas_judiciarias/jn2009/rel_justica_estadual.pd
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 Folhear o processo com máxima brevidade ou mesmo decidir em série são 

atitudes nem um pouco estranhas ao dia a dia de varas, câmaras, turmas ou onde quer 

que se reúnam juízes, desembargadores e ministros.  

Não é preciso comentar o quão prejudicial pode ser um mecanismo que julga 

processos em série, em qualquer tipo de conflito levado ao judiciário. Entretanto, essa 

lógica parece ainda mais perversa quando o que está em jogo é a liberdade de um 

indivíduo. Nesta dissertação, pretendemos entender como opera essa justiça em ritmo de 

linha de produção no julgamento dos habeas corpus liberatórios, isto é, aqueles que 

veiculam pedido de liberdade provisória.  

Lembremos que a prisão preventiva consiste, teoricamente, em medida 

absolutamente excepcional no direito brasileiro, haja vista estar este orientado pelo 

princípio da não-culpabilidade, mais conhecido como princípio da presunção da 

inocência. Dessa maneira, a decisão sobre a decretação de uma prisão preventiva ou a 

denegação da liberdade provisória demanda uma rigorosa avaliação dos requisitos que 

autorizam a constrição de liberdade sem que haja uma sentença transitada em julgado, o 

que só se pode dar através de uma análise meticulosa dos casos.  

Como essa exigência vem sendo compatibilizada com a realidade acima exposta, 

de varas e câmaras criminais superlotadas e com forte pressão para o cumprimento de 

metas?  

Essa pergunta foi a preocupação central deste trabalho e a sua hipótese era a de 

que parte dessas decisões proferidas por juízes e desembargadores obedecia ao que 

Alfred Blumberg chamou de justiça em linha de montagem. Operar-se-ia no judiciário 

pernambucano e, em específico, nos julgamentos dos habeas corpus liberatórios no 

TJPE, uma justiça orientada por finalidades burocráticas de metas e cumprimento de 

prazos que é, ao mesmo tempo, fortemente marcada por um tratamento padronizado dos 

casos, sem atentar para peculiaridades que eles eventualmente possam ter.  

A metáfora da linha de montagem sugere, assim, um mecanismo informal de 

apreciação dos casos, que pouco ou nada tem a ver com os princípios que formalmente 

orientam a justiça criminal, dentre os quais o da presunção de inocência e o da 
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individualização das decisões. Tais princípios são adotados apenas cerimonialmente
3
, 

afinal, na prática, seria impossível discutir cada um dos processos.  

Apenas para se ter uma ideia, observei que cada sessão da câmara julgava uma 

média de 15 habeas corpus. Se para cada um fosse feita uma sustentação oral de quinze 

minutos (o máximo permitido), somando-se ainda os cerca de cinco minutos utilizados 

para a leitura do relatório e do voto, seriam - e esse cálculo é por baixo - 

aproximadamente 20 minutos para cada HC. Sem reservar um só minuto para 

discussões, isso totaliza 5 horas de julgamentos somente dos HCs! Somam-se a eles 

pautas não menos cheias de apelações, recursos em sentido estrito, embargos de 

declaração e todos os demais incidentes julgados pelo órgão. 

O cálculo feito acima demonstra muito rapidamente algo que o senso comum 

mais rasteiro já sabe: o judiciário está superlotado. Neste quadro, alguns habeas corpus 

serão julgados em mais de 20 minutos e a grande maioria deles em um ritmo tão veloz 

que nem os desembargadores podem acompanhar. Não raro, deparamo-nos com a 

situação narrada no início desta introdução. Qual o critério para um julgamento correr 

em ritmo lento ou em linha de produção? Ao fim e ao cabo, foi essa a nossa 

preocupação.  

Ao longo das pesquisas, entretanto, um dado se somou a esse. Além de operar 

uma forma de julgar cuja imagem é semelhante à clássica cena de Tempos Modernos, 

em que Charles Chaplin adoece em frente a uma esteira de produção do tipo 

padronizado, repetitivo e veloz, essa linha de montagem no TJPE funciona para, ao 

final, produzir decisões denegatórias. A linha de montagem possui uma lógica de 

funcionamento que não foi possível ignorar e que passou a interessar ao longo da 

pesquisa. Deste modo, foi necessário procurar compreender o que pensavam os 

desembargadores do próprio instituto da prisão preventiva.  

 O fenômeno que nos propomos a estudar pode ser explicado por óticas diversas. 

A escolha do referencial teórico dessa dissertação se deu por razões de ordem prática. A 

maioria dos trabalhos que li sobre o fenômeno da linha de montagem no Brasil se 

utilizam no paradigma neoinstitucional e marcadamente dos estudos sobre organizações 

frouxamente articuladas, de maneira que preferimos manter a tradição. Também 

                                                           
3
 MEYER, John. W.; ROWAN, Brian. Insitutionalized organizations: formal structure as myth and 

ceremony. In: American Journal of sociology, vol. 83, n. 2, set, 1977, p. 340-363.   
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consideramos importante trazer à tona a contribuição weberiana de burocracia, tendo em 

vista que é um marco fundamental nos estudos sobre esse tipo de organização. A grande 

maioria dos trabalhos que li se reportavam - em diferentes níveis, é verdade - à obra 

weberiana, a qual, portanto, não poderia estar fora de minhas reflexões.  

 Desenvolvemos logo no início do primeiro capítulo, o conceito de burocracia em 

Weber e, por conseguinte, trazemos algumas contribuições de autores pós-weberianos 

para os estudos das organizações. Em seguida, procuramos conectar essa herança aos 

estudos neoinstitucionais sobre organizações frouxamente articuladas, que, como 

dissemos, dialogam com o conceito weberiano de burocracia. Por fim, delimitamos a 

noção de justiça em linha de montagem, deixando mais claro ao leitor o que se está 

querendo dizer com o termo, levantando o ponto central que, por certo, subjaz a todas as 

discussões sobre uma justiça em elevado grau de velocidade: o difícil equilíbrio entre 

celeridade e garantia de direitos.  

 No segundo capítulo, vamos nos debruçar sobre os aspectos formais da prisão 

preventiva e o que pensam delas os julgadores. Perfazendo um breve histórico do 

instituto, procuramos discutir como o direito brasileiro o disciplina atualmente e como 

ele é apreendido pelos desembargadores. Em um Estado com índices de violência altos 

e com uma sociedade ávida de respostas a esse problema, a prisão vem sendo 

compreendida como uma punição antecipada dos sujeitos identificados como perigosos, 

notadamente aqueles acusados de homicídio, tráfico de drogas e roubo (crimes que 

protagonizam a grande maioria dos HCs).  

 Além de análise documental da legislação brasileira, valemo-nos de das 

informações obtidas ao longo da observação não-participante nas sessões de julgamento 

e de dados complementares alcançados a partir da análise quantitativa de cerca de 1.818 

(mil oitocentos e dezoito) acórdãos de julgamentos de habeas corpus proferidos pelas 

quatro câmaras de julho de 2009 a julho de 2011 de entrevistas realizadas com alguns 

titulares das câmaras.  

 O terceiro capítulo se dedica a discutir o tema da morosidade na justiça e 

soluções trazidas pela legislação e por práticas informais adotadas pelos tribunais para 

resolvê-la. Mostramos como o habeas corpus vem sendo encarado como um verdadeiro 
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vilão das varas e gabinetes superlotados, embora constitua, ao mesmo tempo, um 

remédio ‘heroico’ e instrumento preferido na defesa da liberdade de ir e vir.  

 Procuramos ainda mostrar que o julgamento padronizado não é algo tão estranho 

aos diplomas legais brasileiros, tendo em vista que diversas mudanças legislativas 

ocorridas nos últimos dez anos inauguram modelos de julgamento e de processamento 

com marcas fortes de padronização e enfraquecimento de uma justiça realmente 

individualizada. Como se verá, essas mudanças objetivam o aceleramento da prestação 

jurisdicional e a superação da imagem de morosa que a justiça brasileira carrega. De 

uma forma e de outra, volta-se à tensão comentada no primeiro capítulo entre a 

necessidade de imprimir velocidade à justiça e a de garantir direitos. Dentre as 

alternativas, apontamos: as súmulas (vinculantes ou não em matéria criminal) e o 

fortalecimento do direito jurisprudencial no sistema brasileiro, a mitigação do colegiado 

e a síndrome da unanimidade.  

 Por fim, no quarto e último capítulo estão expostos os resultados do trabalho de 

observação realizado nas sessões. Expomos a nossa interpretação sobre a justiça em 

linha de montagem que opera no julgamento dos HCs liberatórios no TJPE, levando em 

consideração os seus padrões de funcionamento, a sua lógica e peculiaridades e, 

sobretudo, o que é necessário para que um caso escape ao ritmo frenético da linha de 

produção e mereça um tratamento mais acurado por parte dos desembargadores. 

Entendemos que essa justiça funciona a partir de três grandes lógicas: a lógica da 

confidência (a confiança entre os julgadores faz com que eles acompanhem quase 

sempre o entendimento do relator, criando uma etiqueta do “eu acompanho seu voto, 

você acompanha o meu e julgamos rapidamente os processos”), a lógica da denegação 

(a regra é denegar as ordens, visto que a prisão preventiva é entendida como mecanismo 

de combate à criminalidade) e a lógica da unanimidade (quase sempre se chega a 

decisões unânimes, seja pelos fatores antes descritos, seja por outros, incidentais, que 

ocasionalmente ocorrem ao longo dos julgamentos). 

 Como se observa, preferimos ir expondo ao longo de todo o trabalho os dados 

obtidos através dos vários métodos de pesquisa de que lançamos mão: a análise 

quantitativa dos 1.818 acórdãos e a etnografia. Optamos por um formato que não 

concentrasse todos os resultados da pesquisa ao final do trabalho, porque tornaria as 
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discussões conceituais desenvolvidas cansativas e desconectadas do problema 

enfrentado.   
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1. Introduzindo o problema: a justiça em linha de montagem no sistema de 

justiça brasileiro  

Um inusitado episódio ocorrido em 2003 pode introduzir os problemas e 

questões que enfrentarei neste capítulo. Naquele ano, o ex-ministro do STF, Nelson 

Jobim, em uma palestra realizada em São Paulo e noticiada pelo jornal Estado de S. 

Paulo, dirigiu-se ao público e o convidou para assistir a uma sessão da 2ª Turma do 

STF, da qual Jobim fazia parte à época. Segundo o ex-ministro, o que aquelas pessoas 

iriam presenciar eram julgamentos ocorrendo em série ou julgamento por atacado – para 

utilizar os seus termos - e referiu-se ao que seria o momento final de uma sessão de 

julgamento: “Vamos à lista do ministro Jobim. Sessenta processos. Nego provimento, 

sem destaque. De acordo? De acordo. Pronto, tá julgado”
4
. 

Jobim descreve o já conhecido julgamento por lista
5
, prática comum em diversos 

tribunais do país e que não soa nada estranho a quem vivencia o cotidiano da justiça 

brasileira e de seus órgãos colegiados. Julgamentos em lista nos tribunais ou uma 

colegialidade que às vezes existe apenas como um ritual sem maiores correspondências 

com o que de fato ocorre, ensejando a já conhecida crise da unanimidade não são 

propriamente uma novidade para os operadores do campo jurídico (BARBOSA 

MOREIRA, 1994; GONÇALVES, 2010).  

Seria possível uma análise individualizada e detalhada de cada processo que 

adentra o universo dessas varas e câmaras? Em que medida são adotados mecanismos 

como o “julgamento em atacado” conforme mencionado pelo ministro ou simplesmente 

aquilo a que, neste trabalho, referirei como “justiça em linha de montagem”? 

 A metáfora da “justiça em linha de montagem” foi utilizada em emblemático 

estudo de Abraham S. Blumberg, publicado em 1967 (BLUMBERG, 1967). O sentido 

que ganhará essa metáfora ao longo do trabalho será discutido com profundidade no 

devido tempo, entretanto cumpre fazer algumas considerações introdutórias.  

                                                           

4
 A referida notícia foi citada por Aury Lopes Júnir em: LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao 

processo penal:fundamentos da instrumentalidade constitucional. 5.ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 

2010, p. XXIV.  
5
 Embora possa haver variações de tribunal a tribunal, de um modo geral o julgamento por lista segue a 

seguinte sistemática: os casos repetidos, com mesma fundamentação e mesmo pedido, ou que trate de 

questão de direito sobre o qual já haja entendimento pacificado no tribunal ou no gabinete do 

desembargador relator são agrupados e é proferido um único voto para todos eles. A lista é encaminhada 

ao órgão colegiado muitas vezes apenas para cumprir o ritual do julgamento na câmara ou na turma.   
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A linha de montagem refere-se, como se sabe, a um modo de produção 

empregado no modelo industrial do fordismo. Este modelo chegou a ser considerado 

revolucionário por agilizar consideravelmente a produção de automóveis ainda na 

década de vinte do século passado, adotando como método, dentre outros, o movimento 

mecânico e processos padronizados.  

Ao empregar o termo, Blumberg valorizou a dimensão da padronização e a 

necessidade de produção em larga escala, afirmando ser uma justiça em linha de 

montagem aquela que cria categorias prévias para processar e julgar, agilizando o ritmo 

de julgamento. Trata-se, pois, de uma apropriação metafórica do termo. Segundo Carlos 

Antônio Brandão (2005, p. 46),   

A metáfora aproxima dois entes dando a ver tanto a sua 

semelhança quanto a sua diferença: ela interpreta e modifica 

algo, como na tradução, não se recobrindo inteiramente, mas 

conferindo-lhe um acréscimo de ser ou um novo atributo, antes 

oculto.  

Blumberg utilizou o antigo conceito de linha de montagem, retirando-o da época 

e do ambiente em que foi pensado e traduzindo-o de modo diverso para o 

funcionamento da organização judiciária. Aborda-o, assim, como uma imagem. “A 

imagem faz com que o conceito se refira ao que está fora da lógica em que ele se 

prendeu originalmente” (BRANDÃO, 2005, p. 53), auxiliando na forma de ver o objeto 

pesquisado.  

A justiça em linha de montagem designa uma imagem de um processo de 

julgamento que se dá por meio da padronização e análise não individualizada de cada 

caso. As peculiaridades de cada litígio ou são ignoradas ou simplesmente não aparecem 

(afinal, a padronização muitas vezes já se inicia na própria fase da defesa
6
, que 

apresenta petições idênticas à justiça, o que naturalmente corrobora com a ideia geral de 

que um caso é igual ao outro), sobressaindo apenas aqueles elementos que os 

padronizam: o crime, o fato de o acusado ser reincidente etc. 

Quando se vai a uma sessão de julgamento desses habeas corpus o que se vê são 

julgamentos ocorrendo em ritmo apressado, sincronizado, padronizado, ritualizado e 

com um embalo comparável mesmo ao de uma linha de produção.   

                                                           
6
 Esse aspecto será melhor discutido no quarto capítulo. 
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 O objetivo deste trabalho é tentar compreender como essa justiça em linha de 

montagem se opera nos julgamentos de habeas corpus que demandam liberdade 

provisória no TJPE, a partir de referenciais teóricos da sociologia das organizações. É 

fácil notar que a padronização não está prevista em lei e que existe como uma 

acomodação da organização ao cotidiano, o qual guarda uma complexidade que a lei 

não pode prever.  

Dentro do campo da sociologia das organizações, adotarei como marco os 

trabalhos que entendem as organizações como sistemas frouxamente articulados 

(loosely coupled systems). Embora esses autores não possam ser situados em uma escola 

ou uma tradição única, conforme exporei adiante, possuem em comum uma visão 

menos ortodoxa de organização, compreendendo-a como espaços de ao mesmo tempo 

de racionalidade e de indeterminação (THOMPSON apud ORTON, WEICK, 1990, p. 

216), uma visão que se passou a chamar de neoinstitucional.  

Tampouco existiria um único novo institucionalismo (HALL, TAYLOR, 2003), 

havendo, entretanto, um tipo de abordagem central em todos eles: trata-se da 

preocupação com a forma como as instituições funcionam e como os atores podem 

influenciar o modelo de funcionamento delas (NÓBREGA, 2007, p. 35). Organizações 

são entendidas como espaços de formalidades e informalidades, onde a atuação de seus 

agentes se dá conforme o padrão e para além deste, por meio de improvisos.  

Aliás, é importante que se diga que essa premissa não é propriamente original 

dos teóricos estudados neste trabalho. A noção de que em toda organização opera com 

normas formais em um nível e que seus atores atuam flexibilizando essas mesmas 

normas ou criando outras alternativamente a elas é uma das bases da própria sociologia 

jurídica, preocupada com as possíveis relações que se estabelecem entre o “ser” e o 

“dever ser” de uma organização, dentre outros imbróglios, é claro.  

Na medida em que a hipótese inicial aqui é a de que são utilizados padrões de 

julgamento para os habeas corpus, a partir dos quais algumas decisões são tomadas, não 

subsistindo em todos os casos uma análise detalhada sobre a necessidade de se manter a 

prisão cautelar, propomo-nos a olhar um lado da organização judiciária - no caso, um 

tribunal – que não está em códigos, normas internas ou leis. Busca-se a normatividade 

interna do Tribunal, que é construída nas interações entre seus membros, mediada pelo 
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direito oficial, pelos objetivos declarados e não declarados da organização, pela pressão 

que essas organizações sofrem e por outros elementos.  

Pensar o informal demanda, entretanto, abordar o formal, isto é, entender sobre 

que bases formais se funda o tribunal. Como se sabe, a modernidade e o processo de 

centralização do Estado trouxeram como uma de suas consequências a criação de um 

poder judiciário autônomo e formado por profissionais especializados e treinados para 

os fins específicos das atividades jurisdicionais. Passou-se a se organizar, conforme a 

leitura weberiana, segundo preceitos burocráticos. Em que medida esses preceitos se 

desenvolveram, de fato, e se desenvolvem são pontos importantes a se explorar, razão 

pela qual se inicia o capítulo trazendo à tona o conceito de burocracia em Weber e seus 

desenvolvimentos por autores pós-weberianos, após o que se articula essas leituras com 

os estudos sobre sistemas frouxamente articulados.    

 Antes de iniciar, porém, é relevante fazer uma ressalva, a qual vem 

acompanhada de perguntas que também tentarei abordar ao longo da dissertação. 

Partimos do pressuposto de que uma justiça em linha de montagem convive com uma 

justiça de análise cuidadosa e individualizada dos casos. Ao longo das sessões nas 

câmaras criminais do TJPE é possível perceber diversos HCs sendo rapidamente 

apreciados e julgados, um após o outro, e outros tantos – em menor quantidade, é certo 

– quebrando o ritmo e demandando maior tempo na apreciação e decisão. Em termos 

empíricos, foi possível observar em uma única sessão um writ sendo julgado em pouco 

mais de trinta segundos e outro, em mais de quarenta minutos.  

 É preciso não incorrer no erro de estabelecer visões unidimensionais das 

organizações, enxergando-as como um padrão uniforme (ORTON, WEICK, 1990). Ao 

contrário, um padrão de julgamento padronizador coexiste a um mecanismo de 

julgamento individualizador. Assim, a justiça pernambucana não poderia ser definida 

como uma justiça em linha de montagem, mas que adota, por vezes, esse padrão. Em 

que situações isso se dá, o que leva um caso a sair desse padrão de linha de montagem e 

que critérios orientam a formação das categorias são perguntas que guiarão o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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1.1. A teoria da burocracia  

1.1.1. A burocracia e a contribuição weberiana 

 O estudo das organizações com características burocráticas demanda um resgate 

do conceito de burocracia na obra de Max Weber. O conceito típico-ideal de burocracia 

moderna construída pelo autor é fundamental para que compreendamos os traços gerais 

que essas organizações tomaram na modernidade e que peculiaridades elas assumiram e 

assumem nos diferentes espaços em que se desenvolvem: no Estado como um todo, no 

poder judiciário, na igreja etc.  

 Antes de adentrar na temática da burocracia, entretanto, é importante fazer uma 

breve revisão de algumas categorias que, na obra de Max Weber, auxiliarão na 

apreensão da ideia de burocracia, quais sejam: dominação, legitimidade e tipo ideal. 

Ainda, assumindo o risco de se estar incorrendo em digressões desnecessárias, faremos 

alguns comentários sobre a sociologia compreensiva do autor.  

 Segundo Weber, o que uma disciplina como a sociologia (que é classificada 

como empírica) quer compreender é o sentido visado pelos homens ou grupos de 

homens no curso de uma atividade real e concreta. Compreender é “captar a evidência 

ao sentido de uma atividade” (FREUND, 1987, p. 74). Como destaca o próprio autor, “a 

sociologia compreensiva (tal qual nós a concebemos) considera o indivíduo isolado e 

sua atividade como unidade de base”
7
 (WEBER, 1965b, p. 439). Porém, não é qualquer 

atividade que interessa à sociologia compreensiva: 

seu objeto específico não consiste em qualquer disposição 

interior ou comportamento exterior, mas na atividade. Nós 

vamos designar ainda por atividade (e compreendendo aí a 

omissão voluntária e a aceitação) um comportamento 

compreensível, isto é, um comportamento relativo a objetos, 

que é especificado de forma mais ou menos consciente por um 

sentido (subjetivo) “eleito” ou “visado”
8
 (WEBER, 1965b, p. 

429) 

                                                           
7
 Livre tradução de: “la sociologie compréhensive (telle que nous la concevons) considère l'individu isolé 

et son activité comme l'unité de base” 
8
 Livre tradução de: “son objet spécifique ne consiste pas en n'importe quelle « disposition intérieure » ou 

comportement extérieur, mais en l'activité [ Handeln ]. Nous désignerons toujours par «activité» (en y 

comprenant l'omission volontaire et l'acceptation) un comportement compréhensible, ce qui veut dire un 
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 Assim, nem toda ação é objeto da sociologia compreensiva, não importando, por 

exemplo, a mera “conduta reativa” (WEBER, 1996, p. 6). Interessa, pois, a ação dotada 

de sentido. É por esta razão que o conceito de atividade adquire importância central da 

obra de Weber.  

 Para compreender a ação real, a ação dotada de sentido, Weber se valerá da 

construção de tipos ideais
9
 cuja função é a de guiar a elaboração de hipóteses e auxiliar 

a pesquisa empírica. Aliás, é o tipo ideal uma das grandes construções teóricas de 

Weber e a sua compreensão é de suma importância. O tipo ideal é  

formulado, primeiramente, mediante uma exageração 

consciente das características essenciais do padrão de ação que 

interessa ao pesquisador e, em segundo lugar, da síntese dessas 

orientações características em um conceito unificado e rigoroso 

do ponto de vista lógico (KALBERG, 2010, p. 41)   

 A construção de um tipo ideal obedece a uma exigência da ciência, na medida 

em que, uma categoria construída como um tipo ideal não se encontra propriamente na 

realidade, mas auxilia no conhecimento dela. O exercício seria o de olhar um objeto e 

contrastá-lo com o conceito típico ideal. Essa é, aliás, uma postura de Weber diante da 

própria ciência e de suas possibilidades. Segundo Kalberg, Weber se recusou a construir 

uma ciência cujo papel principal seria a construção de “leis gerais sobre a vida social”. 

Ao contrário, Weber se concentrou em uma sociologia da realidade empírica e no 

sentido subjetivo e essa sociologia não seria capaz de alcançar a realidade mesma das 

coisas.  

 Os tipos ideais não são um retrato fiel da realidade e nem pretendem sê-lo. Ao 

contrário, “a construção de tipos ideais abstratos não são importantes como fim, mas 

                                                                                                                                                                          
comportement relatif à des « objets » qui est spécifié de façon plus ou moins consciente par un 

quelconque sens (subjectif) « échu » ou « visé »”. 
9
 Segundo a sistematização de Julien Freund, são quatro os tipos de atividade em Weber: atividade 

tradicional: o sujeito pratica pela pura tradição; atividade afetiva: o sujeito que age procurando 

satisfazer algum desejo, vontade, vingança etc; atividade racional por valor: se baseia na convicção do 

agente, em uma ideia de moral que ele tem e busca e que não pensa nos resultados. Essa atividade é tida 

como racional, porque o sujeito calcula o fim que deseja e age conscientemente para ele. Porém se 

aproxima muito da irracionalidade na medida em que o sujeito não pesa aos meios, mas olha apenas para 

o fim; atividade racional por finalidade (com respeito a fins): o agente pensa o fim, mede-o e escolhe 

os meios adequados (FREUND, 1987, p. 79-80). 
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unicamente como meio para o conhecimento”
10

 (WEBER, 1965a, p. 144). Em suma, os 

tipos ideais são instrumentos para compreender a realidade e não a realidade ela mesma. 

Como preceitua Weber (1965a, p. 147),  

as idéias mesmas que governaram os homens de um época, isto 

é, aquelas que agiram de uma maneira difusa neles, não podem, 

desde que se trate de um quadro de pensamento um tanto 

completado, ser alcançada com rigor conceitual senão sob a 

forma de um tipo ideal
11

  

  Anote-se, por último, que a construção do tipo ideal pelo pesquisador é uma 

ação permeada de valores e sujeita a modificações à medida que o pesquisador imerge 

na realidade. Não existe, assim, uma categoria definitiva e acabada, concluindo Freund 

(1987, p. 52) que “constituem práticas puramente experimentais que o sábio cria 

voluntária e arbitrariamente, segundo as necessidades da investigação, e que ele 

abandona da mesma maneira se não prestam o serviço esperado”.  

Ao longo de sua obra, Weber criará algumas dessas categorias, dentre as quais a 

de burocracia, a qual, entretanto, deriva das demais categorias citadas acima. Vejamos 

cada uma delas.  

A primeira noção importante para a compreensão da burocracia é a de 

dominação.  A dominação é “a probabilidade de encontrar obediência dentro de um 

grupo determinado para ordens específicas” (WEBER, 1996, p. 170). Essa obediência 

pode derivar de uma sorte de mecanismos, inclusive a coerção puramente física. Porém, 

a crença na legitimidade desse domínio é o que o torna mais provável e durável.  

A partir da relação de legitimidade que se estabelece, Weber destaca a existência 

de três tipos de dominação: a racional, “que descansa na crença na legalidade de 

ordenações estatuídas” (WEBER, 1996, p. 172); a tradicional, que se funda “na crença 

cotidiana na santidade das tradições” (WEBER, 1996, p. 172) e a carismática, que se 

baseia na devoção afetiva à santidade ou ao caráter exemplar de uma pessoa.  

                                                           
10

 Livre tradução de: “la construction d'idéaltypes  abstraits n'entre pas en ligne de compte comme but, 

mais uniquement comme moyen de la connaissance” 
11

 Livre tradução de: “Les idées mêmes qui ont gouverné les hommes d'une époque, c'est-à-dire celles qui 

ont agi d'une façon diffuse en eux, ne peuvent, dès qu'il s'agit d'un tableau de pensée quelque peu 

compliqué, être saisies avec la rigueur conceptuelle que sous la forme d'un idéaltype”  
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Qualquer forma de dominação que se exerce sobre um grupo de homens requer 

um quadro administrativo. A dominação racional se desenvolverá prioritariamente em 

uma forma administrativa burocrática. Aquela se funda na crença em um conjunto de 

leis impessoais racionalmente estabelecidas, as quais regem não somente a atividade 

dos cidadãos como um todo, mas dos próprios membros da administração. O cidadão 

não obedece, assim, à pessoa do “chefe”, mas à ordem impessoal estabelecida nos 

regulamentos. A burocracia é, pois, a forma mais pura de exercício da autoridade legal. 

 A prevalência da administração burocrática na modernidade se deve a uma série 

de fatores que Weber expõe ao longo de seus trabalhos. Mudanças econômicas, sociais, 

políticas, científicas e mesmo filosóficas irão explicar a adoção quase que generalizada 

de um modelo burocrático na organização de boa parte dos Estados ocidentais.  

 Primeiramente, o sistema capitalista e a sociedade industrial trazem consigo a 

especialização técnica e uma divisão do trabalho social que engendram um aumento 

quantitativo das taref as administrativas, mas sobretudo um aumento qualitativo tendo 

em vista o surgimento de diversas ocupações especializadas, concluindo Weber que “a 

burocracia é ocasionada mais pela ampliação subjetiva e qualitativa e pelo 

desdobramento interno no âmbito das tarefas administrativas do que pelo seu aumento 

extensivo e quantitativo” (WEBER, 1963, p. 246).  

 Outra marca da modernidade ocidental é o desenvolvimento científico e o 

domínio da natureza, que afastam o homem da crença nas explicações mágicas sobre os 

fenômenos em geral, desencantando-os e fazendo prevalecer a crença na razão. A 

racionalização emerge como padrão mais correto de descrição do mundo e de formação 

das instituições políticas e sociais. É dessa forma que o “desencatamento do mundo” de 

que nos fala Weber também contribui sobremaneira para a prevalência da burocracia 

racional-legal como forma de administração dos Estados na modernidade ocidental.   

 Por fim, a burocracia será, segundo Weber, a forma mais eficiente de lidar com 

as demandas de velocidade, precisão, impessoalidade e constância exigidas tanto pela 

produção capitalista quanto pela democracia de massa orientada pelos ideais liberais e 

republicanos de isonomia e legalidade, valores que nortearam a composição política de 

diversos Estados ocidentais nos séculos XVIII e XIX.  
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 Não custa lembrar que, apesar de entender como a forma mais eficiente de 

administrar, Weber via o desenvolvimento da burocracia também com algum ceticismo, 

afinal, tratava-se de uma máquina criada sob forte pressão de eficiência, cujos valores 

de disciplina e de obediência às normas poderiam levar a uma atuação desumanizada, a 

homens que funcionariam como meras engrenagens de uma máquina que não está sob 

seu controle. “É horrível pensar que o mundo possa estar um dia repleto dessas 

pequenas engrenagens, pequenos homens presos a pequenos empregos”
12

, comentou 

Weber (WEBER apud CLEGG, 1994, p. 51).     

 O mundo jurídico sofreu diretamente com a burocratização das instâncias de 

poder do Estado nesse período, pois ocorreu um processo de “positivação do direito, 

que desvincula o sistema jurídico de sua tradicional vinculação com o sagrado, 

substituído pela decisão tomada através de procedimentos pré-estabelecidos” 

(AZEVEDO, 2008, p. 120). Então, não obstante ser possível identificar formas 

burocráticas de administração da justiça ao longo da história, como comenta o próprio 

Weber, a burocracia racional-legal é a novidade da modernidade. 

O que caracteriza esse modelo? Segundo Weber, a) a existência de áreas de 

jurisdição fixas e oficiais ordenadas de acordo com regulamentos; b) a existência de 

hierarquia no quadro administrativo, com supervisão dos órgãos inferiores; c) a 

prevalência de documentos escritos d) a separação entre a esfera privada do funcionário 

e a esfera pública na qual exerce o seu cargo; e) a profissionalização e treinamento 

técnico do corpo de funcionários; f) o desempenho do cargo segundo regras gerais 

(WEBER, 1963, p. 229-231).  

De um modo geral, portanto, observa-se que a burocracia agrega como valores o 

formalismo, a profissionalização, a hierarquia, a impessoalidade, a documentação e a 

centralização, padrões estes que jamais existiram em sua forma pura nas organizações 

burocráticas, afinal, o próprio Weber se referiu à burocracia apenas como um modelo 

analítico puro (WEBER, 1996, p. 175).   

Nesta esteira, Ritzer comenta: “um modelo tão exagerado é muito útil a efeitos 

heurísticos, assim como para estudar as organizações do mundo real, mas não deve se 

                                                           
12

 Livre tradução de: “it is horrible to think that the world could one day be filled with these little cogs, 

little man clinging to little Jobs”.  
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confundir com uma descrição realista do modo como as organizações funcionam de 

fato” (RITZER, 1993, p. 267). Entender como funcionam as organizações do poder 

judiciário pressupõe primeiramente o entendimento de que, formalmente, elas se 

orientam por parte desses valores burocráticos, mas que, no Brasil – como em lugar 

nenhum do mundo – esse modelo não se desenvolveu de forma pura. Foi esta 

perspectiva que orientou teóricos pós-weberianos da burocracia. 

1.1.2. A burocracia enquanto um conjunto de diferentes dimensões 

Alguns teóricos das burocracias (HALL, 1966; UDY, 1966) pós-weberianos 

pensaram as suas características enquanto dimensões, o que auxilia a compreender em 

que medida elas aparecem em cada organização empiricamente analisada. Não haveria 

que se falar em organização totalmente burocratizada ou totalmente desburocratizada, 

pois “o conceito de burocracia é concebido como uma série de dimensões, cada qual na 

forma de um contínuo” (HALL, 1966, p. 28). 

Essa perspectiva dimensional auxilia sobremaneira o estudo de uma 

organização, porque, se de um lado nos afasta da ideia de encontrar uma burocracia tal 

qual o conceito típico-ideal weberiano previa, por outro nos alerta para a independência 

que pode existir entre essas dimensões, afinal “as características burocráticas (...) não 

são altamente intercorrelacionadas, e organizações altamente burocratizadas com 

respeito a uma das dimensões não o são necessariamente com relação às demais” 

(HALL, 1966, p. 33). Uma vez que as características de uma burocracia são 

compreendidas como elementos e dimensões interdependentes, seriam possíveis 

diversas combinações: organizações com alto grau de hierarquia e baixo grau de 

impessoalidade; forte formalismo e baixa hierarquia, e assim sucessivamente.  

Se nenhuma organização é totalmente burocrática ou não-burocrática, como 

poderíamos pensar o judiciário brasileiro e de que modo esse arsenal teórico ajudará a 

compreender um aspecto que nele se insere, que é a formação, em diversos níveis, de 

justiças em linha de montagem? Procuraremos no próximo tópico conjugar essa leitura 

sobre as organizações burocráticas com o pensamento das organizações em linha de 

montagem. 
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1.1.3. A formação do judiciário brasileiro: entre burocratizações e 

desburocratizações 

 O jargão “o judiciário é muito burocrático”, que prevalece no imaginário não 

apenas do jurisdicionado, como de qualquer profissional que atua no campo jurídico e 

mesmo dos pesquisadores do sistema de justiça é uma imagem que vem bem a calhar 

quando pensamos na dimensão da formalidade que carrega uma organização 

burocrática.   

 Entretanto, se pensarmos na dimensão da impessoalidade, somos obrigados a 

duvidar da constatação do senso comum – embora saibamos que ele se apropria do 

termo burocracia apenas para se referir ao aspecto da formalidade. Aprimoremos melhor 

esse argumento. Quando Weber desenvolve o argumento sobre a impessoalidade da 

burocracia, ele afirma:  

A burocracia acompanha inevitavelmente a moderna 

democracia de massa em contraste com o governo autônomo 

democrático das pequenas unidades homogêneas. Isso resulta 

dos princípios característicos da burocracia: a regularidade 

abstrata da execução da autoridade, que por sua vez resulta da 

procura de “igualdade perante a lei” no sentido pessoal e 

funcional – e, daí, do horror ao “privilégio”, e a rejeição ao 

tratamento dos casos “individualmente”
13

 (WEBER, 1964, p. 

260). 

 Somos obrigados a duvidar, porque a história da formação do judiciário no 

Brasil reflete a constante tensão entre um processo de racionalização da máquina 

burocrática - com a adoção progressiva, do ponto de vista formal, de elementos que 

                                                           
13

 A propósito, é muito curioso que encontremos no texto weberiano exatamente essa formulação: 

“rejeição ao tratamento dos casos individualmente”. É exatamente isso que estamos intentando 

demonstrar que não acontece por vezes na organização judiciária brasileira. Mas, colocando os pontos nos 

is, não estávamos certamente enfrentando o mesmo assunto. Weber se referia à isonomia que carregariam 

as decisões de uma organização burocrática; uma isonomia que não admitiria olhar para um caso, 

identificá-lo e tratá-lo de modo particular por caprichos do agente da organização. O tratamento segundo 

a lei seria o tratamento que não individualiza para privilegiar. Entretanto, este argumento não contradiz o 

corolário de qualquer justiça, que seria aplicar a lei ao caso concreto, conhecendo-o efetivamente. O 

próprio Weber comenta a respeito: “A concepção do juiz moderno como um autômato ao qual são 

entregues os elementos de tal forma que o veredicto saia junto com as razões, lidas mecanicamente em 

parágrafos codificados – esse conceito é rejeitado com irritação, talvez porque uma certa aproximação 

com esse tipo está implícita numa burocratização corrente da justiça. No setor do processo de justiça há 

áreas nas quais o juiz burocrático é levado diretamente a procedimentos ‘individualizantes’ pelo 

legislador” (WEBER, 1964, p. 255).     
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garantissem na prática essa isonomia e essa vedação de privilégio - e a permanência de 

elementos patrimoniais. 

 As primeiras experiências de burocracia judiciária ainda na época da Colônia 

tinham uma tendência patrimonial marcante, que foi sendo paulatinamente abandonada 

na estrutura formal (legal), mas que, segundo enorme tradição do pensamento social 

brasileiro, jamais deixou por completo as estruturas estatais. Em verdade, a história o 

Estado brasileiro é marcada pela “coexistência antagônica e conflitante de formas 

tradicionais (patrimonialismo) com procedimentos racionais (burocracia)” 

(WOLKMER, 1998, p. 68). 

 Esse aspecto da realidade política brasileira não interessa propriamente ao objeto 

deste trabalho, senão até a medida em que ajuda a compreender o sistema de justiça 

penal como sistema frouxamente articulado, argumento que será desenvolvido em 

seguida. Antes, porém, será útil percorrer brevemente as veredas da formação da 

burocracia judiciária no Brasil.  

 É na época dos governos gerais que surgem os primeiros elementos de uma 

justiça burocrática
14

. Aparecem funcionários, cargos, contraprestação pecuniária pela 

atividade, fixação de competência e até uma espécie de concurso para se tornar juiz, a 

chamada “leitura dos bacharéis”. Evidentemente, toda essa estrutura estava subordinada 

ao poder da coroa, que nomeava, promovia e destitua magistrados e modificava o 

ordenamento jurídico. Os juízes não possuíam liberdade, devendo, ao contrário, servir 

aos interesses da Coroa
15

. Foi ainda criado o cargo de ouvidor-geral, funcionário de 

                                                           
14

 Antes disso, quando ainda prevalecia o sistema das capitanias hereditárias, a justiça era de 

responsabilidade dos proprietários. A Carta de Doação dava a eles a prerrogativa de atuar na área cível e 

criminal diretamente ou através de pessoas por eles nomeadas, dentre os quais estava o Ouvidor. Como se 

percebe, esse modelo não contribuía com as pretensões centralizadoras da Coroa e logo foi modificado, 

surgindo a figura do Governador Geral, sendo o primeiro deles Tomé de Souza, enviado ao Brasil em 

1549. (WOLKMER, 1998, p. 58-59).  A criação dos governos gerais não aboliu de todo o regime das 

capitanias, apenas o modificou, reduzindo a autonomia dos donatários, sobretudo com a criação do cargo 

de ouvidor-geral. Como destaca Schwartz, “ao invés de simplesmente abolir o sistema de capitanias por 

completo, e criar uma administração real bem centralizada, o ouvidor-geral foi sobreposto à estrutura já 

existente de magistrados municipais e ouvidores designados pelos donatários. O resultado foi um sistema 

de controle exercido pelo rei e pelo donatário, ao mesmo tempo, confuso e muita vez inoperante” 

(SCHWARTZ, 1979, p. 24). 
15

 Schwartz analisa a forte ligação existente entre a Coroa e os magistrados. No processo de centralização 

do poder em torno da Coroa, os magistrados eram fortes aliados e, por isso, assumiam comumente 

funções extrajudiciais. Ao mesmo tempo, os magistrados dependiam da Coroa para a promoção em seus 

cargos, pois os mais altos postos da administração da justiça eram formados por profissionais nomeados 

pela Coroa (SCHWARTZ, 1979, p. 11-14).  
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confiança da coroa e que possuía amplas incumbências na atividade judicial e de 

fiscalização das capitanias.  

 No início do século XVII, surge o primeiro tribunal de segunda instância no 

Brasil, o Tribunal de Relações do Brasil, situado na cidade de Salvador
16

. Tratava-se de 

uma indiscutível sofisticação da máquina judiciária no país, muito embora esse tribunal 

não constituísse a última instância da justiça, pois em Lisboa funcionava a Casa de 

Suplicação, uma espécie de terceira instância e, ainda, o Desembargo do Paço
17

, um 

órgão consultivo da coroa que  também possuía competência judicial e podia rever até 

mesmo as decisões da Casa de Suplicação (SODRÉ, 2010)
18

. 

 Lenine Nequete nos fala desse período da justiça brasileira como uma fase de 

uma administração patrimonial. De um lado porque essa atividade estava 

completamente subordinada aos interesses da coroa e de outro porque as notícias sobre 

corrupção por parte de seus funcionários eram corriqueiras. Conviviam as formalidades 

e as relações primárias pessoais (NEQUETE, 2000a, p. 14).  Schwartz conclui da 

mesma maneira, ressaltando que, embora os relatos sejam escassos, comuns eram as 

notícias de abuso e malversação do dinheiro da Coroa (SCHWARTZ, 1979, p. 22).    

 À corrupção se soma a dificuldade que os funcionários do poder Real tinham de 

alcançar determinadas regiões do território brasileiro, o que fortalecia o poder e o 

domínio dos grandes proprietários de latifúndios. Em uma síntese profícua e perspicaz, 

Carvalho (2002, p. 21) apresenta o quadro da justiça colonial: 

Em suas mãos [dos proprietários de terras], a justiça, que, como 

vimos, é a principal garantia dos direitos civis, tornava-se simples 

instrumento do poder pessoal. O poder do governo terminava na 

porteira das grandes fazendas. A justiça do rei tinha alcance limitado, 

ou porque não atingia os locais mais afastados das cidades, ou porque 

sofria a oposição da justiça privada dos grandes proprietários, ou 

                                                           
16

 A criação desse Tribunal guarda uma história curiosa. A pretensão da Coroa portuguesa era de instaurar 

o Tribunal em 1587, mas o navio que trazia os ministros nomeados ao Brasil naufragou. Apenas em 1609 

o Tribunal começa a funcionar, tendo as suas atividades suspensas com a invasão dos holandeses à Bahia. 

É apenas em 1626 que o funcionamento da Relação ganha seu curso normal (WOLKMER, 1998, p. 61). 
17

 O Desembargo do Paço surgiu como um comitê de conselheiros de D. João II e foi institucionalizado 

nas Ordenações manuelinas de 1514. A sua principal função era “de assessoria para todos os assuntos de 

justiça e administração legal” (SCHWARTZ, 1979, p. 9), embora algumas causas pudessem ter o mérito 

decidido por esse órgão. 
18

 No período colonial é preciso ainda lembrar a existência da justiça católica e inquisitorial, comandada 

pelo Tribunal do Santo Ofício. Como nos lembra Wolkmer (1998, p. 70), “as inspeções inquisitoriais 

ocorreram no Brasil durante toda a época colonial. Ainda que se possa destacar, num primeiro momento, 

as Visitações de 1591 e de 1618”, as perseguições seguem sendo registradas até o século XVIII.  
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porque não tinha autonomia perante as autoridades executivas, ou, 

finalmente, por estar sujeita à corrupção dos magistrados. Muitas 

causas tinham que ser decididas em Lisboa, consumindo tempo e 

recursos fora do alcance da maioria da população. O cidadão comum 

ou recorria à proteção dos grandes proprietários, ou ficava à mercê do 

arbítrio dos mais fortes. 

 A vinda da família Real ao Brasil gerou mudanças na administração do Estado, 

com a criação de novos órgãos e com a reconfiguração de alguns. Foram inaugurados 

Tribunais de Relação (no Maranhão em 1817 e em Pernambuco em 1821) e, através de 

Alvará de 10 de maio de 1808, o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro se transformou 

em uma Casa de Suplicação, passando a existir uma terceira instância no país.  

 A proclamação da independência e o início do regime monárquico no país 

também foi um marco para novas transformações. A primeira delas foi a própria outorga 

da Constituição de 1824, que remodelou o desenho político brasileiro, prevendo uma 

divisão de poderes que, todavia, continuou a ser inexistente no plano fático. Isso porque, 

um dos cinco poderes que a Constituição previa era o chamado Poder Moderador, cuja 

função seria a de equilibrar eventuais abusos dos demais poderes, mas que era, ele 

próprio, a verdadeira representação do excesso de poder, afinal, poderia até mesmo 

extinguir os demais. Nos dizeres de Nequete (2000b, p. 63) a instituição do poder 

moderador “bastou para que não assumissem, nesse período, feição de Poder – nem o 

legislativo, nem, muito menos, o judiciário”.  

 As pesquisas históricas sobre o judiciário indicam que também ao longo do 

Império, não obstante as mudanças legislativas sempre “racionalizadoras” (e aqui 

emprego a palavra no sentido weberiano do termo, no sentido de encaminhar para a 

formação de uma burocracia racional-legal), a prática judiciária se revestia pelo 

patrimonialismo que até então era o retrato da burocracia luso-brasileira e, agora, 

brasileira.    

 Para que não se delongue mais nessa breve história da burocracia brasileira, a 

República, apesar de reafirmar e redefinir ideais liberais e – permita-se a redundância – 

republicanos, também inaugura uma burocracia cheia de formalidades, impessoalidades, 

isonomias que conviviam com uma ordem patrimonial.  

 Como se observa, a formação e desenvolvimento da burocracia judiciária (e 

estatal como um todo) em nosso país ocorrem combinando aspectos burocrático-formais 
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e patrimoniais. De certa forma, essa tendência é tão marcante que inspirou vastamente a 

teoria social brasileira. O Brasil esteve sempre entre o “código burocrático” e o “código 

das relações”, segundo Da Matta (1997, p. 218) ou mediando as suas relações sociais 

com figuras como o homem cordial, de Sérgio Buarque de Holanda. Em suma: 

Estamos a um passo do velho “patrimonialismo” voraz com que as 

classes dominantes brasileiras sempre usaram a coisa pública quando 

a ela acedem e dela se apropriam. Daí a vigência, entre nós, de 

brocardos literariamente deliciosos, mas politicamente perversos, 

como o conhecido “para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei”. O 

qual, aliás, admite uma variação ainda mais perversa: “para os 

inimigos, nem a lei! (OLIVEIRA, L.,2008). 

 Ao que parece, o surgimento de um poder judiciário orientado por valores 

burocráticos se deu de forma bastante curiosa. Se de um lado, o formalismo e 

ritualismos marcam o funcionamento de varas, câmaras e tribunais, por outro, 

determinadas dimensões da burocracia custaram e custam a se estabelecer, como se dá 

com a impessoalidade
19

. 

 Uma breve passagem pela formação de uma organização como o judiciário nos 

ajuda a compreender em termos empíricos o que Hall nos falava quando se referia a 

burocratização e desburocratização como elementos coexistentes. A visão menos 

ortodoxa sobre organizações estava presente no texto destes autores pós-weberianos e 

foram incorporadas pelos teóricos dos sistemas frouxamente articulados. Vejamos com 

essas visões se complementam.  

1.2. Organizações frouxamente articuladas e a justiça em linha de montagem  

1.2.1. Uma visão menos ortodoxa das organizações: o paradigma das organizações 

frouxamente articuladas 

 Conforme destacado acima, autores pós-weberianos trouxeram importantes 

contribuições aos estudos sobre organizações burocráticas. Entendendo as suas 

características como dimensões que estão presentes de forma variável e compreendendo 

                                                           
19

 A literatura crítica sociológica e criminológica sobre o sistema de justiça criminal brasileiro conta com 

diversos trabalhos preciosos, que, desde a década de 80 vêm ressaltando o caráter eminentemente seletivo 

desse sistema, onde impera um modo de funcionamento amplamente pessoalizado. Sob o enfoque de 

diferentes perspectivas teóricas, destaquem-se os pioneiros estudos de Edmundo Campos Coelho, 

Antônio Luis Paixão, Alba Zaluar e Luciano Oliveira no campo da sociologia e os de Nilo Batista, Vera 

Malaguti e Vera Regina P. de Andrade no campo da criminologia.   
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que toda organização burocrática funciona com múltiplas racionalidades operando ao 

mesmo tempo, eles fazem, de uma maneira geral, uma leitura menos ortodoxa das 

organizações. Essa leitura, que insere valores culturais e relacionais aos estudos sobre 

organizações, também está presente do paradigma neoinstitucional. Prates explica 

(2000, p. 97): 

Sem abandonar o tipo-ideal weberiano, eles articulam o processo de 

burocratização – formalização, estabelecimento de rotinas e 

impessoalidades – característico da racionalidade formal, com os 

processos de ação “sombreados” pelos fatores não-racionais que 

interferem nos cursos da ação individual contextualizada por 

interesses, cognições e incertezas 

 E complementa: 

Nessa imagem, as organizações são vistas como sistemas que, 

constrangidos pelas normas de racionalidade, operam, em alguns de 

seus setores, como burocracias fechadas, rotineiras, e, em outros, 

como ambientes abertos à negociação da sua ordem interna e externa 

(PRATES, 2000, p. 97)  

Não basta, para compreender uma organização como os tribunais e o seu modo 

de funcionamento acessar apenas as normas formais que os regulam, afinal os atores 

desses sistemas estão o tempo inteiro negociando com as regras, ora recebendo forte 

influência da cultura institucional do tribunal, ora a modificando. Como afirmou Prates, 

as organizações estão sempre contando com ambientes abertos à negociação de sua 

ordem. Regras formais e informais convivem e conviveram no seio de todas elas, 

consistindo em uma difícil tarefa localizá-las e compreender de que forma elas se 

harmonizam, ou não.  

É importante destacar que a essa constatação está presente no paradigma 

neoinstitucional, mas já se delineava nos textos de autores pós-weberianos e 

representantes do “velho” institucionalismo, como Philipe Selznick. Este, ainda no 

início da segunda metade do século passado trazia o seguinte argumento sobre as 

organizações burocráticas:  

a configuração administrativa formal nunca poderá refletir 

adequada ou completamente a organização concreta a que se 

refere, em conseqüência da evidente razão de que nenhum plano 
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ou padrão abstrato pode descrever exaustivamente uma 

totalidade empírica (SELZNICK, 1967, p. 31) 

 O que, enfim, diferencia o velho e o novo institucionalismo? Segundo Prates, a 

diferença  

é ênfase que esta última coloca sobre a possibilidade de regras, 

procedimentoss, programas, repertórios de comportamento e 

crenças, disponíveis em contextos organizacionais, produzirem 

interpretações inconsistentes e conflituosas da organização, do 

ambiente e das próprias identidades dos atores internos e 

externos envolvidos (PRATES, 2000, p. 103) 

 Tal discussão não é fundamental ao desenvolvimento desta dissertação, de modo 

que basta a compreensão de que mesmo nas leituras anteriores a dos estudiosos das 

organizações frouxamente articuladas é possível explicar certos fenômenos que surgem 

no seio de uma organização e que são fruto dos processos de interação que nelas 

ocorrem, permeados por uma cultura da organização que modela as interações e é por 

elas modelada. 

        Essa formulação explica um aspecto facilmente detectável no cotidiano das 

sessões das câmaras criminais observadas. Diante do grande número de habeas corpus a 

ser apreciado, a distribuição dos processos é feita entre os desembargadores de modo 

que cada processo fica com o relator e somente este tem, inicialmente, acesso aos autos. 

Ele elabora o seu voto e o expõe aos membros da câmara na sessão. O que o relator faz 

ali é o relato do caso (relato que, naturalmente, vai priorizar os pontos que o relator 

considera mais importantes) e a defesa de seu posicionamento que, conforme veremos 

adiante, prevalece em mais de 98% dos casos. Incontestavelmente, desenvolve-se uma 

relação de confiança entre os membros da câmara, confiança que os fazem acompanhar 

quase sempre o entendimento do relator. No quarto capítulo, retomaremos esse aspecto 

e explicaremos melhor como ele se dá.  

   Ao mesmo tempo, é possível perceber – e também abordaremos isso com maior 

profundidade adiante – que o membro do Ministério Público goza de alguma confiança, 

haja vista os seus pareceres serem constantemente levados em consideração pelos 

desembargadores a ponto de estes pedirem, no geral, vênia ou licença para discordar, 

nos raros casos em que isso ocorre. 
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      Estas são breves cenas do que Prates chama de “microcenários de 

atuação de seus membros”, no caso dos membros do Tribunal. Por outro lado, uma 

organização representa uma estrutura concreta “adaptável, que reage às influências do 

ambiente externo a que se expõe” (SELZNICK, p. 36). Aqui, a atenção volta para a 

instituição como um todo. Um tribunal é avaliado como um todo em seus resultados e 

sofre cobranças vindas de toda parte. Desse modo, por exemplo, a criação de metas de 

processamento – como se dá com o CNJ
20

, por exemplo – pode gerar a necessidade de 

apreciação de um imenso quantitativo de processos, o que necessariamente obrigará a 

uma análise apressada dos mesmos.  

 Como se observa, dessa simples formulação feita por Selznick pudemos 

compreender parcialmente o porquê de surgirem padrões de julgamento cuja imagem é 

a de uma justiça em linha de montagem. Ao que nos parece, portanto, o paradigma 

neoinstitucional e mesmo leituras anteriores sobre organizações burocráticas já punham 

luz sobre o fenômeno analisado nesta dissertação.   

A escolha pelos estudos sobre as organizações frouxamente articuladas – que 

compõem, em um espectro maior, o paradigma neoinstitucional - se deu exatamente 

porque a noção de frouxa articulação dialoga com essa concepção de organização. 

Enquanto o termo articulada (coupled) aponta para uma variável inexorável das 

organizações, de que haverá sempre algum grau de articulação entre os elementos que a 

compõem, a palavra frouxamente (loosely) indica a existência da indeterminação, de 

menor grau de interdependência entre os elementos do sistema e, portanto, para espaço 

de negociações, como diria Prates.  

O termo loosely coupled system assume, então, a dificuldade de olhar para uma 

organização e tentar perceber nela a coexistência de elementos que estão fortemente 

articulados e de elementos que estão fracamente articulados.  

                                                           
20

 O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de controle interno do poder judiciário, responsável pela 

fiscalização financeira e administrativa de seus órgãos e disciplinar de seus membros, mas que também é 

responsável pelo aprimoramento do serviço prestado pelo judiciário. O CNJ vem realizando diagnósticos 

sobre a realidade da justiça brasileira e, com o intuito de modificá-la, vem criando metas de julgamento e 

de andamento mais célere de processos. Essas metas, porque visam reduzir o congestionamento das 

unidades judiciárias, são alvo de elogios e críticas, porque, se de um lado agilizam os julgamentos, podem 

fazê-lo a custo de julgamentos sem qualidade. Entretanto, pesquisas voltadas ao impacto dessas metas 

precisam ser desenvolvidas, para que compreendamos a os seus benefícios ou malefícios. Para acessar as 

metas estabelecidas pelo Conselho, consultar: http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas.     

http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas
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Os elementos que compõem um sistema organizacional (normas, agentes, 

papéis, tarefas, programas etc) estão articulados e desarticulados em contextos e de 

formas diferentes. Essa imagem permite que compreendamos a razão pela qual uma 

organização possui elementos burocráticos de forma predominante em relação a outros. 

Em outros termos, a imagem (e mais uma vez me valho aqui de uma forma metafórica 

de perceber o problema) da frouxa articulação auxilia a compreender a coexistência de 

padrões de formalidade/informalidade e pessoalidade/impessoalidade em um mesmo 

sistema de justiça.  Entender quando cada um desses padrões prevalece é fundamental.  

A justiça em linha de montagem é um dos produtos desse tipo de sistema. Para 

Battitucci et al (2010), a linha de montagem deriva de um excesso de burocracia, onde a 

formalidade e as metas de eficiência chegam a um grau tão elevado, que o tratamento 

dos processos ocorre de forma amplamente padronizada. Isso é parcialmente verdade, 

pois não custa lembrar que o padrão de linha de produção de julgamentos pode estar, no 

limite, negando a própria formalidade, afinal, princípios processuais penais são 

facilmente relativizados ou adotados apenas como parte de uma cerimônia e como um 

ritual. O padrão burocrático (eficiência) e desburocrático (informalidade) podem atuar 

juntos. 

Isso tudo é necessariamente ruim? Decerto, não. A estrita obediência à 

formalidade que se impõe sobre o funcionamento do tribunal pode fazer parar esse 

mesmo tribunal. Ao mesmo tempo, a improvisação que se dá nesses espaços ocorre  um 

tanto sem controle, pois é sempre encoberta pelo uso retórico daquelas mesmas 

formalidades. O que é preferível? Essa resposta não pode ser respondida teoricamente, 

mas apenas empiricamente. A institucionalização de normas informais pode ir ao 

encontro ou de encontro aos objetivos da organização.   

Helmke e Levitsky (2006) oferecem uma interessante tipologia das instituições 

informais, que auxilia na compreensão das relações que se estabelecem entre regras 

formais, informais e os objetivos da organização.   

 Segundo Helmke e Levistsky, as regras informais podem produzir resultados 

substancialmente similares aos alcançados pelas formais, convergindo, portanto, em 

relação aos objetivos institucionais. Quando o contrário se dá, as regras informais 

produzem resultados não desejados pelas formais e se cria uma relação de divergência.  
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 As instituições informais complementares existem quando há convergência – 

regras formais e informais atuam em um mesmo sentido -, e as regras formais possuem 

eficácia. Assim, para se seguir a regra informal, não é necessária a violação das formais. 

No caso de as regras informais aturem no lugar de regras formais de baixa eficácia, 

estabelece-se uma relação de substituição, embora ainda continue a existir convergência 

e, portanto, resultados desejados em termos organizacionais. 

 Os resultados são divergentes, por sua vez, quando as instituições informais vão 

de encontro aos objetivos das formais. As instituições informais de acomodação são 

aquelas que atuam em dissonância com os resultados que as instituições formais querem 

alcançar sem, contudo, negá-las expressamente. As regras formais não precisam ser 

violadas, mas apenas negadas em seu “espírito” ou, como propõe o profícuo trabalho de 

Meyer e Rowan (1977), adotadas cerimonialmente.  

 Por fim, as instituições informais de competição são aquelas que atuam contra os 

interesses de instituições informais de fraca eficiência, competindo com elas e 

desviando dos objetivos organizacionais. Aqui, o caso é de crítica desobediência às 

instituições formais com colapso organizacional. O quadro abaixo resume a exposição:     

Quadro 1: Tipologia das relações entre instituições formais e informais. 

Resultado da atuação das 

regras informais de acordo 

com o objetivo da 

organização 

Instituições formais efetivas Instituições formais não 

efetivas 

Convergente Complementaridade Substituição 

Divergente Acomodação Competição  

Fonte: HELMKE; LEVITSKY (2006, p. 14). 

A tipologia apresentada pelos autores é fundamental para que percebamos 

primeiramente que toda organização está permeada de instituições formais e informais e 

que isso é um dado irreversível e, em um segundo momento, que essas instituições 

podem estar atuando de forma complementar, em substituição, por acomodação ou 

competitivamente às instituições formais.      
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 Contudo, a manipulação desses conceitos não é fácil. Instrumentalizá-los para a 

compreensão do sistema de justiça criminal, tampouco. Aplicando a definição ao nosso 

objeto de estudo, poderíamos nos perguntar até que ponto a criação de uma justiça em 

linha de montagem atuaria contrariamente aos objetivos da organização judiciária. Ela 

obedece ao critério de celeridade e parece desobedecer ao critério do devido processo 

legal. Qual o exato equilíbrio entre os dois princípios? Observações empíricas sobre o 

funcionamento da justiça penal ajudarão a responder a esse tipo de questionamento. 

Voltemos agora aos estudos sobre loosely coupled systems.  

Os estudiosos dos sistemas frouxamente articulados se inserem, como se vê, em 

um movimento de verdadeira remodelação dos tradicionais estudos organizacionais e 

das teorias institucionalistas. Como dito acima, não é possível falar de um único 

neoinstitucionalismo, haja vista se inserirem as suas diferentes vertentes em tradições 

teóricas diversas. Ainda que nos detenhamos apenas no exame dos trabalhos que 

abordaram as organizações como sistemas frouxamente articulados, observaremos uma 

diversidade de aportes teóricos, os quais, por seu turno, não precisam ser trabalhados 

como concepções que não dialogam. Ao contrário. Cada uma dessas concepções poderá 

auxiliar no conhecimento de aspectos do complexo fenômeno que são as organizações.  

Pierre Guibentif ressalta a importância do diálogo entre diferentes teorias 

sociológicas como mecanismo de se alcançar o objeto de estudo em seus diferentes 

aspectos. “O termo ‘aspecto’ – em si nada original”, dirá o autor, “reveste aqui um 

sentido preciso: não se trata de uma parte, de um componente, de um nível da realidade 

social: trata-se da realidade social na sua totalidade, mas abordada numa determinada 

perspectiva” (GUIBENTIF, 2009, p. 19).  Assim, a junção de estudos com diferentes 

perspectivas teóricas poder auxiliar no conhecimento de uma realidade complexa como 

a organização judiciária.  

Os trabalhos sobre organizações frouxamente articuladas se tornaram mais 

conhecidos entre os autores brasileiros a partir de um estudo sobre as organizações 

educacionais de Karl E. Weick, publicado em 1976. O objetivo central de Weick funda-

se na ideia de encarar as organizações burocráticas menos como “um conjunto de 

engrenagens e de mecanismos organizados e postos em movimento unicamente pela 
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racionalidade” (FRIEDBERG, 1995, p.385) do que como um espaço de trocas e 

conflitos, onde se ajustam racionalidades múltiplas. 

Diversos outros trabalhos se inseriram nesta linha de construção. Meyer e 

Rowan (1977, p. 343) identificam um sistema frouxamente articulado como aquele em 

que: os elementos estruturais são fracamente articulados entre si e entre seus deveres, as 

regras são frequentemente violadas, as decisões são pouco implementadas e, quando 

implementadas, geram consequências imprevisíveis, as tecnologias são de eficiência 

duvidosa e a avaliação e a inspeção dos sistemas são subvertidas, gerando, assim, pouca 

coordenação.  

 O que caracteriza uma organização frouxamente articulada é a existência de 

elementos que são responsivos, mas que por outro lado, mantêm suas identidades e uma 

relativa separação que permite uma atuação de certa forma autônoma.  

 É notória a inclinação desses trabalhos para uma perspectiva interacionista, que 

privilegia uma explicação da realidade a nível das interações entre os indivíduos. De 

certo, a ideia de que a realidade da organização é construída através da interação entre 

seus atores e entre estes e as normas que as compõem, fazendo surgir um outro nível de 

normas, uma cultura interna, subjaz de forma geral os trabalhos, inclusive o de Rowan e 

Mayer, de grande valia para o desenvolvimento desta dissertação.  

1.2.2. Os sistemas frouxamente articulados e os estudos sobre o sistema de justiça 

criminal 

 Meyer e Rowan (1977, p. 345) destacam que “o crescimento de estruturas 

institucionais racionalizadas na sociedade [moderna] tornam organizações formais mais 

comuns e mais elaboradas”. Porém, a adoção de regras formalmente institucionalizadas 

não garante uma atuação racional por parte das organizações, embora seja fundamental 

para garantir uma função mítica, a de proporcionar a legitimidade dessas organizações. 

Para os autores, a própria adoção de critérios muito racionalizados nas decisões 

sequer se harmoniza com a ideia de eficiência, que também orienta uma organização 

como o judiciário (MEYER; ROWAN, 1977). Como lidar com a exigência de garantir a 

legitimidade da organização e, ao mesmo tempo, de apresentar resultados com 

eficiência?   
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 Para Meyer e Rowan, essas exigências se compatibilizam através da adoção 

cerimonial dos princípios racionalizadores
21

 das decisões, as quais, por seu turno, em 

nada obedecem aos mandamentos das normas formais, desenvolvendo-se no seio da 

organização um mecanismo de confidência entre seus agentes. As decisões são tomadas 

segundo normas institucionalizadas informalmente no bojo da organização, embora as 

normas formais sejam sempre evocadas retoricamente ou cerimonialmente, como 

preferem os autores.  

 Tomemos o exemplo do princípio do colegiado. Os julgamentos dos habeas 

corpus em segunda instância devem ser realizados por um órgão colegiado, porém, fica 

claro que na grande maioria dos casos, a decisão fica mesmo a cargo do relator e 

sociologicamente se pode afirmar que são decisões tomadas monocraticamente. Ainda 

assim, faz-se a cerimônia da sessão, em que um relatório e um voto são lidos e este 

último é “posto em discussão”, os votos são colhidos e a decisão é tomada 

“colegiadamente”. Esta é a descrição mais fiel do que Rowan e Meyer chamam de 

adoção cerimonial das normas formais, atingindo a meta da eficiência.  

 Em uma das sessões a que assistimos, ocorreu um episódio curioso. O 

desembargador (d. 14) relator do caso acabara de ler o seu voto, que era no sentido de 

denegar a ordem. Prontamente, o presidente da sessão passou a palavra ao outro 

desembargador que, como de praxe, acompanhou o relator. Foi então que o presidente 

disse: “também acompanho. À unanimidade de votos, concedeu-se a ordem, nos termos 

do voto do relator” e, logo após, lembrou o relator: “meu voto é pela denegação”. Mero 

engano? Não, quando se percebe que esse é o padrão: adotar o colegiado de forma 

cerimonial.  

 Para que isto ocorra, explicam os autores, é fundamental a confidência entre os 

atores da organização. Esta confidência se expressaria por três práticas, trabalhadas no 

clássico texto de Goffman, o Ritual de interação: ensaios sobre o comportamento face 

a face : a de evitar (avoidance), a de agir com discrição (discretion) e a de deixar passar 

(overlooking). A fim de preservar a organização, a cerimônia da interação mantém-se 
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 A formulação feita por Rowan e Meyer aqui se assemelha ao que Pierre Bourdieu chama de violência 

simbólica, artifício mediante o qual o jurista afirma estar fundamentando a sua decisão em um texto 

previamente estabelecido e não em suas concepções pessoais, corroborando com a ideia de que as 

decisões são neutras e impessoais. Os juristas dão como “fundadas a priori, dedutivamente, uma coisa 

que é fundada a posteriori, empiricamente” (BOURDIEU, 1991, p. 96). 
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com esses mecanismos que buscam, de um modo geral, evitar o conflito e manter a 

regularidade.  

 Aprofundaremos essa análise adiante, mas é importante antes adiantar que essa 

lógica de confiança é o que torna o comportamento das câmaras mais ou menos regular, 

pois, como destacaram Meyer e Rowan, (1977, p. 357), “apesar da falta de coordenação 

e controle, organizações frouxamente articuladas não são anarquias. As atividades do 

dia-a-dia ocorrem de um modo ordenado”. Há alguma regularidade que torna o tribunal 

um objeto cognoscível, digamos assim, que, em certa medida, se explica nos processos 

de interação.  

De toda sorte, o que se observa é uma verdadeira desarticulação (decouple) entre 

as estruturas formais das instituições e as suas atividades (MEYER, ROWAN, 1977, p. 

341)
22

, afinal, no processo de interação, a realidade social é negociada.   

A adoção cerimonial de normas formais, a prevalência de normas e relações 

informais e a frouxa articulação entre as instituições do sistema de justiça criminal são 

aspectos que vêm sendo apontados como centrais na justiça criminal brasileira 

(SAPORI, 1995; PAIXÃO, 1988). 

Em um texto já clássico de Antônio Luiz Paixão – escrito, diga-se de antemão, 

antes da promulgação da constituição de 1988, que consagrou as garantas processuais 

penais hoje tão ululantes no debate público -, o autor já se referia ao sistema de justiça 

criminal brasileiro como um espaço complexo e frouxamente articulado, no qual as 

organizações operavam mediante lógicas diversas. Nesse ambiente, a aplicação da lei 

(referindo-se aqui à aplicação do direito à luz da legalidade) e da ordem (a aplicação do 

direito fora da legalidade) se alternavam de modo bastante seletivo. Em passagem 

lúcida e atual, Paixão pontuava (1988, p. 185):  

A “lógica em uso” do policial em sua atividade prática de 

vigilância de “locais” e “criminosos conhecidos” desloca-se da 

“aplicação estrita da lei” por parte dos tribunais. A disjunção de 

método e critérios de avaliação e julgamento é compensada pelo 
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 Orton e Weick tecem uma crítica ao trabalho de Meyer e Rowan, quando estes definem os sistemas 

frouxamente articulados em termos de desarticulação entre normas e práticas. Para os primeiros autores, 

essa visão é unidimensional e não dá conta do paradoxo que deve ser assumido pelo conceito de “loosely 

coupled”, em que autonomia e conexão devem ser tratados conjuntamente. (ORTON, WEICK, 1990, p. 

207) 
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estabelecimento de uma “lógica de confiança”, pela qual o 

judiciário
23

 abre mão do controle sobre práticas policiais e 

justifica as acusações de morosidade e elitismo apelando para 

razões “práticas” – a crônica carência de recursos materiais e 

humanos. 

O diagnóstico de Paixão era extremamente desanimador – porque a realidade o 

era ou o é – e apontava para o Sistema de Justiça Criminal (SJC) brasileiro como um 

espaço de frouxa articulação seja em relação à norma e à atuação, com grande facilidade 

de ação de seus agentes à margem da legalidade, seja como um espaço em que as 

agências caminham com objetivos diversos. A polícia do trabalho sujo podia conviver 

com a justiça do trabalho limpo. Nesse cenário, a tradicional cultura de seletividade 

reinava, em que a lei parece sempre funcionar para determinada parcela da população, 

enquanto a ordem recai preferencialmente sobre a camada mais desfavorecida dela 

(PAIXÃO, 1988, p. 189).  

Ao longo dos anos 1990 do século passado, outras reflexões sobre o SJC 

brasileiro à luz da teoria das organizações frouxamente articuladas foram compondo o 

cenário brasileiro das ciências sociais. Segundo Sapori, “a frouxa articulação na justiça 

criminal pode se expressar nos níveis de conflito e disjunção existentes nas relações 

entre as organizações do network” (2006, p. 769) e “no hiato existente entre as regras 

legais e sua implementação prática pela polícia, tribunais e prisões” (2006, p. 773).  

Esse segundo aspecto, referente à desarticulação entre as regras formais e as 

práticas dos atores e instâncias do SJC, interessa-nos mais diretamente. Em 1995, 

Sapori realizou uma pesquisa pioneira em juizados especiais de Belo Horizonte e 

observou a existência de programas informais que conformavam a prática dos 

promotores, defensores e juízes.  

Essa inobservância das regras formais dá-se em busca de um padrão de 

eficiência e produção, compondo o que Sapori também designou de “justiça em linha de 

montagem”, com base no trabalho de Blumberg (SAPORI, 1995). Para tanto, os agentes 

do sistema de justiça realizam diversos acordos informais a fim de abreviarem o fluxo 
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 Evidentemente, Paixão não indica o papel de controle da polícia hoje exercido pelo Ministério Público, 

pois que, naquela época, esta organização não possuía os contornos institucionais que ganhou após a 

Constituição de 1988. Politicamente o Ministério Público deixou de estar ligado ao poder executivo e 

funcionalmente deixou de fazer a consultoria e representação do Estado, passando a desempenhar o papel 

de defensor da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis.  
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do processo penal
24

 e, ao mesmo tempo, dispensam um tratamento amplamente 

padronizado aos casos, deixando de lado o princípio da individualização. 

A linha de montagem detectada por Sapori era composta de uma meta de 

eficiência e por profissionais comprometidos com essa meta. “Zerar” os processos e 

apresentar resultados, adotando, e aqui chamamos Meyer e Rowan mais uma vez, os 

princípios informadores do processo penal apenas a título de complementação da 

cerimônia do julgamento.  Era dessa forma que o devido processo legal e princípios 

como o da individualização eram negociados.  

No que toca às agências policiais, também há diversos trabalhos realizados que 

vêm destacando que o desafio de compatibilizar eficiência e efetividade com garantia de 

direitos humanos está sendo resolvido quase sempre pela relativização da legalidade e 

supressão desses direitos (RATTON et al, p. 237). As pressões sociais e políticas pelo 

alcance de celeridade na justiça é um fator que, de certo, molda o funcionamento das 

organizações.   

Ratton, Torres, Antunes e Bastos observaram que, em delegacias de polícia 

pesquisadas em Recife, a obrigação de cumprir metas e prazos era alcançada mediante 

duas tarefas: a priorização para investigação e o andamentos dos inquéritos dos delitos 

mais graves (1) e dos casos de mais fácil elucidação (2), identificados entre aqueles em 

que existia flagrante e provas mais robustas (RATTON et al, p. 278-279). Perceba-se 

que a primeira estratégia não é necessariamente compatível com a segunda, afinal 

delitos muito graves podem apresentar enorme dificuldade de elucidação. 

 O que se observa em todos esses trabalhos é um esquema que também adotamos 

para o desenvolvimento desta dissertação. Entre o direito (entendido como o conjunto 

das normas legais) e a decisão ou o agir existe uma organização com membros, 

submetida a exigências internas e externas e permeada por uma cultura. Enfim, existe 

uma organização viva.  

 A organização judiciária é composta por agentes, papéis, tecnologias, normas, 

programas e metas. A articulação entre esses elementos nem sempre é forte, de modo 

que relações informais de interação entre os agentes emergem. Ao mesmo tempo, os 
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 Por exemplo: a defesa desiste de ouvir determinada testemunha, o ministério público abre mão da 

produção de uma perícia, dentre outras condutas.  
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programas por vezes não estão claros para os agentes, as normas são por vezes 

desobedecidas, sem que haja mecanismos de coordenações e hierarquia suficientemente 

fortes para combater esse descumprimento. Soma-se a tudo isso as metas impostas a um 

judiciário que é moroso e muito tarda na prestação jurisdicional. 

 Localizamos a justiça em linha de montagem em um ponto intermediário dentro 

de meu argumento, pois, se de um lado, ela responde a exigências burocráticas de 

eficiência, por outro ela existe porque o ambiente do judiciário é também um ambiente 

de improvisos, onde nem sempre os julgamentos ocorrem como previsto na 

constituição, nas leis etc. Ademais, a lógica das linhas de montagem também poderá 

obedecer a padrões externos aos princípios declarados do judiciário. Ao longo do 

trabalho aprofundaremos esse argumento.  

1.3. A justiça em linha de montagem: uma abordagem teórica 

Como já foi dito, o termo em exame apareceu em 1968 em um trabalho pioneiro  

de Abraham Blumberg sobre o sistema de justiça criminal americano. Blumberg 

debruçou-se sobre casos de condenações advindos do instituto de justiça negociada do 

direito norte-americano conhecido como plea-bargaining. Apesar de a constituição 

daquele país prever que “o julgamento de todos os crimes, exceto nos casos de 

impeachment, deverão ser pelo júri”
25

 (Artigo III, Seção 2, Constituição dos EUA), a 

prática do plea-bargaining é bastante difundida, consistindo na confissão de culpa do 

réu (às vezes de crime diverso do qual ele está sendo acusado), em acordo com o 

promotor de justiça (prosecutor), comprometendo-se o membro da acusação a pedir a 

condenação do acusado pelo delito confessado e, ainda, o juiz, a aplicar-lhe pena mais 

branda da que adviria de possível condenação em processo criminal e julgamento pelo 

júri.      

Para se ter uma ideia, no direto brasileiro, o instituto que mais se aproxima do 

plea bargaining americano é a transação penal prevista na lei 9.099 de 1995. Ocorre que 

este último possui uma significativa diferença em relação ao primeiro. A transação 

penal é a submissão do suposto autor da infração a uma medida alternativa, evitando-se 

a denúncia. O autor da infração não confessa a culpa e o processo criminal não é 
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 Livre tradução de: "The trial of all crimes, except in cases of impeachment, shall be by Jury." (Artigo 

III, Seção 2, Constituição dos EUA) 
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instaurado. Na transação penal, portanto, a culpa do acusado não se presume e ele 

continua a ser considerado primário. No sistema de justiça negociada americano, por 

outro lado, o acusado é considerado culpado, embora acabe recebendo pena menos 

grave do que supostamente adviria de uma condenação pelo júri
26

. 

 A observação que Blumberg fez, após analisar mais de 700 casos de 

condenações nas cortes criminais americanas, foi a de que a grande maioria dessas 

condenações não era produto de um processo combativo (de verdadeiro antagonismo 

entre a defesa e a acusação) e, sim, de um generalizado processo de barganha, o qual 

estava fortemente ligado aos objetivos de ordem burocrática daquelas cortes.  

Segundo Blumberg (1967, p. 17), essas cortes funcionam com base em “valores 

pragmáticos, prioridades burocráticas e instrumentos administrativos” e diante do 

número excessivo de processos a serem julgados, a prioridade era dada a um maior 

número de processos a serem julgados em detrimento de princípios do devido processo 

legal.    

Ocorria uma verdadeira institucionalização da utilização descabida do instituto 

da confissão de culpa, independentemente das características individuais dos casos. Em 

nome da celeridade e da eficiência, o advogado mantinha acordos informais com os 

membros da corte e o cliente passava a ser uma figura secundária no sistema da corte e 

no esquema burocrático; o cliente se tornava um “meio para outros fins das 

incumbências da organização” (BLUMBERG, 1967, p. 21).   

A necessidade de eficiência levava, então, a uma violação informal das normas 

do devido processo legal, o qual passava a ser francamente flexibilizado. Instituía-se, 

desse modo, uma justiça em linha de montagem. As principais características desse tipo 

de justiça seriam: a) a criação de padrões de julgamento que funcionam como espécies 

de caixinhas em que os casos são encaixados e o resultado, já previsto e b) onde a 

análise detida de cada caso não ocorre porque eles são identificados com um padrão 

previamente estabelecido, para o qual haverá uma solução, também previamente 

construída.  
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 O projeto de novo Código de Processo Penal prevê o instituto do acordo sobre a sentença em seu artigo 

283.  
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Como se observa, a formação de justiças em linha de montagem possui franca 

ligação com a grande demanda enfrentada por essas cortes. Isso porque o excessivo 

número de processos e a necessidade de julgá-los são quase sempre incompatíveis com 

as formalidades exigidas para tanto, e, neste esquema, a flexibilização das normas 

formais é quase uma regra (PAIXÃO, 1988, p. 181).  

Utilizando este conceito, pretendemos compreender como essa justiça opera no 

âmbito do TJPE. Destaque-se que o primeiro dado que apresentaremos adiante e que 

causou maior estranheza foi o número de decisões que, tomadas no âmbito das quatro 

turmas criminais do TJPE, órgãos colegiados compostos de três desembargadores, 

foram unânimes. Ora, mais de 98% das mais de 1.818 decisões examinadas foram 

unânimes! Embora não se possa negar que entre os desembargadores que passaram 

pelas câmaras ao longo dos últimos dois anos possa haver certa afinidade de ideias e 

que nem sempre a unanimidade é fruto de falta de discussão (conforme pudemos 

observar no trabalho de campo), a análise organizacional aqui abordada atenta para a 

possível existência de juízos monocráticos no âmbito dessas câmaras.  

Uma possível explicação para isso consiste justamente na incompatibilidade 

entre o excessivo número de processos (que de fato existe, como demonstrarão as taxas 

de congestionamento enfrentadas pelas câmaras, que destacaremos adiante) a serem 

julgados e uma previsão legal de que três desembargadores devem analisar o processo e 

proferir a sua própria opinião. É importante destacar que não estamos aqui fazendo uma 

crítica ao juízo colegiado que deve se formar no caso dos habeas corpus, mas uma 

constatação que pode ser feita a partir das formulações organizacionais. Diante de forte 

demanda e grande formalidade, urgem soluções informais: vota o relator e os demais 

desembargadores o acompanham. Deixa-se de lado o juízo colegiado, os debates e o 

exame de cada caso ficam prejudicados.  

Tentarei compreender como isso se dá através de uma análise quantitativa de 

acórdãos proferidos nessas câmaras e através da observação não-participante nas 

plenárias de julgamento dos habeas corpus e de entrevistas realizadas com os 

desembargadores. Em verdade, o estudo quantitativo dos acórdãos aparece um tanto 

como complemento ao trabalho etnográfico e como elementos que ajudaram a 

interpretar algumas das situações que foram observadas.  
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A título de conclusão, teçamos mais dois comentários. O fenômeno em exame é 

complexo, de modo que reiteramos que constitui objetivo desta dissertação identificar 

as categorizações criadas para o julgamento, bem como os eventos que são capazes de 

tornar um processo individualizado e, portanto, que possuem a capacidade de retirar um 

caso qualquer da esteira da linha de montagem.  

A análise organizacional contribui para que pensemos os problemas que 

enfrentamos não apenas  como uma dualidade entre o bem e o mal, mas em termos de 

processos concretos, que podem se dar em qualquer espaço e com profissionais com as 

mais diversas posturas éticas.  Assim, a constatação do funcionamento de uma justiça 

em linha de montagem não pode desconsiderar problemas de ordem estrutural que hoje 

o judiciário pernambucano enfrenta: enormes demandas conjugadas a uma incapacidade 

de lidar com elas.  

Ademais, a própria rotina do tribunal pode levar a uma redução da atenção sobre 

os casos, a não ser que eles, por alguma razão, chamem a atenção dos desembargadores. 

Destaque-se que a maioria deles já está na carreira há muitos anos e que os casos são 

comumente vistos como repetitivos. Ainda que tenhamos a certeza de que cada caso é 

um mundo e uma realidade singular, o fato é que, para quem lida horas do dia com eles, 

os casos passam a ser “mais do mesmo”.  

Por outro lado, apesar de não situar a criação de uma justiça em linha de 

montagem em termos do bem e do mal, é evidente que uma padronização obedece a 

algum critério. Em regra, ela denega os pedidos de liberdade provisória.  

Se fosse o contrário talvez nem aparecesse como objeto de preocupação que 

motivasse uma dissertação, sejamos francos, de modo que se constituiu também em 

objeto de interesse o que pensam esses desembargadores sobre a prisão provisória. 

Afinal, é essa representação que guia e constrói a linha de montagem. Sobre isso nos 

debruçaremos no próximo capítulo.  
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2. Prisões preventivas e o combate à criminalidade 

 Quando este trabalho se iniciou, a nossa preocupação central era 

compreender como operavam os julgamentos dos habeas corpus liberatórios e o seu 

ritmo de linha de produção. Porém, o que rapidamente a pesquisa de campo trouxe ao 

estudo como dado essencial foi a tendência do TJPE em denegar os writs
27

.  

Para se ter uma ideia, o trabalho quantitativo com os 1.818 acórdãos nos levou 

ao percentual de 89,4% de decisões denegatórias, percentual que varia a depender do 

crime pelo qual o paciente é acusado e da câmara criminal, mas que se mantém alto em 

quase todas as situações delitivas e em todos os órgãos julgadores, conforme se verá 

adiante. 

 Pareceu cada vez mais evidente que a prisão preventiva
28

, embora seja 

doutrinariamente entendida como medida excepcional, é tratada como uma regra no 

momento da formação da decisão.  

 Compreender, então, o que pensam os desembargadores a respeito desse 

instituto passou a ser etapa fundamental para seguir com os demais objetivos da 

pesquisa. Em outras palavras, não foi possível se furtar à constatação de que o Tribunal, 

em regra, mantém a prisão preventiva, e isso se dá porque eles dão a esse instituto uma 

missão um tanto alheia aos seus fins cautelares. Falaremos sobre isso. 

 Antes, teçamos pequenos comentários sobre o instituto da prisão preventiva. 

2.1. A prisão preventiva no direito brasileiro 

 A prisão preventiva se situa entre as medidas cautelares previstas no Código de 

Processo Penal. Medida cautelar, na teoria geral do processo, é aquela que se dirige a 

assegurar interesses almejados em um processo, especialmente a utilidadade do fim que 

o justifica. No caso do processo penal, a referida medida cautelar constritiva da 

liberdade ambulatorial se justifica, em linhas gerais, seja pelo fim de garantia a regular 

produção das provas (casos de ameaça de testemunhas, por exemplo), seja, ainda, pelo 

                                                           
27

 Writ (com sentido de ordem) é outra denominação dada aos habeas corpus e é a contração da expressão 

completa inglesa writ of habeas corpus.  
28

 Durante o capítulo, utilizaremos outros termos como equivalente à prisão preventiva: prisão cautelar, 

prisão processual e constrição cautelar. 
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escopo de assegurar futura possível aplicação da pena (casos, por exemplo, de riscos 

concretos de fuga do investigado ou denunciado).  

 Essa necessidade acauteladora justificaria, em nosso ordenamento, a 

possibilidade de decretação de prisão antes de transitar em julgado uma decisão, muito 

embora o ato de ser preso preventivamente em nada se diferencie do sê-lo 

definitivamente, possuindo aquela modalidade de constrição os mesmos efeitos práticos 

desta última.  

 Por essa razão é que se contesta se a prisão preventiva é compatível com um 

regime baseado no princípio da presunção de inocência, pois ela representa uma pena 

em todos os sentidos, menos no jurídico-formal. Para o acusado é a mesma coisa. Para a 

sua família, idem. Embora haja previsões na Lei de Execuções Penais sobre o 

cumprimento da medida cautelar em locais e condições diferentes, esse é mais um 

daqueles textos legais cuja existência não afeta em nada a prática no regime 

penitenciário.  

 A defesa pela validade dessa medida se baseia na seguinte formulação: se, de 

fato, é preciso se presumir a inocência e garantir a liberdade de quem ainda não está 

definitivamente condenado, por outro lado, é dever do Estado garantir o regular curso 

da instrução criminal e o provimento final almejado pela acusação (a aplicação da 

pena). Entre a liberdade e a segurança não é possível abrir mão de nenhum dos dois e a 

solução estaria em compatibilizar os direitos – conflitantes, decerto. A escolha é feita 

sacrificando-se a liberdade, sob condições que devem ser meticulosamente analisadas, 

todas elas dispostas no art. 312, do CPP.  

Primeiramente, é preciso que estejam presentes os dois pressupostos da cautelar, 

isto é, a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, que configuram o fumus 

boni juris ou, como prefere parte da doutrina processual penal, o fumus comissi delicti. 

A “fumaça do bom direito” ou “a fumaça do cometimento do delito” seriam os 

pressupostos sem os quais a cautelar se torna incabível. É preciso que haja algum 

indício de que a pessoa acusada cometeu de fato o crime e a certeza de que este existiu.  

 Aury Lopes Jr., com razão, opõe-se à utilização das categorias típicas das 

cautelares em processo civil, o fumus boni juris e o periculum in mora no processo 

penal. Segundo o autor,  
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no processo penal, o requisito para a decretação de uma medida 

coercitiva não é a probabilidade de existência do direito de acusação 

alegado, mas sim de um fato aparentemente punível. Logo, o correto é 

afirmar que o requisito para a decretação de uma prisão cautelar é a 

existência do fumus comissi delicti, enquanto probabilidade da 

ocorrência de um delito (LOPES JR., 2006, p. 200).  

  

Em seguida, deve-se passar à verificação dos demais requisitos, que são 

alternativos: necessidade de manutenção da ordem pública e da ordem econômica, risco 

para o curso da instrução criminal e risco de não aplicação da lei penal. Eles 

representam o periculum in mora ou, mais precisamente, o periculum in libertatis. 

Como dito acima, para Aury, não há que se falar em perigo na demora da prestação 

jurisdicional ou periculum in mora e, sim, em perigo para o processo, na manutenção da 

liberdade do acusado, isto é, o periculum in libertatis (LOPES JR., 2006, p. 201). 

 Há diversos questionamentos a respeito da constitucionalidade da manutenção 

do requisito referente à manutenção da ordem pública e da ordem econômica, já que ele 

em nada se compatibiliza com a natureza cautelar da prisão preventiva. Apesar da 

relevância, os pormenores desses debates não importam muito ao desenvolvimento do 

trabalho.   

 Por constituir medida cautelar e excepcional, a decretação da prisão preventiva 

estaria orientada por alguns princípios: a jurisdicionalidade, a provisoriedade, a 

provisionalidade, a excepcionalidade e a proporcionalidade.  

 Segundo a jurisdicionalidade, é preciso que haja uma decisão judicial em um 

processo ou investigação em curso para que se decrete a prisão. A provisoriedade é 

típico de uma cautelar, devendo existir enquanto persistirem os seus requisitos. A 

provisionalidade, por seu turno, lembra que a prisão preventiva está ligada a algumas 

circunstâncias de fato (existência de fumus comissi delicti e/ou periculum in libertatis), 

que, se deixarem de existir, desautorizam a manutenção da medida. A excepcionalidade 

já foi abordada e se baseia no fato de que o nosso direito está alicerçado no princípio da 

presunção de inocência, devendo medidas como essas ser decretadas apenas quando as 

circunstâncias o exigirem. Por fim, a proporcionalidade procura ligar a gravidade da 

medida cautelar ao resultado final de um processo, devendo ela ser decretada apenas 

naqueles casos em que seja possível a prisão, pois que, senão, poder-se-ia submeter uma 
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pessoa a uma prisão processual e a uma condenação a penas restritivas de direito, de 

modo que sua condição como inocente seria mais grave que aquela quando considerado 

efetivamente culpado. 

 Por fim, destaque-se que só é possível a aplicação dessa cautelar nos crimes cuja 

pena máxima exceda de quatro anos de prisão, para qualquer crime no caso de ser 

reincidente o acusado, quando o caso envolver violência doméstica e familiar contra a 

mulher, o idoso, a criança, os deficientes mentais e, por fim, quando existir dúvida sobre 

a identidade civil do acusado
29

, devendo ser este imediatamente liberado quando sanada 

a incerteza.  

 Evidentemente, rondam o tema em exame as constatações de um uso da prisão 

processual complemente diverso do que prevê a lei, e é precisamente esse “ser” da 

prisão preventiva e não o seu “dever-ser” que guia o interesse de trabalhos de cunho 

sociojurídicos. Falaremos disso adiante, mas antes teçamos rápidos comentários sobre 

aspectos da evolução dessa medida no CPP atual.  

2.1.1. Da redação original do Código de Processo Penal de 1941 aos nossos dias: 

uma história de mudanças e permanências 

  Antes de iniciar algumas considerações sobre a prisão preventiva e as 

modificações que ela sofreu ao longo da vigência do atual Código de Processo Penal, 

lembremos que esse instituto possui estreita relação com o princípio da presunção de 

inocência e é somente quando este se positiva que passa a fazer sentido os 

questionamentos acerca da utilização da cautelar no processo.  

 A afirmação da presunção de inocência como garantia fundamental na 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 será o início de uma série de 

outros diplomas legais que repetirão o espírito desse texto e instituirão esse princípio, 

ligando-o sempre à vedação da prisão sem condenação. 

 

 No Brasil, para se ter uma ideia, previsão como a da Declaração surge pela 

primeira vez em 23 de maio de 1821, com a edição de um Decreto referendado pelo 
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 Finalmente, a lei 12.403 de 2011 extinguiu a possibilidade de decretação da preventiva quando o 

acusado fosse considerado “vadio”. A redação antiga era uma porta aberta à prisão de sem tetos ou 

mendigos, presos preventivamente porque considerados vadios e sem endereço certo. Tratava-se de 

medida clara de administração da miséria pelo sistema penal.   
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Conde dos Arcos após a partida de D. João VI do país. Segundo Pontes de Miranda, 

esse diploma é a nossa Magna Charta e tutela pela primeira a liberdade e segurança 

individual e adianta algo que estaria previsto na Constituição do Império de 1824 e que, 

em outros graus, ressoaria nos textos das demais constituições brasileiras. 

Primeiramente o preceito segundo o qual a prisão é arbitrária se realizada antes da 

formação da culpa – fora das exceções previstas –, constituindo grave violação à 

segurança individual. Depois, que a prisão não se daria senão por ordem judicial, 

excetuando-se o caso do flagrante (MIRANDA, 1972, p. 121-122). Desde o século XIX, 

portanto, é o princípio da presunção de inocência matriz do direito brasileiro.   

  A fim de não regressar demais ao passado, comecemos essa breve história 

apenas da edição do Código de Processo Penal de 1941, nosso Código atual que, 

entretanto, desde a sua edição, já passou por muitas e profundas modificações.  

 Em sua primeira versão, o CPP trazia quatro modalidades de prisão processual: a 

prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão por decisão da pronúncia e a prisão 

decorrente da condenação. 

 A prisão em flagrante não sofreu modificações legais ao longo do tempo. 

Somente em 2011, a Lei n° 12.403 retirou-lhe o caráter de prisão cautelar autônoma e  

passou a determinar que, quando do exame de sua regularidade, ao juiz são abertas as 

seguintes alternativas: relaxá-la, se vislumbrada a sua ilegalidade, convertê-la em prisão 

preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, ou conceder liberdade 

provisória. Não há mais possibilidade de o juiz simplesmente homologar o flagrante 

legal e deixar presa em flagrante uma pessoa ao longo de todo o processo, como era a 

prática majoritária até a modificação legal (TAVARES, 2011, p. 42)
30

.   

 No que tange à prisão preventiva, a primeira redação dada ao art. 312, do Código 

de Processo Penal, instituía a modalidade de prisão preventiva obrigatória para os 

crimes graves
31

. A gravidade da infração era medida objetivamente pela pena imposta 
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 Aliás, a doutrina vinha afirmando que a prisão em flagrante não poderia ter caráter de preventiva, 

devendo o juiz decidir imediatamente se a substituía pela preventiva, se a relaxava ou, ainda, se decretava 

a liberdade provisória. Na prática, entretanto, a prisão em flagrante era uma porta para prisões cautelares. 

Isso porque, os juízes costumavam apenas homologar o flagrante legal, mantendo preso alguém, ainda 

que não se verificasse a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 
31

 Antes do CPP de 1941 não existia hipótese de prisão preventiva obrigatória. O Código de Processo 

Criminal de 1832 exigia, para a aplicação da prisão preventiva, apenas que o crime fosse inafiançável, 
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ao crime, considerando-se graves aqueles em que a pena máxima era igual ou superior a 

dez anos de reclusão. Na época, chegou-se a aplicar a prisão até mesmo em casos em 

que não se analisava a existência de indícios de autoria e materialidade, embora a 

doutrina majoritária defendesse a necessidade da existência desses dois requisitos 

genéricos (ESPINOLA FILHO, 1954, p. 372)
32

. 

 Para os demais crimes, a prisão provisória se justificava se presentes os dois 

pressupostos da cautelar - a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria – e 

algum dos três seguintes requisitos: necessidade de manutenção da ordem pública, risco 

para o curso da instrução criminal ou risco de não aplicação da lei penal. Como se 

percebe, ainda não havia o requisito da garantia da ordem econômica.  

 Curiosamente, é apenas ao longo do regime militar no país que leis processuais 

penais modificam a disciplina da matéria. Data de 1967 a primeira mudança 

significativa no CPP, através da edição da Lei 5.349
33

, que exclui a prisão preventiva 

obrigatória de nosso ordenamento. Já a Lei 5.971, de 1973, extinguiu a obrigatoriedade 

da decretação da prisão em razão da pronúncia do acusado. Esta última lei ficou 

conhecida como Lei Fleury e, assim como a primeira, apesar de consideradas 

liberalizantes, surgiram de um empenho específico de salvaguardar alguns membros do 

Esquadrão da Morte, grupo de extermínio responsável pelo assassinato e tortura de 

criminosos comuns e políticos, em cuja composição tinham também policiais, dentre 

eles Sérgio Paranhos Fleury, líder do grupo e Delegado do DOPS – Departamento da 

Ordem Pública e Social (GOMES FILHO, 2011; CRUZ, 2011).   

                                                                                                                                                                          
devendo o seu cabimento ficar ao arbítrio do juiz. A lei 2.033 de 1871 veio disciplinar melhor o instituto, 

passando a trazer como requisitos para a preventiva, além da inafiançabilidade do crime, a existência 

prova de materialidade e indícios de autoria. Não existia hipótese de prisão preventiva obrigatória, que só 

aparece em nosso direito com o CPP atual, elaborado à sombra de ideais autoritários que rondavam o país 

ao longo do Estado Novo (CRUZ, 2011, p. 36). 
32

 Ainda segundo Espínola Filho, a previsão da prisão preventiva obrigatória galvanizava a opinião de 

juristas que, à época, debatiam sobre a necessidade de o juiz fundamentar ou não a decisão que decretava 

a medida. A tendência, já na década de 50, era a de se exigir a fundamentação, devendo o julgador 

demonstrar as provas da materialidade do delito e dos indícios de autoria (ESPÍNOLA FILHO, 1954, p. 

387-389). 
33

 No diário do Congresso Nacional (Seção 1) n° 5864 de 16 de setembro de 1966 é publicada a 

apresentação do projeto de lei 3.908 de 1966 que pretendia abolir a prisão preventiva e que culminou na 

edição da lei 5.349, no ano seguinte. No projeto, apresentado à Câmara dos Deputados pelo deputado 

Aniz Badra, defende-se a abolição daquela modalidade de prisão sob  a justificativa de que ela não era 

condizente com uma sociedade liberal e que era preciso, nas palavras do deputado, “varrer de nossa 

legislação medidas que transladamos do processo penal italiano da Era Mussolini” (DCN, n° 5864, p. 22).  
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 Em 1976, a lei 6.368 endurece o tratamento em relação aos crimes relacionados 

ao tráfico de entorpecentes e passa a dispor que os condenados pelos delitos previstos 

nos artigos 12 e 13 daquela lei não poderiam apelar em liberdade. Na linha 

endurecedora também foi a regra inserida pelo artigo 30, da Lei 7.492 de 1986, 

passando a prever como fundamento da prisão preventiva nos crimes contra a ordem 

financeira a “magnitude da lesão causada”.  

 Em 1977, a lei 6.416 alterou mais uma vez dispositivos do CPP e passou a 

prever a obrigatoriedade de juízes verificarem, diante de um auto de prisão em 

flagrante, se estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a 

fim de, em caso negativo, conceder a liberdade provisória. Nesta nova norma, já se 

vedava implicitamente a simples homologação do flagrante legal, o que, na prática, 

como referido acima, fez com que o flagrante constituísse uma forma de prisão cautelar. 

A lei 12.403 pôs fim às dúvidas, alterando a redação do artigo 310.  

 Em 1990, a Lei 8.072 (lei de crimes hediondos) proíbe a concessão de liberdade 

provisória para crimes daquela natureza e para os de tráfico ilícito de entorpecentes, 

tortura e terrorismo, disposição que será repetida em outras leis esparsas, como a Lei 

11.343, de 2006. Essa vedação foi revogada pela Lei 11.464, de 2007, após longas 

discussões jurisprudenciais e doutrinárias. 

 Em 1994, a Lei 8.884 modificou o caput do artigo 312 do CPP e introduziu a 

prisão preventiva para garantia da ordem econômica para casos de crimes contra a 

ordem econômica.  

 Por fim, em julho de 2011, entrou em vigor a lei 12.403, trazendo importantes 

modificações para o sistema de medidas cautelares. Primeiramente, ela superou a 

dicotomia prisão x não prisão que o Código mantinha até então, trazendo ao nosso 

ordenamento outras medidas cautelares pessoais que podem ser aplicadas para garantir a 

aplicação da lei penal, para assegurar a instrução criminal ou para evitar a reiteração 

delitiva. Segundo, essa lei ampliou as hipóteses de cabimento de arbitramento de fiança 

em sede policial, o que, na prática, garante que pessoas presas em flagrante por 

determinados delitos sejam imediatamente liberadas pela própria autoridade policial, 

evitando a sua condução ao sistema prisional e afastando a possibilidade de conversão 

do flagrante em preventiva.  
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 No que toca, entretanto, à prisão preventiva propriamente dita, houve poucas 

modificações. A decretação dessa cautelar ainda perpassa a observância dos requisitos 

genéricos de existência de prova de materialidade e indícios de autoria e da presença 

alternativa de quaisquer dos demais requisitos (garantia da ordem pública e da ordem 

econômica, da aplicação da lei penal e da instrução processual). Apenas as hipóteses de 

cabimento se modificaram (passou a ser cabível para crimes dolosos, contra a mulheres, 

idosos, crianças e deficientes, no caso de reincidentes e quando houver dúvida sobre a 

identidade civil do suspeito).  

 Falamos de uma história de mudanças e permanências, porque, embora tenha 

havido alterações significativas, como a abolição da prisão preventiva obrigatória, o 

sentimento de eficácia punitiva da prisão processual continua a rondar a sua casuística.  

 Em 1941, a figura da prisão preventiva obrigatória, herança de um sistema 

autoritário e que possuía pouco apreço por garantias de cunho liberal
34

 e de defesa do 

cidadão em face do Estado, era debatida como medida necessária ao combate aos crimes 

graves (TAVARES, 2011, p. 41). Implícita estava uma formulação em que a presunção 

de inocência era secundária no sistema processual penal, situação que, como se viu, foi 

mudando pouco a pouco, ainda que a serviço de pessoas pouco comprometidas, 

ironicamente, com essas garantias. Apesar disso, volta e meia o nosso legislador 

rememora esse período sombrio do CPP e veda a liberdade provisória abstratamente 

para certos crimes. Como dito acima, foi assim com a primeira edição da Lei de Crimes 

Hediondos e com a Lei de Drogas, tendências populistas que são, cedo ou tarde, 

revertidas na jurisprudência ou mesmo com novas leis.   

 Ao mesmo tempo, a manutenção da regra que admite a decretação da preventiva 

para a manutenção da ordem pública continua em vigor e passou a se estender a novas 

hipóteses de cabimento. Aliás, há algo que se lê nos comentários de Eduardo de 
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 O Código de Processo Penal foi elaborado sob influência do Código de Processo Penal Italiano de 

1930, de forte matriz autoritária. Para se ter uma ideia, participou da redação deste último Vincenzo 

Manzini, representante da escola técnico-jurídica, que via o processo penal como instrumento de combate 

ao crime e não de garantia de direitos do indivíduo frente ao Estado (VILELA, 2005, p. 49). Para 

Manzini, por exemplo, segundo Espínola Filho (1954), a presunção de inocência era um absurdo ilógico, 

pois que se havia uma acusação contra uma pessoa era porque existiam fortes indícios de autoria, não 

podendo esta pessoa ser tratada como inocente. Evidentemente, decorre do não reconhecimento desse 

princípio uma série de consequências que estão a ele diretamente ligados, sendo a mais evidente delas a 

possibilidade do uso da prisão preventiva como regra e não como exceção.   
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Espínola Filho, feitos ainda na década de 50, que intriga o estudioso do processo penal. 

Trata-se do alcance que ganha a formulação sobre a defesa da ordem pública.  

Veremos, em seguida, que, entendendo-se o processo penal como um sistema de 

garantias, fundado na presunção de inocência, a prisão cautelar se justificaria apenas 

para assegurar esse mesmo processo. Ainda assim, convivemos, desde a década de 40, 

com a possibilidade da decretação da cautelar para defesa da ordem pública. Porém, em 

Espínola Filho, a formulação da ordem pública parecia ter um sentido muito certo, de 

risco de reiteração da prática criminosa por parte do acusado. A prisão funcionaria então 

como uma neutralização desse acusado, sobre quem recai a presunção de que voltará a 

delinquir.   

 Enquanto a fórmula hoje ganha os mais diversos e elásticos sentidos, antes ele 

parecia muito claro: além de se prender antes da sentença transitada em julgado para 

assegurar o regular andamento do processo e a aplicação da lei penal, poder-se-ia 

prender para evitar que o acusado voltasse a delinquir. Espínola Filho (1954, p. 368) 

explicava que a prisão preventiva possuía três finalidades:  

Como medida de segurança, a prisão preventiva tem por fim evitar 

que o delinquente cometa novos crimes, e mesmo, evitar que seja 

vítima da vindita do ofendido. Como garantia da execução da pena, 

ela tem por fim evitar que o delinquente fuja à pena que merece e às 

reparações civis. Como meio de instrução ela tem por fim evtitar que 

o delinquente desapareça com os vestígios do crime, que suborne 

testemunhas, que se concerte com os cúmplices para o plano de 

impedir a descoberta da verdade. (grifos nossos) 

 O sentido tão delimitado de “medida de segurança” perdeu-se com o tempo. 

Hoje, o instrumento é utilizado para os mais diversos escopos. Não é incomum ver 

decisões que se baseiam em argumentações das mais genéricas como: crime de grande 

repercussão, forte clamor popular ou coisas do gênero. Em estudo realizado sobre a 

fundamentação de decisões criminais, Nereu Giacomolli (2004, p. 79) constatou que a 

ordem pública pode significar “a comoção social, a enorme repercussão do delito no 

seio da sociedade, o clamor público oriundo do delito, a periculosidade do agente e o 

modus operandi”, além de se justificar também na inquietação social, na necessidade de 

manter credibilidade da justiça etc. Tudo isso afasta a prisão preventiva de sua função 
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acauteladora e faz com que ela apareça como figura com múltiplas e diversas funções na 

justiça penal.   

 A tendência em aceitar como escopo da prisão cautelar a função acauteladora do 

processo e/ou da ordem pública está intimamente ligada à ideia que se tem do próprio 

processo penal. Qual o objetivo deste último?  

 

2.2. Fazendo justiça com as mãos do judiciário, ainda que sem sentença: a prisão 

preventiva como pena e a vitória do modelo processual da defesa social   

 Ao longo de uma das sessões, ouvi de um desembargador a seguinte 

consideração: “o tráfico de drogas é uma hecatombe. Aflige a sociedade brasileira e 

demanda uma atitude enérgica do Estado”. A consideração era feita durante um voto em 

que se denegava a liberdade provisória a uma pessoa sobre a qual recaía a acusação pela 

prática de alguma das condutas contidas no art. 33 da Lei de Drogas. O texto da ementa 

trouxe essa consideração:  

Diante da gravidade do crime de tráfico de entorpecente, que submete 

a sociedade brasileira diariamente a uma hecatombe, resta evidenciada 

a necessidade de uma ação mais enérgica do Estado com o fito de 

garantir a ordem pública, sendo inaplicáveis as medidas alternativas à 

prisão estabelecidas pelo neófito dispositivo penal (Lei nº 

12.403/2011). 

(TJPE, HC 265.350-7, d. j. 06.03.12) 

 A frase expõe o ponto que queremos tratar aqui.  

O Poder Judiciário, através do exercício de sua função jurisdicional, possui 

inúmeros escopos, dentre os quais, em especial, o de caráter jurídico, consistente na 

aplicação do ordenamento jurídico para a solução de casos concretos, ordenamento esse 

que abrange, logicamente, os direitos e garantias fundamentais consagrados na 

Constituição Federal.  

Os membros de tal poder, entretanto, autoatribuem a ele outras missões, dentre 

elas, a de participar, diretamente, do combate à violência, como verdadeiros agentes de 

segurança pública. Considerações feitas em julgamentos sobre o recrudescimento da 

criminalidade e sobre o grave problema que é o tráfico de drogas eram comuns ao longo 
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dos votos e dos parcos debates ocorridos nas sessões criminais. Também foram 

amplamente percebidas ao longo das entrevistas com os desembargadores.  

 Não é possível trazer esse dado de forma quantificada, pela própria natureza do 

trabalho de campo, eminentemente qualitativo, mas a frequência com que aparecem 

considerações como as acima referidas torna indubitável a assertiva de que, quando os 

desembargadores julgam aqueles habeas corpus, sobretudo os que envolvem pacientes 

acusados de crimes como o de homicídio, roubo e tráfico de drogas, há uma clara 

tendência em transcender o problema individual que envolve o caso e a considerá-lo 

como impasses da segurança pública. Ocorre um pouco do que Ulrich Beck referiu 

como “soluções biográficas para contradições sistêmicas” (BECK apud BELLI, p. 

XVI).  

  A prisão preventiva ganha, então, outros papéis, cuja compreensão se faz 

demasiadamente importante. A preocupação com o processo passa a ser, de fato, 

secundária, pois o que parece decisivo para a decisão sobre a concessão ou não da 

liberdade é se essa decisão deixará livre uma pessoa potencialmente perigosa e non 

grata, responsável, de alguma forma, pelos altos índices de criminalidade verificados 

(ou percebidos) na sociedade.  

 A prisão cautelar se torna, assim, uma verdadeira pena antecipada, revestindo-se 

do caráter de importante instrumento de enfrentamento dos altos índices de violência. 

Nesse sentido, é a doutrina de Rogério Cruz:   

quando se recolhe alguém preso a uma delegacia ou a um 

estabelecimento prisional, não está a comunidade a indagar se a prisão 

é cautelar ou se decorre de uma sentença condenatória; se o preso está 

cumprindo pena ou se tão-somente está sendo preso de modo ainda 

provisório. (...) O que vale para o homem do povo é a visão do autor 

de um crime sendo privado de sua liberdade logo em seguida ao fato, 

o que, de algum modo, já lhe soa como uma punição. (CRUZ, 2011, p. 

15) 

 Não só para o homem do povo, diríamos. Os julgadores também são 

sensibilizados com os índices elevados de criminalidade violenta ou, quiçá, com a 

cultura do medo da violência (MELO, 2010) e, ao serem convocados a julgar pessoas 

que eles identificam como envolvidas na produção desses índices, não relutam em dar 

soluções aparentemente satisfatórias para a segurança. 
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 O conflito evidente que emerge dessas situações antepõe o princípio da 

presunção de inocência, que proíbe o tratamento de uma pessoa como criminosa sem 

que haja culpa formada
35

, ao dever do Estado de garantir o andamento do processo e a 

segurança dos cidadãos. A combinação entre esses dois pontos (presunção de inocência 

e defesa social), com a prevalência de um ou de outro, ou mesmo a supressão de 

quaisquer deles vai depender do modelo de processo penal adotado em um país. 

Voltamos então à pergunta feita anteriormente: qual o objetivo do processo penal?  

 O processo penal, embora traga consigo normas eminentemente procedimentais 

(sem as quais não é possível a aplicação de pena), possui uma ideologia, um programa, 

uma ética. Ele é um instrumento que serve a um projeto. Que projeto é esse? A resposta 

a essa indagação variará ao ritmo do sistema político em questão. “En el derecho 

procesal penal y su realización práctica se encuentran lós signos que califican la calidad 

de la relación de un Estado con sus ciudadanos con particular precisión y colorido”, 

afirmou Hassemer (2003, p. 72-73).  

 Neste sentido, é possível pensar em modelos de processo penal. Utilizaremos 

aqui, como recurso analítico que ajudará na exposição, a esquematização trazida em um 

texto clássico de Hebert L. Packer. Ele opõe dois modelos de processo penal: o modelo 

do controle social (crime control model) e o modelo do devido processo (due process 

model)
36

. No primeiro, o escopo preponderante é o controle do crime, de modo que o 

processo penal aparece como instrumento a serviço da eficiência no combate à 

criminalidade. Velocidade e altos níveis de condenação ou, ao menos, processamento 

dos casos são as metas visadas. O modelo opera sob a presunção de culpa, afinal,  

uma vez que um homem tenha sido preso e investigado sem que tenha 

sido considerado provavelmente inocente, ou, em outros termos, uma 

vez se tenha determinado que existe suficiente evidência de culpa que 

permita que ele seja acusado, então todas as demais atividades 

                                                           
35

 O momento da formação de culpa é uma ficção jurídica e se considera naquele em que a pessoa é 

definitivamente condenada, isto é, não cabendo mais recurso contra a condenação. 
36

 Essa esquematização aparece em outros trabalhos com outras denominações, mas com sentido muito 

próximo ao aqui adotado. Vasconcellos (2010) se utiliza da contraposição sistema garantista x sistema de 

defesa social e Zanoide de Moraes (2010) contrapõe, para o problema em específico da prisão provisória, 

corrente processualista (as garantias processuais penais impediriam a decretação de prisão provisória sob 

o argumento de garantia da ordem pública) à corrente materialista (o interesse coletivo admitiria a 

utilização da medida cautelar de constrição da pessoa para fins de ordem pública). O modelo do controle 

do crime é um modelo de defesa social, quando entendemos esta doutrina como aquela que entende a 

intervenção penal como uma utilidade social de proteção da maioria não delinquente da minoria 

delinquente (BARATTA, 2002, p. 42; FERRAJOLI, 2005, p. 262). Por esta razão, nos valeremos do 

termo defesa social para referir ao uso do processo como controle do crime.  
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dirigidas a ele são baseadas na ideia de que ele é provavelmente 

culpado
37

 (PACKER, 1968, p. 402).  

 No modelo do devido processo, o objetivo central não está no resultado, mas na 

observância de um processo de garantias, em que o contraditório seja assegurado e no 

qual o acusado tenha amplas condições de apresentar uma defesa tecnicamente 

qualificada diante da imputação que lhe é feita. Porquanto a condenação por crime priva 

o sujeito de uma série de direitos, além de etiquetá-lo como criminoso, o processo deve 

justamente servir como freio e controle da atividade do Estado. “De acordo com essa 

ideologia, a máxima eficiência significa máxima tirania” (PACKER, 1968, p. 406), 

razão pela qual o escopo do processo não está em gerar números, mas em garantir 

direitos.  

 Feita essa breve esquematização, voltemos ao tema da prisão preventiva. 

Entendendo o processo penal como essencialmente um meio de proteção do indivíduo 

contra arbítrios do Estado, preocupado com a garantia dos princípios ínsitos ao devido 

processo legal e gerido, em essência, pelo princípio da presunção de inocência, a prisão 

preventiva só estaria autorizada se tivesse como fim garantir o próprio processo. Como 

nota Maria Lúcia Karam (2009, p. 14): 

o ordenamento jurídico processual penal brasileiro 

desautorizadamente ultrapassa os limites impostos pela imperativa 

compatibilização da previsão de prisões provisórias com a garantia do 

estado de inocência, ao indevidamente estabelecer outras hipóteses de 

decretação de prisão preventiva  

 A autora complementa, considerando que a previsão de constrição cautelar como 

garantia da ordem pública não somente não atende aos princípios da taxatividade e da 

legalidade – dado a indeterminação semântica do termo ordem pública -, que exigem 

normas claras, objetivas e específicas quando restringem a liberdade do indivíduo, como 

também é incompatível com a natureza cautelar da prisão provisória. Isso porque esta só 

se justifica como meio para assegurar o jus puniendi do Estado e “qualquer que seja a 
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 Livre tradução de: Once a man has been arrested and investigated without being found to be probably 

innocent, or, to put in differently, once a determination has been made that there is enough evidence of 

guilty to permit holding  him for further action, then all subsequent activity directed toward him is based 

on the view that he is probably guilty.  
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ideia que se faça de ‘ordem pública´, sua perturbação e sua garantia não estão 

diretamente vinculadas ao resultado do processo principal” (KARAM, 2009, p. 19)
38

. 

 Por outro lado, privilegiando-se um modelo de processo penal como instrumento 

de controle social e combate ao crime, a prisão provisória como forma de garantir a 

ordem pública e a neutralização de indivíduos perigosos fica justificada
39

. 

2.2.1. Na tentativa do equilíbrio, a velha predominância dos modelos de defesa 

social 

 O ordenamento processual penal brasileiro optou por uma combinação destas 

duas tendências no que toca à prisão cautelar
40

. Tanto a admite como forma de garantir 

a ordem pública, como a prevê como instrumento acautelador do processo. O equilíbrio, 

entretanto, que parece se configurar em teoria, desfaz-se completamente na prática. 

Longe de compatibilizar os modelos, a prática dos tribunais brasileiros vem 

demonstrando uma preferência pelo uso da prisão preventiva como garantia da ordem 

pública e um paulatino afastamento da prisão provisória como medida cautelar.  

 Diversos trabalhos de cunho sociojurídicos, produzidos nos últimos anos no 

Brasil, vêm dando conta dessa perda do caráter acautelatório da prisão provisória.   

 Em trabalho publicado em 2007, Fabiana Costa (2007) constata, a partir de 

estudos sobre flagrantes em crime de furto em cinco cidades brasileiras (Recife, Belém, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre) e no Distrito Federal o uso da prisão 

preventiva como verdadeira antecipação de pena. Um dos dados certamente mais 

dramáticos trazidos pelo seu trabalho relata que, segundo informações do TJPE, as 

prisões provisórias por furto duravam mais de 100 dias e que em 6% dos casos os réus 

eram absolvidos. Nos casos de absolvição, ainda, os réus ficavam presos por um tempo 
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 No mesmo sentido ver LOPES JR. (2012) para quem a previsão de garantia da ordem pública é 

inconstitucional, pois a Carta Magna não admite que presuma a culpa ou a prática de crimes, mas que se 

presuma tão-somente a inocência.   
39

 Entendem ser compatível com a Constituição da República a previsão da prisão processual como 

garantia da ordem pública: CRUZ (2011), PACELLI (2012), GOMES FILHO (2011) e a jurisprudência 

esmagadoramente majoritária de nossos tribunais.   
40

 Aliás, como lembra Bacigalupo um modelo intermediário vem sendo pensado como alternativa por 

parte da doutrina. As exigências de combate a organizações criminosas e terroristas são o centro do 

argumento a respeito da necessidade de se compatibilizar as metas de um processo penal voltado ao 

controle social e à garantia da liberdade individual. Difícil é, entretanto, garantir que haja equilíbrio e a 

maior chance é que cedamos “a um desmantelamento do processo penal liberal para garantir melhor 

perseguição ao delito” (BACIGALUPO, 2007, p. 77-82).  
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médio de 285 dias. Isto é, prisões de quase um ano de pessoas que, ao final do processo, 

foram consideradas inocentes! 

 Em 2010, Fernanda Bestetti de Vasconcellos publicou estudo sobre prisões 

preventivas, tendo como objeto as decisões proferidas pelas câmaras criminais do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos anos de 2005 e 2006. Segundo Fernanda 

(2010, p. 219),  

a prisão preventiva deixou de ser utilizada apenas para garantir o 

andamento do processo e a execução das penas, passando a funcionar 

de acordo com uma nova ideologia da punição em que o 

encarceramento massivo dos excluídos proporciona uma eficácia 

punitiva ilusória à sociedade 

 Conclui, ainda, lembrando que a utilização massiva por parte de algumas 

câmaras do tribunal
41

 do argumento da ordem pública chama atenção para a forte 

cultura em torno da eficácia da prisão como medida que dá credibilidade à justiça penal. 

 Em 2012, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo 

(NEV/USP) publicou estudo sobre o tratamento na justiça da lei 11.343 (lei de drogas) 

e, mais uma vez, aponta para o uso massivo do encarceramento cautelar: 89% dos 

acusados do universo estudado pelos pesquisadores se mantiveram presos ao longo de 

todo o processo
42

.  

 Pernambuco não está longe dessas realidades. Seja porque os tribunais tendem a 

manter as prisões provisórias, seja porque eles não chegam nem a tomar conhecimento 

dos casos em que não se recorre para converter a ordem de prisão, o certo é que o Brasil 

e, em especial, Pernambuco, vêm mantendo altos índices de encarceramento provisório. 

Em Pernambuco, como se vê na tabela abaixo, os percentuais giram em torno de 60% 
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 Em uma das câmaras, a denegação do pedido de habeas corpus sob a justificativa de necessidade de 

garantia da manutenção da ordem pública para a credibilidade da justiça aparece em mais de 80% das 

decisões estudadas (VASCONCELLOS, 2010, p. 214).   
42

 A pesquisa lançou mão de múltiplas metodologias qualitativas e quantitativas, porém não obtive acesso 

ao universo pesquisado. As informações obtidas estão disponíveis em: 

<http://www5.usp.br/4322/politica-de-repressao-as-drogas-esta-voltada-ao-pequeno-traficante-mostra-

estudo-do-nev/> Acesso em 14 jun 2012. 

http://www5.usp.br/4322/politica-de-repressao-as-drogas-esta-voltada-ao-pequeno-traficante-mostra-estudo-do-nev/
http://www5.usp.br/4322/politica-de-repressao-as-drogas-esta-voltada-ao-pequeno-traficante-mostra-estudo-do-nev/
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nos últimos seis anos, conforme dados extraídos do Sistema Nacional de Informação 

Penitenciária
43

. 

Tabela 1: Quantidade de presos provisórios (masculino e feminino) e percentual sobre a 

população carcerária 
Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

População 

carcerária 

Masculino 12839 14037 13775 16128 17004 18202 20608 

Feminino 449 581 589 792 835 1014 1423 

Total 13288 14618 14364 16920 17839 19216 22031 

Total de presos 

provisórios 

Masculino 8258 9051 5715 9985 10754 11578 13060 

Feminino 325 386 239 523 489 771 677 

Total 9437 9437 5954 10508 11243 12349 13737 

Percentual de 

presos provisórios 

na população 

carcerária 

Masculino 64,32 64,48 41,49 61,91 63,24 63,61 63,37 

Feminino 72,38 66,44 40,58 66,04 58,56 76,04 47,58 

Total 71,02 64,56 41,45 62,10 63,02 64,26 62,35 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional- Sistema Nacional de Informação Penitenciária – Dados 

Consolidados 2005-2010                  

Notas: A população apresentada corresponde ao total de pessoas cumprindo pena de reclusão ou detenção 

nos regimes fechado e semi-aberto, tendo em vista que os condenados ao regime aberto em Pernambuco 

não são presos, sendo monitorados pela CAEL (Chefia de Apoio aos Egressos e Liberados), órgão 

da Secretaria Executiva de Justiça e Direitos Humanos. No mesmo sentido, excluídos estão os números 

referentes às medidas de segurança, já que as pessoas submetidas a ela não estão reclusos em presídios, 

mas, quando é o caso de medida provisória detentiva, em manicômios judiciais.  

 

 Os percentuais, no Brasil, mantêm-se altos, embora não no patamar registrado 

em Pernambuco, variando de 2004 a 2010 de 30% a 39%. Pernambuco permanece 

como um dos estados que, proporcionalmente, mais tem presos provisórios.   

 Voltemos, enfim, ao argumento inicial. Compreender a forma de produção de 

decisões em habeas corpus liberatórios perpassa necessariamente a compreensão da 

representação que os desembargadores têm da prisão preventiva e da liberdade 

provisória, afinal, o padrão de decisão está baseado nesse “ethos” institucional mais do 

que no que diz a legislação processual penal. Como destaca Garland:  

Parte da minha preocupação , portanto, será traçar e reconstituir as 

categorias através das quais os criminosos e o crime são apreendidos e 

trabalhados. Isto, entretanto, não é exatamente o mesmo do que uma 

história das ideias criminológicas, tendo em vista que muitas teorias e 

conceitos criminológicos têm tido muito pouca influência na prática, 

embora sejam importantes enquanto conquistas intelectuais. Meu foco 
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 Os dados fornecidos pelo Sistema Nacional de Informação Penitenciária são comumente apontados 

como pouco confiáveis, uma vez que dependem da iniciativa de cada estado para serem alimentados. 

Entretanto, são uma importante referência para os estudos sobre população penitenciária. 
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é na “criminologia oficial” e nas concepções criminológicas que 

pautaram a lei penal e as práticas de controle do crimes em seus vários 

ângulos (GARLAND, 2008, p. 75). 

 Esse é o foco das pesquisas de cunho sociojurídico. Apreender as representações 

com as quais operam os operadores da justiça é fundamental. Essas representações por 

vezes escapam à própria lei. Como se viu, a legislação optou por um modelo híbrido 

(defesa social e devido processo legal) no que toca às cautelares, mas a prática dos 

tribunais em Pernambuco e em outros estados do Brasil é fortemente tendente a 

privilegiar o modelo da defesa social. Isso tem fortes implicações na formação de um 

modus de julgar em linha de montagem. 

2.3. A missão do judiciário: o combate à criminalidade e o uso da prisão preventiva 

 Eu assistia a uma das sessões, quando um policial, que, aparentemente fazia a 

segurança da sala de sessões, interpelou-me e estabeleceu comigo a seguinte conversa: 

POLICIAL - Tu tá sempre por aqui, né. Tu é estudante de direito é?  

PESQUISADORA - Sou. 

POLICIAL - Essa palavra denegação da ordem é o não da justiça é? 

PESQUISADORA – Quê? 

 POLICIAL – Essa palavra denegação da ordem, fica tudo como tá, né? É como se 

fosse o não da justiça, né?  

PESQUISADORA – É. É o não da justiça. 

 Até a um observador aparentemente sem nenhuma pretensão em compreender o 

que se passa naquela sala, fica evidente a tendência em denegar ordem e a manter “tudo 

como tá”.  

 Essas denegações não estão ligadas à necessidade de acautelar o processo, mas a 

de combater a criminalidade, conforme pareceu claro não apenas nas leituras dos votos 

(quando eram lidos), como ao longo das entrevistas e conversas com os 

desembargadores.  

 A tabela abaixo traz essas informações. Destaque-se que na categoria “outros” 

estão os crimes cuja frequência foi inferior a dez processos e os casos em que havia 

concurso entre os demais delitos, o que admite combinações quase que infinitas (tráfico 
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e roubo/tráfico e homicídio/homicído e roubo/ roubo e falsificação de documentos). A 

única exceção foi para os casos de concurso de um delito qualquer com o de formação 

de quadrilha, caso em que os agrupei ao delito principal. Assim, os concursos de 

homicídio e quadrilha foram contabilizados dentro dos “crimes contra a vida”, os de 

roubo e quadrilha dentro da categoria “Do roubo e da Extorsão” e assim 

sucessivamente.  

Tabela 2: Natureza da decisão (denegatória ou concessiva) por bem jurídico protegido 

pelo tipo penal 
Tipo penal/bem jurídico 

  

Decisões 

concessivas 

(%) 

Decisões 

Denegatórias 

(%) 

Total 

Dos crimes contra a vida 9,36 90,99 577 

Do furto 24,07 75,93 54 

Do roubo e da extorsão 6,23 93,77 273 

Do estelionato e outras fraudes 17,50 82,50 40 

Da receptação 36,84 63,16 19 

Dos crimes contra a liberdade sexual 17,24 82,76 29 

Dos crimes sexuais contra vulneráveis 12,90 87,10 31 

Dos crimes contra a paz pública 0 100 41 

Dos crimes contra a fé pública 13,64 86,36 22 

Dos crimes contra a administração 

pública 

42,86 57,14 21 

Lei 11.340 (Maria da Penha) 15,00 85,00 20 

Lei 11.343 (Lei de drogas) 8,98 91,02 245 

Lei 10.826 (Arma de fogo) 9,21 90,79 76 

Outros/concursos  11,36 88,64 132 

Total 10,38 89,62 1.580* 

Fonte: banco de dados próprio elaborado com informações do banco de dados da pesquisa 

“Descarcerização e Sistema Penal: A construção de políticas públicas de racionalização do poder 

punitivo”
44

.   

Notas: Trabalhar com dados sobre o delito é sempre muito difícil, porque não raro eles aparecem em 

concurso, criando a possibilidade quase infinita de combinações. Ao mesmo tempo, dar a cada tipo um 

valor na codificação pode levar a mais uma infinidade de variáveis. Optamos, portanto, por utilizar os 

títulos do Código Penal, que correspondem ao bem jurídico violado. A exceção foi para os casos dos 

crimes contra o patrimônio. Acreditamos que a separação foi necessária, porque cada um deles aparece 

em grande frequência e, ao mesmo tempo, correspondem a realidades bem distintas como o roubo 

seguido de morte (latrocínio) e o furto.  

* A soma de 1.580 são dos acórdãos em que era conhecido o tipo delitivo. Os missings dessa variável não 

estão, portanto, na tabela.  

 

                                                           
44

 A pesquisa “Descarcerização e Sistema Penal: A construção de políticas públicas de racionalização do 

poder punitivo” é fruto de um convênio entre o CNJ e a CAPES e coordenada nacionalmente pelo Prof. 

Dr. Rodrigo de Azevedo e em Pernambuco pelo Prof. Dr. José Luiz Ratton. A pesquisa possui quatro 

linhas, sendo uma delas sobre prisões preventivas no Brasil. 
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 Como vimos dizendo, o elemento da “missão” interfere na rotina de julgamentos 

de forma definitiva. Não é à toa que, para os delitos contra a vida (praticamente todos 

são de homicídio, à exceção de um caso de aborto, em que a decisão também foi 

denegatória), contra o patrimônio (sobretudo o roubo, a extorsão e o latrocínio – que 

aparece em menor quantidade) e para os tipificados na Lei de Drogas e no Estatuto do 

Desarmamento, a denegação é quase certa, ocorrendo em todos os casos em mais de 

90% das ações. Isso possui íntima relação com o tipo de crime. São os tipos associados 

ao fenômeno da criminalidade urbana. Isso é inegável. São os crimes da violência.  

 Como se entende que a atividade de julgar o cabimento ou não da liberdade 

provisória está ligada à missão do combate à criminalidade, é de se esperar que para 

esses crimes o percentual de denegação seja alto. 

 Mas algo nessa tabela deixaria o pesquisador com uma pulga atrás da orelha, não 

estivesse ele devidamente informado da tendência seletiva que possui o nosso tribunal. 

A seletividade sistêmica
45

 aparece nos dados de diversas maneiras e uma delas é quando 

comparamos os percentuais de denegação do furto e dos crimes contra a administração. 

As duas modalidades de delito prescindem do uso da violência, embora apenas no 

primeiro deles seja possível apontar uma vítima direta, o que o torna diretamente 

associado à violência de rua, grande preocupação dos julgadores.  

 Por outro lado, os crimes contra a administração pública possuem um potencial 

lesivo muitas vezes superior ao furto e os julgadores também sabem disso. Ainda assim, 

o percentual de denegação no caso do furto é bem superior àquele registrado para os 

crimes contra a administração. Esses dados imprimem a marca da seletividade de nossa 

justiça penal, já devidamente explorada em diversas pesquisas de cunho sociojurídico e 

criminológico (ANDRADE, 1997; GROSNER, 2008).  

 Outro dado, ainda que mais ou menos indireto da seletividade, é o fato de a 

maioria dos habeas corpus (mais de 80% deles) versar sobre esses crimes tidos como 

                                                           
45

 O direito penal criminaliza centenas de condutas e efetivamente não possui condições operacionais de 

lidar com todas elas. A seletividade é estrutural ao sistema de justiça e, como vem demonstrando uma 

grande tradição de pesquisas sociojurídicas e criminológicas, a clientela preferida da justiça penal são 

pessoas de classes baixa e de cor negra. Resume Zaffaroni (1991, p. 27): “Diante da absurda suposição – 

não desejada por ninguém – de criminalizar reiteradamente toda a população, torna-se óbvio que o 

sistema penal está estruturalmente montado para que a legalidade processual não opere e, sim, para que 

exerça seu poder com altíssimo grau e arbitrariedade seletiva dirigida, naturalmente, aos setores 

vulneráveis”.  
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responsáveis pelo alvoroço em torno da criminalidade urbana, sugerindo (e esse dado é 

confirmado pelas estatísticas penitenciárias) que a prisão ocorre mais para esses delitos. 

Assim, o tribunal denega muito, em parte, porque ele é provocado a decidir mais sobre 

os delitos tidos como perigosos.  

 A fim de não cair no erro de tratar uma organização como um tribunal como um 

todo homogêneo, passemos às considerações sobre as câmaras e sobre a percepção dos 

desembargadores sobre o tema da prisão preventiva.  

 Como era de se esperar, nem todos os oito desembargadores entrevistados 

possuem o mesmo tipo de posicionamento em relação ao tema. Aliás, nem mesmo as 

câmaras entre si são a mesma coisa. Utilizando a nomenclatura de Packer, resolvemos 

tentar classificar as câmaras em dois grupos: as de tendência da defesa social e as da 

tendência do devido processo. No primeiro, estão as que concedem menos as ordens, 

mantendo a prisão. O segundo, por seu turno, seriam aquelas que concedem mais e 

priorizam o processo como garantidor de direitos. A tabela abaixo mostra o resultado da 

tendência de resultado por câmara.  

Tabela 3: Habeas corpus julgados por câmara e percentual de denegações e concessões. 

Câmara Total de HC julgados Decisões concessivas (%) Decisões denegatórias (%) 

1ª 387 18,60 81,40 

2ª 499 4,41 95,59 

3ª 463 9,50 90,50 

4ª 467 11,35 88,65 

Total 1816 10,52 89,48 

Fonte: banco de dados próprio elaborado com informações do banco de dados da pesquisa 

“Descarcerização e Sistema Penal: A construção de políticas públicas de racionalização do poder 

punitivo”.   

 Muito embora os índices de denegação sejam altos em todas elas, a 1ª câmara é a 

que mais concede as ordens. Ela é, aliás, responsável por 37% das decisões concessivas 

de todo o tribunal, deixando claro que é a câmara que mais se aproxima da tendência do 

devido processo legal. No extremo oposto, está a 2ª câmara, cujas decisões concessivas 

não chegam nem a 5%, ficando claramente próxima à tendência da defesa social.   

 As divergências percebidas entre as câmaras também existem em nível 

individual. Ao longo da observação das sessões de julgamento pudemos perceber 

diferenças e idiossincrasias de cada um dos membros quando se trata de uma matéria ou 
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outra. Entretanto, é possível, com um esforço de generalização, concluir por tendências 

ligadas ao Tribunal.  

   De um modo geral, como dito, os desembargadores são ligados à tendência da 

defesa social, para utilizar a tipologia aplicada no exame das câmaras. Comuns são as 

falas nesse sentido:  

Mas eu acho que de uma maneira geral, a prisão tem um, tem assim, uma força, a 

prisão preventiva tem uma força grande no sentido de prevenir a reiteração dos 

crimes. Eu acho que aquela pessoa que comete um delito numa circunstancia da 

vida, porque caiu em tentação, é aquele delituoso eventual, aí evidente que todas 

essas garantias legais elas tem que ser observadas muito estritamente. Mas 

quando você observa que aquela pessoa já vem reiteradamente cometendo delitos, 

né, eu acho que a prisão preventiva ela tem um papel importante.  (Des. 12) 

 O desembargador 8
46

 ressaltou que a função da prisão preventiva era assegurar a 

ordem pública e dar condições para o processo. Ao utilizar um exemplo, o fez com o 

caso do tráfico. Segundo ele, se o sujeito é reincidente, denega-se a ordem, 

evidentemente porque ele é considerado perigoso. A exceção existe, pois “muitas vezes 

ele é perigoso, mas tem excesso de prazo”, disse o desembargador. A reincidência é um fator 

decisivo na formação da opinião desse julgador.  

 Pude conversar ainda com o desembargador 2, da 1ª câmara, durante um 

intervalo de uma das sessões. Indaguei-o se ainda tinham habeas corpus a serem 

julgados e ele respondeu que sim, perguntando, em seguida, se eu tinha algum processo 

da pauta. Disse que não, que estava ali como pesquisadora, interessada, dentre outras 

coisas, no tema da prisão preventiva. Ele então começou a falar. 

 Disse que a lei queria soltar todo mundo, que o STF não deixava mais aplicar o 

argumento da manutenção da prisão pela gravidade do crime e que isso era um absurdo, 

pois, afinal, “a ordem pública não é abalada com um homicídio? Claro que é.”, falou. 

Em seguida, ironizou mais uma vez com posicionamentos de outros tribunais, alegando 

que pelo requisito da aplicação da lei penal você também não sustenta uma prisão 

provisória, porque os tribunais superiores exigem um perigo concreto. “Se o sujeito está 

no aeroporto não é perigo de fuga? Não. Ele tem que estar no avião”. Depois de algum 

tempo de conversa, tentei confrontar o seu posicionamento com o dado sobre a 
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 Não permitiu a gravação da entrevista.  
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denegação, que à época, eu já conhecia. Questionei: “mas mesmo com essa lei, o 

tribunal denega muito, não é?”. “É. Denega, mas é porque a gente força a barra”. Parece 

que sim.  

 Ele parecia então mais ligado à defesa social na câmara mais ligada aos 

posicionamentos intermediários. Esse dado torna clara a importância que tem o relator 

na conformação dos votos.  

 No mesmo sentido, uma das câmaras com maior percentual de denegação, a 

segunda, tem como membro um desembargador que, durante a entrevista, criticou o que 

ele chamou de “cultura da prisão” que reina no Tribunal.  

Então dentro do sistema, a prisão preventiva é uma medida 

excepcional e hoje ainda mais, né? Porque com a nova lei provisória 

é a prisão, a liberdade deve ser o geral, o excepcional deve ser a 

prisão provisória, falando em medida cautelar. Mas infelizmente nos 

temos uma cultura de prisão e a cultura de prisão não é só do juiz e 

da sociedade. Se não, não se aceitava, né? A mídia e todo mundo 

acha que a grande atuação do judiciário e prender e não é. É claro 

que não é. (desembargador 9) 

 É evidente que o que é dito em uma entrevista nem sempre se atualiza na prática 

e a observação feita nas sessões foi um subsídio muito mais importante para 

compreender como operam os julgadores diante do tema em questão. Tanto é assim que, 

apesar de criticar essa cultura da prisão, na prática, esse julgador corrobora com a 

posição geral de denegar a ordem de habeas corpus em praticamente todos os casos.  

 Para que não pequemos demais pelo excesso de uniformização, salientemos o 

posicionamento de um dos desembargadores (d. 3) que, notoriamente, destoa da 

tendência geral. Pudemos notar em inúmeras situações posicionamentos mais alinhados 

a uma tendência do devido processo legal e resistindo em manter prisões com base 

unicamente em argumentos ligados à manutenção da ordem pública. Em um dos casos, 

inclusive, o desembargador demonstrou real repúdio a um decreto de prisão que, em 

específico, mantinha preso uma pessoa para assegurar o bom andamento do programa 

de segurança do Governo do Estado de Pernambuco, o Pacto Pela Vida. Ele leu toda a 
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decisão do juiz de primeiro grau e, em seguida se calou. O desembargador 1 o 

interpelou: “Sim, e você está concedendo a ordem?”. Ele respondeu: “Mas é claro”.  

  No quarto capítulo, quando nos dedicaremos a expor os resultados da 

etnografia, aprofundaremos o argumento.  
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3. Em busca da celeridade: a morosidade e as soluções simplificadoras do 

processo 

  A burocracia era tida, para Weber, conforme amplamente referido no primeiro 

capítulo, como um dos modelos de administração mais eficazes para lidar com a 

demanda crescente de um mundo moderno, industrializado e de economia capitalista. A 

eficiência seria garantida pela formalidade, imparcialidade dos funcionários e respostas 

padronizadas e não individualizadas às questões que eram colocadas a ela.   

 A burocracia passou a ser a forma de administrar grande parte dos sistemas 

judiciários ocidentais. Boa parte deles adota como elementos de organização a presença 

de profissionais treinados para ofícios específicos, de salários, de princípios de 

imparcialidade, de formalidade. O judiciário brasileiro seguiu a tendência, muito 

embora algumas dessas dimensões não consigam ganhar atuação prática em nossa 

justiça, conforme se acentuou no primeiro capítulo, de modo que nos localizamos entre 

a burocratização e a desburocratização.  

 É curioso como as formas de julgar em linha de produção se adequam a alguns 

parâmetros burocráticos: primeiramente, buscam eficiência. Depois, o fazem 

padronizando o exame dos casos e trazendo respostas rápidas e repetidas para 

problemas aparentemente iguais. O medo da iron cage of burocracy de Weber ganha 

dimensões concretas quando discutimos a justiça em linha de montagem. Por outro 

lado, muitos desses modelos suprimem outra dimensão da burocracia, que é a estrita 

legalidade, demonstrando outro aspecto da organização judiciária brasileira, que é a 

frouxa articulação entre seus elementos: agentes, normas, tarefas.  

 Entre a norma que formalmente orienta a organização e a prática dos seus agente 

está um grande hiato, cheio de improvisos e normas informais produzidas por esses 

agentes. Isso reverbera no tratamento dado às grandes demandas feitas ao judiciário. 

Como lidar com o grande número de processos e ao mesmo tempo com a necessidade 

de responder de forma satisfatória e rápida? 

 Por vezes, a eficiência é alcançada atropelando certas garantias, que, a rigor, 

regulam essa mesma organização. Retomando essas discussões, já devidamente 

aprofundadas no primeiro capítulo, passemos à discussão central que parece motivar as 

alternativas simplificadoras ou de linha de produção.  
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 Diante de uma justiça que vive uma crise de morosidade, muito se tem feito. 

Veremos em seguida que as principais mudanças se dão nos códigos de processo civil e 

penal. Porém, a adoção informal de padrões de julgamento em linha de montagem 

também aparece como alternativa viável e é produto dessa série de fatores que 

envolvem superlotação, incapacidade de gerência, demandas por celeridade e metas a 

serem cumpridas.  

 Em busca da celeridade, a padronização dos casos aparece como única solução 

possível. Embora essa alternativa pareça sedutora e possa, de fato, trazer frutos em 

certas matérias da justiça cível, isso pode representar pequenas tragédias individuais na 

justiça penal. Como lembrou Zaffaroni há alguns anos: diante de uma demanda 

interminável, parece que “o único caminho é a burocratização, ou seja, as respostas 

estereotipadas, a conformidade com os modelos de sempre” (ZAFFARONI, 1991, p. 

142). No caso das prisões preventivas, os “modelos de sempre” foram discutidos no 

capítulo anterior, quando vimos a disposição do Tribunal de Justiça de Pernambuco e de 

outros pelo Brasil de a utilizarem como forma de controle da criminalidade e 

legitimação do Poder Judiciário.  

 Este capítulo se debruça sobre outros temas: primeiramente a crise da justiça e a 

morosidade e, em seguida, passa às discussões sobre as estratégias formais e informais 

de que a justiça tem lançado mão para solucionar a sua crise.  

3.1. O habeas corpus: remédio heroico ou vilão?  

 Iniciaremos essa discussão com um debate que aparece como uma intersecção 

entre os temas da morosidade, da garantia de direitos e da produção de justiça em linha 

de montagem. 

 O habeas corpus é hoje um instrumento mais utilizado para se contestar prisões 

cautelares. Muito embora o Código de Processo Penal preveja recursos em específico 

para se contestar a denegação da ordem de habeas corpus pelo juiz de primeiro grau (o 

recurso em sentido estrito) e recursos ordinários para os tribunais superiores em caso de 

denegação do habeas corpus no juízo de segundo grau, certo é que é o habeas corpus o 

instrumento preferido dos advogados e defensores.  
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 Há uma razão para isso. O remédio possui um rito sumário e possui preferência 

em pauta diante de todos os demais recursos e ações. É, portanto, a forma mais célere de 

se obter um provimento judicial acerca da matéria prisão cautelar. Além do rito célere, o 

habeas corpus pode ser utilizado em diversas hipóteses que envolvem, mediata ou 

imediatamente, a violação ao direito de ir e vir, afinal, trata-se de ação autônoma, 

podendo ser ajuizada a critério do impetrante até mesmo em substituição a um recurso 

ou cumulativamente a ele. 

 Assim, havendo violação ao direito de locomoção ou ameaça de violação, é 

possível o manuseio desse remédio. Ele tanto é utilizado para questionar uma ordem de 

prisão ou uma prisão pretensamente ilegais, como também é o remédio adequado a 

questionar a instauração de investigação, indiciamento, denúncia ou qualquer outro ato 

que possa, ao fim, interferir no direito de locomoção do paciente. As inúmeras hipóteses 

de cabimento, têm levado alguns estudiosos a falarem do abuso do instrumento. 

 “O que se constata atualmente nos tribunais é o manejo exacerbado do habeas 

corpus, utilizado como verdadeira panaceia” (PACELLI, 2012, p. 935), opina um dos 

doutrinadores contemporâneos do processo penal. A reação não é apenas sua, mas de 

membros dos tribunais superiores
47

. A constatação publicada no Anuário da Justiça 

2012, de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) teria recebido cerca de cem mil 

habeas corpus nos últimos três anos, sendo o mesmo quantitativo que o tribunal tinha 

recebido em dezenove anos, dá conta mais ou menos da centralidade que o tema do 

“abuso do remédio” vem ganhando. 

 Começa-se a falar, inclusive, de restrições à ação. Estaríamos diante de uma 

nova contenda em torno do remédio, a qual, por um aspecto, lembra a surgida no início 

do século XX, quando se discutiam as hipóteses de cabimento do remédio, face o texto 

da Constituição da República de 1891.      

                                                           
47

 Em entrevista à revista Conjur, Luiz Fux, ministro do STF, destacou que o Supremo deveria julgar 

apenas os HCs cujos pacientes fossem quaisquer daqueles elencados no artigo 102 da Constituição 

Federal, pois os demais writs estariam chegando ao tribunal como sucedâneo de recurso. “Isso tornou o 

uso do HC algo muito vulgarizado no STF, abarrotando as pautas das turmas em detrimento da análise de 

questões constitucionais relevantíssimas”, disse o ministro. Disponível em 

<http://www.conjur.com.br/2012-mai-21/maior-numero-hcs-nao-justifica-restricao-dizem-ministros-

anuario>. Acesso em 04 jun 2012. 

http://www.conjur.com.br/2012-mai-21/maior-numero-hcs-nao-justifica-restricao-dizem-ministros-anuario
http://www.conjur.com.br/2012-mai-21/maior-numero-hcs-nao-justifica-restricao-dizem-ministros-anuario
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 À época, o art. 72, § 22 da Constituição de 1891
48

 galvanizava a opinião dos 

constitucionalistas a respeito da extensão que seria dada ao HC. Instaurara-se “a mais 

memorável contenda jurídica constitucional do Brasil”, conforme lembrou Pontes de 

Miranda (1972, p. 233). O que estava em xeque era a extensão das hipóteses do 

remédio. Seria o habeas corpus instrumento hábil a contestar qualquer coação ou 

violência a direitos ou estaria ele reservado aos casos de violação ao direto de ir e vir? A 

primeira das teses ficou conhecida pela defesa a ela feita pelo jurista Rui Barbosa.  

 O jurista baiano afirmava que a Constituição falava “amplamente, 

indeterminadamente, absolutamente, em coação e violência; de modo que, onde quer 

que surja, onde quer que se manifeste a violência ou a coação, por um dêsses meios, aí 

está estabelecido o caso constitucional de habeas corpus” (BARBOSA apud 

MIRANDA, 1972, p. 179). O Supremo Tribunal Federal (STF), à época, chegou a 

decidir de forma ampla, dando ao writ a extensão que Barbosa dava (MIRANDA, 1972, 

180).  

 Mas a posição majoritária do Supremo, no início do século passado, situava-se 

em uma interpretação restritiva do § 22 do artigo 72 da Constituição da República, 

entendendo ser caso de habeas corpus apenas aquele em que se configurava violação ao 

direito de locomoção.   

 Já em 1916, Pontes de Miranda defendia uma interpretação intermediária entre 

essas duas outras teses. Para ele, o habeas corpus tutelaria sim os direitos de ir e vir, 

mas não apenas quando eles fossem diretamente atacados por meio de uma prisão ilegal, 

por exemplo, mas sempre que estivessem ameaçados, ainda que indiretamente 

(MIRANDA, 1972, p.180-183).  

 Esse é o entendimento que se tem do instrumento hoje, o qual possui amplas 

possibilidades de cabimento, como já dito acima: não apenas contestar uma prisão 

ilegal, mas atacar qualquer ato que ameace direta ou indiretamente a liberdade.  

 A contenda vivida hoje também se foca no tema do cabimento do remédio. 

Porém, hodiernamente, a motivação clara da controvérsia é o grande número de habeas 

corpus ajuizados diretamente nos tribunais locais, mas também e, sobretudo, nos 
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O texto era exatamente este: “Dar-se-á o habeas corpus , sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em 

iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder”.  
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tribunais superiores. Não pretendemos nos aprofundar aqui neste ponto, mas não custa 

trazer um dado que pode enriquecer a questão. É certo que o quantitativo de cem mil 

habeas corpus recebidos em apenas três anos pelo STJ ou o quantitativo de 4.475 ações 

(ANUÁRIO DA JUSTIÇA, 2012) dessa natureza recebidas pelo STF em um ano, ou 

ainda, para nos atermos ao universo pesquisado, os cerca de 15 writs julgados por 

sessão de câmara criminal no TJPE representam um problema de difícil solução, o qual, 

muito certamente, está relacionado ao ritmo de linha de produção de julgamento que 

eles passam a ter. Por outro lado, antes de se pensar no abuso no uso do habeas corpus é 

preciso pensar que pode haver um motivo para se fazer uso do instrumento.  

 O argumento não é meu, mas dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, 

ambos do STF. Segundo os ministros, cerca de 23% dos habeas corpus julgados no 

tribunal são considerados procedentes. Esse percentual já chegou a 30%. Enfim, nesses 

casos, “há abuso do judiciário e não do impetrante” 
49

, como destacou Toffoli. E não são 

poucos.  

 No caso do TJPE, o número de decisões revertidas nos tribunais superiores pode 

ser grande e uma pesquisa nesse sentido seria bastante rica. Afinal, é uma média de 90% 

de decisões denegatórias, o que deve levar, invariavelmente, a uma boa parte de 

contestações no STJ e no STF e, quiçá, a um bom número de vitórias nestes tribunais. 

Em uma de minhas visitas ao tribunal, conversei com uma advogada que atuava na área 

há cerca de dez anos. Ela estava esperando para fazer uma sustentação oral e me disse, 

de forma muito tranquila, que estava ali apenas para cumprir o protocolo e que o habeas 

corpus para o STJ já estava pronto!     

 O remédio heroico, tão aclamado pela retórica jurídica como defensor das 

liberdades e dos direitos individuais diante do Estado e até mesmo como instrumento ao 

lado dos mais fracos contra “a violência da classe dominante e da polícia” (MIRANDA, 

1972, p. 176), vem ganhando alguns inimigos e se tornando um vilão de gabinetes cada 

vez mais superlotados de processos. Como lembrou um dos desembargadores ao longo 

da sessão: “é preciso racionalizar as hipóteses de habeas corpus”.  

                                                           
49

 Entrevista disponível em: <<http://www.conjur.com.br/2012-mai-21/maior-numero-hcs-nao-justifica-

restricao-dizem-ministros-anuario>. Acesso em 04 jun 2012. 

 

http://www.conjur.com.br/2012-mai-21/maior-numero-hcs-nao-justifica-restricao-dizem-ministros-anuario
http://www.conjur.com.br/2012-mai-21/maior-numero-hcs-nao-justifica-restricao-dizem-ministros-anuario
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 A prevalência de um entendimento em torno da prisão preventiva que a vê como 

pena e como arma de combate à criminalidade e de uma canseira diante de um sem 

número de habeas corpus impetrados diariamente na justiça são elementos centrais para 

se compreender a formação de um modo de julgar em linha de produção.   

3.2. O rito do julgamento do habeas corpus no TJPE 

 Antes que passemos à explanação sobre o tema da morosidade e das soluções 

oficiais e extraoficiais que os órgãos julgadores adotam, descrevamos o rito que deve 

ser obedecido no julgamento de habeas corpus no Tribunal de Justiça.  

 Uma vez proposta a ação, ela é distribuída para um dos doze gabinetes dos 

desembargadores que compõem as câmaras criminais do Tribunal. A distribuição é feita 

de modo eletrônico e o desembargador sorteado será também o relator do caso.  

 O relator possui várias e importantes funções. Primeiramente, ele é responsável 

pelo julgamento de pedido de liminar, se houver. Ele também elabora um voto, que traz 

o seu posicionamento no caso, e leva à sessão de julgamento o writ, para que ele possa 

ser apreciado pelo órgão colegiado (a câmara composta por três desembargadores). 

 Internamente, em seu gabinete, o desembargador conta com a ajuda, na 

elaboração dos votos, de servidores e estagiários, e a divisão interna de trabalho fica a 

seu critério.  

 O colegiado é parte do rito, de forma que o relator não pode julgar sozinho o 

habeas corpus. Na sessão, um dos desembargadores desempenha o papel de presidente 

e é responsável por conduzir os julgamentos.  

 O desembargador é chamado a trazer à sessão o habeas corpus no qual foi 

relator. Eles iniciam de forma quase ensaiada: “trago a julgamento o habeas corpus de 

número tal, impetrado por fulano, paciente cicrano etc”. Fazem a leitura do relatório do 

caso (já que os outros dois desembargadores não têm acesso aos autos do processo, a 

menos que peçam vista). Se a defesa desejar fazer sustentação oral no plenário, o fará 

após a leitura do relatório. Havendo sustentação ou não, o relator lê o seu voto. Lido 

este último, o presidente anuncia que as discussões estão iniciadas, após o que, vota o 

segundo desembargador e, por último o desembargador que preside a sessão.  
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 Já vimos que todo esse ritual realizado na sessão demandaria no mínimo vinte 

minutos, se fossem cumpridas todas as etapas desejáveis: um relatório minucioso, uma 

sustentação oral bem feita, discussões em torno da matéria e, por fim, a colhida dos 

votos. O colegiado demanda tempo e é, inclusive, essa a razão de diversas discussões 

em torno da compatibilidade da manutenção do colegiado em justiças superlotadas de 

processo. Seria o colegiado quase que um “luxo”, como comentou certa vez Perrot 

(1998).  

 Porém, e aqui lembramos Rowan e Meyer (1977), uma alternativa que os 

sistemas de justiça encontram para compatibilizar as metas de eficiência com a 

necessidade de manter os princípios que orientem a justiça, é adotar esses últimos 

apenas de forma cerimonial. Como as normas que as orientam não estão fortemente 

articuladas às práticas, é possível ter um colegiado como aparência.  

 Certamente, nenhum habeas corpus deixa de ser levado à sessão. Porém, a 

grande maioria deles recebe atenção apenas do relator. Dessa forma, é possível ter 

julgamentos que duram somente trinta segundos, como foi referido também no primeiro 

capítulo. Os detalhes da linha de produção observados nas sessões serão melhor 

aprofundados em seguida. Passemos agora ao enfrentamento das alternativas que vêm 

sendo apresentadas no combate à morosidade.  

3.3. A “crise da justiça” e as alternativas simplificadoras do processo: soluções ou 

armadilhas? 

 A busca pela celeridade tem estado entre os principais motes de mudanças 

processuais sofridas pelo nosso ordenamento nos últimos anos. Se de um lado é certo 

que o judiciário brasileiro e pernambucano são morosos, por outro, também é certo que 

as causas e soluções para o problema ainda não estão tão evidentes. 

 A culpa é por vezes atribuída à burocracia. Embora a formalidade seja apenas 

uma de suas dimensões, como vimos antes, é ela a imagem mesma de um ambiente 

estagnado e burocrático. Pilhas de processos, elástico e folhas intermináveis de 

despachos são a representação imagética do excesso de formalismos. 

 É claro que é possível, até mesmo com a simples percepção de advogado, 

estagiário ou usuário da justiça, notar alguns abusos em termos de formalidade ao longo 
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de um processo. O acesso é dificultado pela linguagem – por vezes, o usuário da justiça 

não consegue entender o que está se passando-, pelos custos que envolve (não apenas 

em dinheiro, mas em tempo), pela falta mesma de compreensão de direitos e por tudo 

aquilo que a burocracia exige como juntar documentos, ter fotocópias autenticadas, 

protocolar o processo no local correto, esperar uma distribuição etc.  

 Superado esse primeiro obstáculo, o jurisdicionado ainda é convidado a 

acompanhar um longo processo que se desenrola normalmente a passos lentos. 

Audiências marcadas para dois ou três meses após a apresentação da demanda, 

adiamentos nada incomuns que acarretam novas remarcações, um rito mesmo lento em 

que as pessoas falam, em seguida o juiz repete o que se acabou de dizer para que um 

servidor reduza tudo a termos. Isso para falar da realidade dos fóruns mais organizados. 

 Porém, afirmar que a morosidade tem como causa essas formalidades não é tão 

seguro. Em pesquisa realizada com processos de homicídio em Pernambuco, 

pesquisadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e 

Políticas Públicas de Segurança
50

 destacaram que o principal fator de demora no 

andamento de um processo é o “tempo morto” que ele passa, por vezes, em uma 

prateleira ou com uma das partes (Ministério Público ou defesa). Dos 123 processos 

analisados por elas, em 45,5% deles havia sido detectado um “tempo morto” de pelo 

menos dois anos (BASTOS et all, 2011, p. 199-200). Em outras palavras, a ideia de 

processos que “dormem” nas prateleiras não é coisa rara.  

 Isso pode ser atribuído a uma falta de organização e gerência de uma vara ou um 

fórum, à falta do uso de tecnologias como a informatização dos processos, dentre tantas 

outras coisas. Porém, costuma-se atacar o próprio procedimento como moroso, quando, 

por vezes, ele não é. Quando o é, é no intuito de garantir direitos à pessoa que senta no 

banco dos réus.  

3.3.1. Formalismo ou formalidade: o direito fundamental ao procedimento 

 Antes de ser um entrave ao tranquilo andamento do processo, o procedimento é 

um direito fundamental de suma relevância, entendido como um “direito a um sistema 

de regras e princípios que permita a atuação eficaz dos órgãos encarregados da 
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 Vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco. 
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persecução penal”, assegurando “a plena efetivação das garantias do devido processo 

penal” (FERNANDES, 2005, p. 43). Desse modo, o rito processual, embora seja 

comumente apontado como culpado pela morosidade, é um direito imprescindível que 

garante ao réu uma acusação controlada pelos cidadãos como um todo e pela sua própria 

defesa.  

 Quando não seguimos as regras de um procedimento, quase sempre na tentativa 

de simplificá-las, podemos estar atropelando algumas garantias. Isso pareceu evidente 

no estudo sobre os sistemas frouxamente articulados, dirigido por Sapori e já referido 

no primeiro capítulo. De fato, procedimentos de padronização e sumarização, 

institucionalizados informalmente em varas, tribunais ou juizados, podem responder ao 

ideal de celeridade, colocando em risco, por outro lado, o devido processo legal.  

 Evidentemente que a demora na conclusão dos processos traz prejuízos não 

apenas ao Estado, como também ao réu. Por vezes, o indivíduo se encontra preso 

preventivamente e ainda que não seja o caso, as mazelas se mantêm, afinal, responder a 

um processo criminal é uma pena. Do estigma às incertezas sobre o resultado final da 

colenda, o acusado sofre o que se passou a chamar a pena de banquillo (LOPES JR; 

BADARÓ, 2010), isto é, a pena que advém do simples “sentar” no banco dos réus.  

 A crise da justiça brasileira, e especial do sistema de justiça penal, que se reflete 

em diversos fatores, dentre eles a morosidade, é inconteste. Porém, é preciso lidar com o 

dado formalidade de maneira menos emocionada. A formalidade não é um fim em si 

mesmo (o que às vezes é chamado de formalismo), mas importante meio de assegurar 

certas garantias. Como ressalta Binder (2003, p. 57):  

Existem princípios próprios do Estado de direito e hoje plasmados 

com generosidade em todas as constituições e pactos internacionais de 

direitos humanos que protegem todo cidadão que é submetido a um 

juízo, desde o início da preparação deste, até o final dos atos de 

controle e execução da decisão tomada nesse juízo. Para ‘garantir’ que 

esses princípios serão respeitados pelos funcionários, criam-se formas 

de cumprimento obrigatório. 

 A formalidade possui uma função de ordenação da atividade judicial e, ao 

mesmo tempo, constitui um instrumento precioso de controle dessa mesma atividade. É 

em razão da formalidade que, por vezes, podemos dizer que o juiz x agiu em 

desconformidade com a lei. A formalidade não é apenas a exigência de duas vias de um 
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documento qualquer para ingressar com uma ação, mas também uma disciplina aos 

profissionais que atuam no poder judiciário e demais instâncias da justiça penal. O 

devido processo legal é ele mesmo, em um aspecto, a consagração da formalidade.  

 Desse modo, deixando os excessos formalistas de lado, a observância de algum 

grau de formalidade – e do procedimento - por parte dos agentes do Estado é uma 

segurança que os cidadãos têm perante ele. No processo penal, o respeito ao devido 

processo legal é a tentativa de se alcançar essa segurança. 

 Um pequeno parêntese. O devido processo legal, os princípios e o procedimento 

são utilizados comumente no discurso jurídico com forte carga retórica (CUNHA, 1979) 

ou de forma cerimonial (MEYER; ROWAN, 1977). Esses standards aparecem por 

vezes com um escopo legitimador da atividade decisória, mesmo que efetivamente não 

tenham orientado o julgador (BOURDIEU, 2011).  

 Apesar de não descartarmos essas análises, ao contrário, tomá-las como parte da 

explicação dessas justiças em linha de produção, não nos aprofundaremos sobre os 

efeitos discursivos delas. Por isso, estamos tratando aqui do procedimento no processo 

penal de forma realmente prescritiva. Sabemos que a segurança jurídica que advém da 

observância de um procedimento pode não passar de uma enorme ilusão de segurança 

jurídica, pois ao aplicador da lei estão disponíveis recursos quase que ilimitados para 

decidir. Porém, não obstante todas essas importantes considerações que fazem os 

autores da “suspeita”, como refere Luciano Oliveira (2010), dentre eles Bourdieu (para 

citar apenas o tratado aqui), manteremos a ideia de que a observância do procedimento 

é, apesar de tudo, fundamental.  

 O devido processo legal possui importância como instrumento de controle do 

Estado.  Não é possível abrir mão de seus corolários: a ampla defesa, o contraditório, a 

presunção de inocência e para que estes princípios se efetivem é, por vezes, 

fundamental um rito, que demanda tempo. 

 A sequência dos atos, os prazos, os recursos, as ações autônomas de 

impugnação. Tudo isso é parte desse grande sistema de garantias sem as quais a justiça 

penal pode se transformar em puro arbítrio. Porém, é justamente esse sistema de 

garantias que demanda tempo para se efetivar que se transforma em um obstáculo às 

metas de eficiência buscadas pelo judiciário. Concluindo,  
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Las formalidades del procedimiento penal no son meras formalidades, 

en su núcleo son formas protectoras en interés de la totalidad de los 

intenvinientes en el proceso y, ante todo, del imputado. Si se autoriza 

en el caso concreto a dejar de lado estas formalidades, de este modo, 

se tornan dispositivos todos los pilares del derecho procesal penal 

(HASSEMER, 2003, p. 89).  

3.3.2. As súmulas vinculantes e as súmulas sugestivas: a força dos precedentes no 

mecanismo de aceleração do processo 

 As súmulas vinculantes se tornaram realidade em nosso ordenamento jurídico 

com a Emenda Constitucional n° 45 de 2004, que acrescentou ao texto constitucional o 

artigo 103-A
51

. A edição de súmulas, as quais agrupam os entendimentos pacificados 

em um tribunal, entretanto, é realidade desde a década de 60. Ao mesmo tempo, 

algumas mudanças ocorridas na exegese processual civil, já vinham dando a algumas 

dessas súmulas um caráter vinculante
52

, ainda que elas fossem meramente sugestivas ou 

persuasivas. 

 Inúmeras contendas se instauraram com a previsão da súmula vinculante. Para 

alguns, maculava-se a independência dos órgãos jurisdicionais, pois “na medida em que 

impõe coercitivamente ao juiz inferior o seguimento estrito de uma determinada 

interpretação do texto legal elaborada por juiz superior, faz ‘tábula rasa’ da 

independência dos juízes” (TEBET, 2010, p. 134). Para outros, entretanto, um 

tratamento mais sério em relação aos precedentes judiciais pode representar um avanço 

não apenas em termos de celeridade, como de segurança jurídica, ao garantirem-se 

decisões iguais para casos iguais (MARINONI, 2010). 

 Antes de qualquer consideração, salientemos que não acreditamos que possa 

existir uma teoria geral dos processos civil e penal. Eles incidem sobre realidades 
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 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 

dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, 

a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do 

Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem 

como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.” (Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988) 
52

 O artigo 38 da Lei 8.038/90, que disciplina os procedimentos dos recursos junto aos tribunais 

superiores, já previa a possibilidade de um relator decidir de pronto um pedido ou um recurso, cuja 

matéria estivesse pacificada em súmula – não súmula vinculante – do tribunal. Na prática, aquela decisão 

constada em súmula já deveria estar sendo seguida, sob pena de não ser mais conhecida no tribunal. O 

mesmo se diga a respeito das mudanças ocorridas no artigo 577 do Código de Processo Civil, sobretudo a 

partir de 1998.   
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completamente diversas e possuem desafios e metas próprios. Desse modo, a discussão 

sobre a súmula vinculante para a justiça cível e para a justiça penal possuem pesos e 

medidas  diferentes e nossas considerações vão se restringir ao seu uso na justiça penal.  

 A existência de súmulas que vinculam juízes de primeiro grau e tribunais 

regionais pode ajudar a reduzir o número de recursos que chegam aos tribunais 

superiores, sobretudo o STF. Porém, a sua utilização em matéria criminal pode se 

mostrar equívoca, tendo em vista a matéria mesma que envolve as querelas criminais. 

Uma situação de crime (que envolve o ofensor, a vítima, o local, os motivos, as 

circunstâncias espaciais e temporais etc) jamais é igual a outra.  

 Diogo Tebet lembra ainda que a justiça criminal é regida por alguns princípios, 

dentre eles o da individualização da pena. Este se divide em dois aspectos: a 

individualização como vedação à aplicação de penas a pessoas diversas do acusado e a 

individualização como dever do aplicador da lei de olhar para o caso concreto e decidir 

conforme as suas especificidades
53

 (TEBET, 2010, p. 187-193). É este última aspecto 

que interessa à discussão sobre padronização de julgamentos.  

 Embora a justiça opere com base na máxima “cada caso é um caso”, ela não 

corresponde a um tipo de justiça padronizadora. As peculiaridades de cada caso são 

deixadas de lado quando há necessidade de se julgar de forma acelerada. As súmulas, 

vinculantes ou não, são um importante instrumento para isso. 

  As súmulas vinculantes são potencialmente mais capazes de dirigir a atividade 

judicante, porque devem ser obedecidas. Até o momento, foram editadas poucas 

súmulas vinculantes em matéria criminal, não se podendo medir efetivamente o impacto 

delas na formação dos julgamentos e, quiçá, na redução de recursos aos tribunais 

superiores. O mesmo não pode ser dito a respeito das súmulas não vinculantes. 

 São centenas delas regulando matérias de penal e processo penal e com forte 

adesão nos julgamentos realizados por juízes e desembargadores. Durante os seis meses 

de pesquisa no campo, pudemos perceber o quanto determinadas súmulas são capazes 
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 O princípio da individualidade é decorrência natural do princípio da culpabilidade, entendido como 

uma superação da responsabilização objetiva  e.portanto, uma consagração de uma justiça que se adapta 

ao caso concreto. Como informa Cláudio Brandão: “O princípio da culpabilidade, que traduz a 

responsabilidade penal do Homem, condiciona o método do direito penal porque é um dos mecanismos 

para o sopesamento do caso no processo de decisão e da argumentação jurídica (...)”. (BRANDÃO, C., 

2005, p. 219).  
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de se tornar fundamento quase único das decisões. Elas possuem uma enorme força 

como precedente judicial, o que necessariamente nos leva uma consideração a respeito 

da transformação que o sistema jurídico brasileiro passa com um novo papel exercido 

pela jurisprudência, apesar de sua filiação tradicional ao civil law. 

 A família romano-germânica formou-se na Europa continental e o seu primeiro 

momento a destacar é o século XVIII, com o renascimento do direito romano nas 

universidades. O primeiro esforço de recuperação do direito romano vem dos 

glosadores, que procuram encontrar o sentido original dos textos romanos e, em 

seguida, os pós-glosadores que, a partir do texto romano, procuram explicar e 

normatizar as suas realidades, adaptando conceitos às suas necessidades.  

 A escola do direito natural vai dominar a cena europeia nos séculos XVII e 

XVIII e terá como preocupação a sistematização do direito e a centralidade do homem. 

A ideia de direitos subjetivos vai dominar o cenário e o paradigma moderno da razão se 

estabelecerá finalmente na formação de uma cultura jurídica. Como destaca René David 

(1996, p. 37): 

A razão humana, desde então, será, por consequência, o único guia; na 

época da filosofia das luzes, os juristas, inspirando-se num ideal de 

universalismo, procurarão proclamar as regras de justiça de um direito 

universal, imutável, comum a todos os tempos e a todos os povos. 

Estas concepções reforçarão a tendência para uma nova amálgama de 

costumes locais e regionais; a exaltação da razão, a nova função 

reconhecida à lei pelas doutrinas voluntaristas, preparará a via da 

codificação. 

 A tradição romano-germânica do direito proporcionou à lei o status de fonte 

primária do direito e à jurisprudência, de fonte secundária. A codificação é um 

momento importantíssimo de sistematização e racionalização desse direito, que está, em 

primeiro plano, nas leis.  

 A jurisprudência, entretanto, sempre possuiu um papel ativo na formulação do 

direito e de modo algum se restringiu a dizer o que era a lei. René David comenta que, 

em verdade, desde o início do século XX esse é também o quadro nos países da civil 

law. Na França da Escola da Exegese, os códigos jamais deixaram de ser interpretados e 

criativamente aplicados por juízes (DAVID, 1995, p. 90).  
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 Mais, quando nos deparamos com a atuação de nossos tribunais em estudos 

empíricos das decisões ou da forma como elas são tomadas, cremos que essa 

formulação possa ser ainda mais abrangente e que a jurisprudência venha assumindo 

mesmo um lugar ao lado da lei e não de submissão a esta.  

 Teoricamente, “A jurisprudência move-se dentro de quadros estabelecidos para 

o direito pelo legislador, (...) sendo a situação nos países da família romano-germânica, 

neste aspecto exatamente o inverso da que é admitida nos países de common law” 

(DAVID, 1995, p. 120). Essa diferença fica reverberada com a importância que 

possuem os precedentes no sistema da common law e da civil law.  

 Em tese, nos sistemas como o brasileiro, os precedentes são um indicativo para 

as decisões, mas indicativos frágeis e passíveis de modificação a todo tempo. Os 

precedentes não vinculam precisamente porque cabe tão somente à lei (em sentido lato) 

a criação do direito e porque os juízes não podem se transformar em legislador.  

 Mas apesar de teoricamente não vincularem, os precedentes possuem força 

inconteste na atividade dos tribunais. “A câmara decide de acordo com o STF”, disse-

me um desembargador em entrevista realizada para a minha dissertação. Essa é a tônica. 

Primeiramente porque, havendo a possibilidade de se levar a questão em exame até o 

STF e de, neste tribunal, ver-se a adequação do caso ao seu entendimento, é preferível 

que este prevaleça desde já no nível da câmara.  

 Segundo porque consiste em excelente economia de discussão atribuir a decisão 

ao entendimento dos tribunais superiores. Obedece-se, assim, a múltiplas demandas: à 

meta burocrática de análise rápida de processos e à meta da justiça de tentar desafogar 

as estantes (metáfora que deve cair rápido em desuso com a informatização dos 

processos) do STJ e do STF. 

 Embora a doutrina se obstine a conferir à jurisprudência um papel apenas 

secundário em termos de fonte do direito, é interessante notar o esforço que se 

desenvolve para assegurar a unidade da jurisprudência. Além das súmulas que existem 

em todos os tribunais e, ainda no caso do STF, das súmulas vinculantes, há os diversos 

dispositivos que regulam os recursos nos processos civil e penal, que vinculam o 
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cabimento ou não cabimento deles à existência de decisões conforme a jurisprudência
54

. 

No frigir dos ovos, é o entendimento dos tribunais que guia a atividade dos tribunais e 

advogados. Não apenas isso, há de se destacar as ferramentas existentes para garantir a 

autoridade das decisões do STF, como as reclamações.  

 A rule of precedent do direito inglês, que obriga o juiz a decidir conforme os 

seus predecessores, está intimamente ligada aos ideais de segurança e certeza e é isso 

que se defende ao referendar mais força aos precedentes em nossos tribunais, a fim de 

se evitar decisões diferentes para casos iguais (MARINONI, 2010). Entretanto, ao que 

parece, a tendência a se conferir maior força aos precedentes está mais diretamente 

ligada a outro ideal, que é o de uma justiça mais célere. Está ligado às exigências de 

metas de eficiência em uma organização burocrática. 

 A situação é muito diferente quando estamos nos apegando aos precedentes não 

por tradição ou por reconhecer neles a fonte mais original do direito, mas 

fundamentalmente porque precisamos reduzir os números de processos nos tribunais. 

Não se busca a equidade, tão cara aos países da common law.  

 Para se ter uma ideia, passemos a uma rápida análise de quatro casos escolhidos 

aleatoriamente entre aqueles 1.818 acórdãos trabalhados. São todos processos em que a 

decisão no habeas corpus foi em 2011 e que invocaram, na fundamentação, as súmulas 

21
55

 e 52
56

 do STJ. Ambas as súmulas datam do início da década de 90 e surgiram no 

bojo sobre as discussões a respeito do tempo do processo. Percebe-se que, nos dois 

casos, põe-se uma data final para a alegação de excesso de prazo no processo. Ocorre 

que do fim da instrução até a sentença ou da sentença de pronúncia até a sentença do 

tribunal do júri podem transcorrer muitos dias ou meses, o que é relativamente comum, 

afinal o sonho da audiência una
57

, instituída pela lei 11.719 de 2008, não passa mesmo 

de um sonho.  

                                                           
54

 Como é o caso dos recursos especiais e extraordinários, cujo cabimento passa por uma análise prévia de 

adequação da decisão recorrida aos entendimentos pacificados no STJ e STF, respectivamente.  
55

 Súmula 21, STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por 

excesso de prazo na instrução. 
56

 Súmula 52, STJ: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por 

excesso de prazo 
57

 Nos termos do artigo 400 e 403 do CPP, modificados pela lei 11.719, todos os atos de instrução 

ocorreriam em uma única audiência e, ao final, seriam feitas as sustentações orais do Ministério Público e 

da defesa do acusado, a que se seguiria, de pronto, a sentença do juiz.  
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 Em termos práticos, daquelas datas estabelecidas pelas súmulas até a sentença de 

1° grau o réu poderá continuar preso sem que possa alegar excesso de prazo! Essas duas 

súmulas são um excelente instrumento na justiça em linha de produção. É possível 

visualizar o que ocorre: o processo chega às mãos do desembargador ou do servidor, ele 

olha para a petição do habeas corpus, percebe que há alegação de excesso de prazo e 

vai diretamente verificar se a instrução está concluída ou se o réu já foi pronunciado. 

Em caso positivo, denega-se a ordem. O padrão está pronto e os julgamentos também. 

Porém, por trás da simples aplicação da súmula ao caso concreto, poderá estar uma 

diversidade de vidas, crimes e fatores. Vejamos:   

Quadro 2: Casos de aplicação das súmulas 21 e 54 do STJ julgados em 2011. 

O caso O tempo 

de prisão 

provisória*  

O tempo decorrido do fim 

da instrução ou da data 

da sentença de pronúncia 

até a sentença de 1° grau 

Homem é acusado de matar 6 irmãos de uma mesma 

família. Foi preso em flagrante e denunciado pelo 

crime de homicídio triplamente qualificado 

4 anos 2 anos e 1 mês 

Homem é acusado de provocar propositalmente 

incêndio em uma loja de móveis, durante a 

madrugada, no centro do Recife. Ele foi denunciado 

pelo delito de incêndio 

1 ano e 9 

meses 

6 meses 

Homem acusado de falsificar o documento de 

identidade e a carteira de trabalho para obter 

habilitação para dirigir. Foi preso em flagrante e 

denunciado pelo crime de falsificação documental 

1 ano 20 dias 

Homem é preso em flagrante, na zona rural do estado 

de Pernambuco, por trazer consigo a substância 

popularmente conhecida como maconha.  

1 ano e 8 

meses 

11 meses 

*O tempo de prisão provisória até a sentença de 1° grau apenas, já que será provisória a prisão até o 

trânsito em julgado da sentença.  

Fonte: Processos de habeas corpus de número 234136400, 232489200, 227881300 e 228049900, 

contidos no banco de dados do TJPE - DISKMETA-LITE.  

 

 Qual a semelhança entre esses processos? As situações delitivas em nada se 

aproximam, o tempo de prisão preventiva dos réus também não e o tempo transcorrido 

entre a data final estabelecida pelas súmulas (fim da instrução ou sentença de 

pronúncia) e a sentença final também não é o mesmo nos quatro casos, variando de 

vinte dias a dois anos. Não se trata de aplicação de súmula para se garantir equidade, 

porque os casos não são iguais, embora tenham sido tratados como se fossem. Essas 

súmulas, além de representarem em si um erro, porque pressupõem que do fim da 

instrução até a sentença e que da pronúncia até a sessão do júri decorrerão poucos dias, 

são aplicadas automaticamente. 
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 As súmulas acabam servindo como instrumentos valiosos de uma justiça em 

linha de produção e não funcionam para tratar iguais os casos iguais, mas para acelerar 

o ritmo de julgamento de casos com apenas alguns pontos de semelhança.  

 Essa era a grande preocupação que orientava as críticas sobre a possibilidade de 

edição de súmula vinculante em matérias criminal (STRECK, 1998). Todavia, nem 

precisamos de toda essa preocupação em relação apenas às súmulas vinculantes, tendo 

em vista que as súmulas já desempenham forte papel uniformizador. Isso, diga-se mais 

uma vez, não é ruim em si. Afinal, espera-se que a justiça não dê diferentes provimentos 

a casos iguais. Porém, quando a súmula serve mais às metas burocráticas de celeridade 

do que ao ideal de equidade, é possível despertar para o perigo em torno da força dos 

precedentes, sobretudo, na justiça penal. 

3.3.3. Os mecanismos de justiça negociada: transação penal na lei 9.099 de 1995 

 Outro dispositivo típico dos países da common law que tem enorme eficácia em 

termos de aceleramento do tempo do provimento judicial é a justiça negociada. Frise-se 

que justiça consensual pressupõe a participação de duas partes autônomas que negociam 

entre si um provimento final, não participando o juiz dessa decisão. No caso da 

Inglaterra, a participação do juiz anula até mesmo a negociação, enquanto que nos 

Estados Unidos ela é permitida (SPENCER, 1998, p. 17).   

 O Brasil adotou esse mecanismo para o rito dos juizados especiais, na qual se 

prevê a possibilidade de transação penal apresentada pelo Ministério Público e que pode 

ou não ser aceita pelo acusado. Falamos sobre o instituto no primeiro capítulo, 

justamente quando apresentávamos o texto de Blumberg sobre justiça em linha de 

montagem.  

 Foi justamente diante dos casos de justiça negociada que Blumberg observou um 

ritmo de linha de produção em que o cliente da justiça criminal se via quase que 

impelido a declarar a sua culpa, pois isso representava uma solução rápida do processo, 

o que interessava ao defensor, à acusação e ao juiz. 

 Não se subestime a velocidade com a qual se chega a um provimento final nos 

casos da justiça consensual. Segundo J. R. Spencer, uma audiência na Inglaterra, em 
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1994, tinha duração média de 8,2 horas quando o acusado não se declarava culpado e 1 

hora se ele se declarava culpado (SPENCER, 1998, p.13).  

 Nos juizados especiais criminais, as transações penais também são uma 

alternativa valiosa quando a finalidade é acelerar o fim do processo. Afinal, aceita pelo 

“autor do fato”, como é chamado o acusado no rito dos juizados, não se inicia sequer 

um processo criminal.  

 É a busca por essa celeridade que certamente vem motivando a presença de um 

mecanismo de justiça consensual como o “plea guilty” da common law no projeto do 

novo Código de Processo Penal, problemática que merecerá pesquisas futuras, porque 

esse tipo de consenso parece ideal em ambientes em que o sistema processual é 

efetivamente baseado no antagonismo de duas partes, acusação e defesa, participando o 

juiz apenas passivamente. Francamente, no Brasil, não é o que ocorre. Jacinto Coutinho 

(2000) lembra o quão inquisitório é o nosso sistema processual penal, onde o acusado 

precisa enfrentar duas partes: o Ministério Público e o juiz.   

3.3.4. Mecanismos extraoficiais de sumarização dos julgamentos 

 Dedicamo-nos no primeiro capítulo a falar um pouco de como toda organização 

possui uma vida própria que se desenvolve no cotidiano das atividades de seus agentes. 

As normas que regulam formalmente qualquer organização – como o judiciário – 

convivem com outras normas criadas no dia a dia.  

 Nos tribunais não é diferente. Há uma etiqueta que orienta a forma de falar e de 

se vestir, a vedações implícitas que apenas alguém que passa a conviver ali conhece, os 

tons de voz que podem ser usados nos diferentes ambientes. Inclusive, quando realizado 

o trabalho de campo nas sessões, eu sabia que parte dessas normas eu teria que obedecer 

para não chamar demasiada atenção dos atores que compõem diariamente aquele ato. 

Ao mesmo tempo, pude notar algumas pessoas que praticavam condutas estranhas ao 

ambiente, como atender o celular em voz alta, ou mesmo chorar em voz alta diante de 

uma posição ou outra dos julgadores.  

 Além da etiqueta que envolve o comportamento das pessoas, há as normas 

extraoficiais que gerem o andamento dos processos. É possível identificar os 

mecanismos para aliviar o grande número de julgamentos que devem ser realizados. 
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Dos mecanismos mais simples como a criação de modelos de peças – que já obedece a 

algum padrão – até uma cultura de acompanhar o posicionamento do relator, o tribunal 

é permeado de lógicas próprias que um trabalho etnográfico procura entender e 

interpretar. O próximo capítulo vai se dedicar a trazer um pouco dessa interpretação 

resultante do trabalho de campo. Antes, porém, faremos considerações sobre o elemento 

central que saltou aos olhos: a mitigação do colegiado.  

3.3.4.1. A mitigação do colegiado e a crise da “unanimidade” 

 A existência de órgãos julgadores colegiados está normalmente ligada a um ideal 

de certeza e segurança jurídica. Tributa-se a mais de uma pessoa o julgamento de uma 

causa por se acreditar que, dessa forma, chega-se a um provimento final mais certo e 

justo. Os órgãos colegiados são comuns em todo sistema de justiça, tanto no primeiro 

como no segundo grau.  

 No Brasil, a regra é a colegialidade nos tribunais, sendo o primeiro grau formado 

por juízos monocráticos. Em outros países, como a França e a Espanha, verifica-se a 

existência de órgãos colegiados em primeiro grau. Nos Estados Unidos esta também é a 

regra no caso da justiça criminal, haja vista competir à instituição do júri (órgão 

essencialmente coletivo) o julgamento dos crimes. A colegialidade é, portanto, uma 

escolha que variará a depender do modelo administrativo da justiça.    

 Evidentemente, o julgamento colegiado demanda tempo. Pensando nisso, 

algumas reformas legislativas foram realizadas no âmbito do processo civil, gerando a 

já conhecida possibilidade de julgamento de mérito pelo próprio relator do processo. 

Trata-se da previsão disposta no artigo 557
58

 do Código de Processo Civil.  

 No caso, o relator pode, por decisão monocrática, até mesmo dar provimento a 

um recurso, se a decisão recorrida estiver em manifesto contraste com súmula ou 

jurisprudência dominante dos tribunais superiores. Não interessam os pormenores desse 

dispositivo, as discussões sobre o que significa “jurisprudência dominante” e tampouco 

                                                           
58

 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 

prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 

Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.  

§ 1
o
-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência 

dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao 

recurso.  
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se esse dispositivo trouxe efeitos práticos do ponto de vista da celeridade. Interessa 

apenas ressaltar que a tendência em reduzir a colegialidade é presente em nosso 

ordenamento jurídico, muito embora esse dispositivo não se aplique à justiça criminal.  

 A supressão da colegialidade fere direito fundamental? A resposta a essa 

pergunta não é unânime, havendo uma série de debates sobre a essencialidade ou não do 

julgamento por órgãos coletivos. A constituição não prevê o colegiado como modelo. 

Porém, alguns autores afirmam que a colegialidade está implicitamente contida no 

princípio do juiz natural, de modo que, se as legislações infraconstitucionais preveem 

órgãos colegiados nos tribunais, é porque eles são os competentes para julgar o feito, 

não cabendo ao relator fazê-lo (ARENHART, 2001, p. 39-43). 

 Do ponto de vista do direto e da doutrina, é possível fazer intermináveis 

considerações sobre a colegialidade, se ela de fato traz ou não maior certeza aos 

julgamentos, se é imprescindível a sua observância do ponto de vista da Constituição 

etc. Porém, há uma consideração tipicamente sociojurídica a se fazer: a colegialidade 

sofre com o peso da superlotação e mantém-se de pé apenas aparentemente, porque, nos 

tribunais há muito que se criaram mecanismos de superá-la.  

 Já se falou aqui dos julgamentos por lista, adotados em diversos tribunais e no 

próprio STJ. No TJPE, não há propriamente julgamento por lista, mas há, 

evidentemente, o que Vicente Grecco chamou de “síndrome da unanimidade” 

(GONÇALVES, 2010). O colegiado não passa de um ritual que, por vezes, sucumbe 

diante das intermináveis pautas.  

 Na prática, diversos habeas corpus são julgados pelos relatores, participando os 

demais apenas de um passivo “acompanho”. O julgamento por três é, em verdade, o 

julgamento por um e isso está fortemente ligado à necessidade de se julgar logo. Há 

outras questões, é certo. A unanimidade por vezes ocorre depois de largas discussões 

entre os desembargadores, conforme demonstraremos em seguida. Mas essas situações 

são as exceções. A unanimidade pode também já ser o fruto de entendimentos 

pacificados na câmara criminal, embora jamais esteja pacificado que o caso em exame 

se aplique ao padrão formado na câmara.  
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 Ao mesmo tempo, a unanimidade pode decorrer de diversos fatores extraoficiais, 

apontados em trabalho de Barbosa Moreira, que vão desde o horário em que ocorre a 

sessão até a cadeira em que se sentam os julgadores.  

 No nosso caso, mais de 98% das decisões são unânimes primeiro porque os 

habeas corpus são, majoritariamente julgados em ritmo de linha de produção e segundo 

porque operam todos esses fatores extraoficiais.  

 Todos esses pontos serão tratados adiante. Fica apenas evidente que a não 

colegialidade responde à demanda da celeridade e que, portanto, diante de uma crise de 

morosidade, abre-se mão facilmente da decisão tomada por um órgão coletivo, 

mantendo-se a colegialidade como uma formalidade, já que, na prática, a decisão é do 

relator.   

Sabe, outrossim, que deste conflito de valores [rapidez na prestação 

jurisdicional versus um julgamento mais refletido] resulta não existir 

correspondência entre a norma legal da colegialidade das decisões dos 

tribunais e a realidade prática vivida cotidianamente no foro. Tanto 

assim que, muitas vezes, após divididos por matérias, os recursos são 

levados ao colegiado para julgamento em bloco. Outras vezes, o 

relator, sem externar todas as razões que o conduziram na formação de 

sua convicção, restringe-se a ler um extrato do voto, manifestando a 

conclusão daí tirada. (...) E, em outras não raras vezes, a despeito de 

lido o voto pelo relator, os demais integrantes do colegiado, confiados 

no trabalho por ele realizado, limitam-se a acompanhá-lo, muitas 

vezes sem nem mesmo terem convicção formada quanto aos fatos ou 

ao direito discutidos no caso concreto (GONÇALVES, 2010, p. 54). 

(Grifos nossos)  

 Feitas essas considerações, passemos à solução extraoficial pela superação da 

morosidade e da superlotação: a justiça em linha de produção.  
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4. A justiça em linha de montagem no TJPE: uma etnografia das sessões das 

câmaras criminais  

 O objetivo desta dissertação não era empreender uma explicação do tipo causal 

para a existência de mecanismos sumários de julgamento que emergem no seio de um 

tribunal. O que seguirá então aqui é uma interpretação de como funciona uma justiça em 

linha de montagem nas câmaras criminais, ciente de que ela está ligada a diversos 

fenômenos, mas, sobretudo, à enorme demanda que sofre o judiciário, exigências 

diversas de atores internos e externos, tais como corregedoria, advogados, as próprias 

partes, o CNJ e a própria sociedade, os quais impõem um ritmo acelerado de solução 

dos processos. 

 Fizemos também absoluta questão de lembrar que essa máquina de julgar habeas 

corpus é uma máquina que funciona para denegá-los e que isto está ligado à 

representação que os desembargadores têm da prisão preventiva, o que também já foi 

devidamente discutido no segundo capítulo.  

 Por fim, lembremos que optar pela etnografia foi optar por ter uma experiência 

sensorial de algo que só é devidamente apreendido por este método. Como já 

comentamos, a linha de montagem possui um ritmo, um movimento, que está até 

mesmo no tom de voz dos desembargadores quando eles dizem “acompanho”. Talvez 

ela faça parte do que Malinowski (1978, p. 29) chamava de os “imponderáveis da vida 

real”, fenômenos que precisam ser observados em sua plena realidade e que não podem 

ser registrados apenas com questionários ou documentos estatísticos. Traduzir essa 

experiência em palavras não será tarefa fácil, mas consiste exatamente no objetivo da 

dissertação.  Para facilitar, iniciaremos algumas das seções deste capítulo com frases 

anotadas no desenrolar da pesquisa, frases que exprimem um pouco do que se passa 

naquelas sessões.  

4.1. Notas metodológicas 

 Mais do que qualquer outro, esse capítulo merece ser iniciado com notas 

metodológicas. Finalmente apresentarei uma interpretação para o fenômeno em exame, 

o que só foi possível a partir da etnografia, conjugada a outros métodos de análise 

quantitativa. 
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4.1.1. Fazendo etnografia em lugar (aparentemente) familiar 

 A antropologia elaborou seus métodos com base nas pesquisas realizadas em 

sociedades dedicadas à coleta, à caça, à agricultura de subsistência. Sociedades, 

portanto, estranhas e distantes das de seus primeiros pesquisadores. Quando Malinowski 

(1978), no início do século XX, funda as bases dos trabalhos etnográficos, explorando o 

cotidiano e cultura dos povos das Ilhas Trobriand, retira-se de sua zona de conforto de 

pesquisador de uma universidade europeia para viver com povos até então 

desconhecidos, em um ambiente de clima hostil e hábitos estranhos
59

.  

 O processo de estranhamento, essencial na pesquisa etnográfica, parece mais 

evidente quando saímos literalmente de nosso ambiente e adentramos outro totalmente 

distante e nada familiar, como uma tribo indígena, uma comunidade quilombola. A 

distância aparece como elemento imperativo. O momento inicial da antropologia era um 

movimento de transformar o exótico em familiar, reduzindo essa distância que de fato 

existia entre os pesquisadores e os observados (DA MATTA, 1978). 

 Com o passar do tempo, a antropologia passa a explorar também o ambiente das 

cidades. Ao voltar para a cidade, o movimento parece ser o de transformar o familiar em 

exótico (DA MATTA, 1978). Porém, mesmo na cidade é possível apontar para lugares 

e instituições fechadas sobre os quais os citadinos sabem muito pouco, ao menos que 

sejam parte dele por qualquer razão: presídios, manicômios, igrejas, tribunais. São 

verdadeiras ilhas de significados que parecem excelentes espaços para experimentar e 

tentar captar o que Geertz chama de “o saber local”.  

 Mas e quando nós pesquisadores fazemos parte dessas instituições? Quando a 

compomos como atores? Juristas fazendo etnografia em tribunal? Professores 

observando universidades? Fiéis vivenciado o estranhamento em igrejas? Aqui é 

necessário, de fato, encetar o exercício de exoticizar o familiar.  

                                                           
59

 Aliás, a divulgação dos diários de campo de Malinowski, após a sua morte, por parte de sua esposa, 

causou um verdadeiro alvoroço no mundo da antropologia. Isso porque, Malinowski dedicou em seus 

escritos considerações pouco simpáticas em relação aos Trobriand. Embora tenha sido acusado de 

preconceituoso (que poderia ser de fato, mas isso não vem à questão aqui), na verdade, registrou seus 

sentimentos mais genuínos de um homem europeu e branco que desejava voltar a sua zona de conforto e 

verdadeiramente se sentia desconfortável em uma ilha em que o estilo de vida em nada se aproximava do 

seu (GEERTZ, 1997, p. 85).  
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 Em O ofício do etnólogo ou como ter anthropological blues, Roberto da Matta 

inicia traçando o que poderão ser os passos de um pesquisador que deseja realizar uma 

pesquisa etnográfica. A primeira fase da pesquisa, a “teórico-prática”, é aquela na qual 

ainda não temos contato com o nosso objeto e o conhecemos apenas a partir dos 

“outros”: teorias, livros, reportagens e qualquer outra fonte que o mediatiza. A segunda 

etapa, a do “período prático”, é a que antecede o início do campo, os últimos preparos. 

Por fim, a terceira e última fase é chamada de “pessoal ou existencial” e é formada pelo 

trabalho de campo propriamente dito, quando o pesquisador finalmente mergulha no 

universo observado. 

 Rapidamente é possível perceber que o jurista etnólogo de tribunais não vivencia 

essas três fases, ao menos não nessa ordem. Possivelmente ele já vivenciou a realidade 

dos tribunais diversas vezes, mesmo antes de ser levado a teorizar sobre ela. No geral, 

não enfrenta dificuldades para obter permissão de se inserir no campo e, tampouco, de 

obedecer a certas etiquetas do universo pesquisado que vão desde a forma de se vestir 

ao tratamento a ser dispensado aos julgadores ou colegas advogados. Por último, o que 

o jurista sabe de seu campo ele apreendeu não apenas a partir dos “outros”, mas de “si 

mesmo”.   

 O primeiro passo parece ser então o de relativizar tudo o que se sabe do tribunal, 

tudo o que a partir de “si mesmo” já se acredita saber daquele espaço. Se fazer 

etnografia é como  

tentar ler (no sentido de ‘construir uma leitura de’) um manuscrito 

estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas 

e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais 

do som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado” 

(GEERTZ, 1989, p. 20),  

é preciso que transformemos o velho tribunal nesse escrito estranho e desbotado.  

 Como nos fala Magnani (2002), o sentimento de estranhamento deve estar 

presente em todo pesquisador, simplesmente porque ele não está despido de sua cultura 

de origem e de seus esquemas conceituais quando entra em contato com outra cultura. O 

pressuposto deve ser assumido como verdadeiro, ainda que façamos parte da cultura de 

um tribunal, integremo-la e acreditemos conhecê-la. Se isso tudo pode parecer verdade, 
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certo também é que jamais olhamos como etnólogos para a rede de significados 

(GEERTZ, 1989) partilhada por desembargadores.  

 Evidentemente conhecemos certos aspectos de suas vidas, crenças e valores, 

afinal, sabemos quem são os juízes ou desembargadores mais sensíveis, mais 

simpáticos, mais receptivos aos advogados, mais progressistas etc. Porém no exercício 

da advocacia ou mesmo como estagiários não empreendemos um olhar sistemático 

sobre essa realidade.  

 Esses são “mapas” que construímos um tanto quanto aleatoriamente e de forma 

desconectada. É possível que nos surpreendamos quando nos propomos a fazer leituras 

mais sistematizadas dessas realidades. O primeiro passo, portanto, dado no desenrolar 

da pesquisa de campo surgiu a partir da leitura de Gilberto Velho e de sua advertência: 

“O meu conhecimento pode estar seriamente comprometido pela rotina, hábitos, 

estereótipos” (VELHO, 1978, p. 41). 

 Surge, então, um primeiro questionamento de ordem epistemológica. É possível 

se despir desses mapas prévios quando se vai ao campo? 

4.1.2.   Refazendo mapas 

 O que será dito aqui pode até se aplicar a outras áreas de pesquisa em direito, 

mas com toda certeza cai como luva para as pesquisas sobre o sistema de justiça 

criminal. Não raramente, as pessoas que se aproximam e se interessam pelos estudos 

sobre o SJC, já o fazem com uma ideia de criticá-lo, mudá-lo ou superá-lo. Como 

também acaba sendo rotina nas pesquisas em direito, sentimos alguma necessidade em 

prescrever como deveria ser.  

 Como sabemos disso? Basta participar de grupos de trabalhos ou rodas de 

discussão em congressos, seminários ou simpósios em direito. Os trabalhos estão 

sempre “desconstruindo” o discurso oficial, descortinando e desvelando as funções 

latentes disso ou daquilo. Para não parecer que observo de longe, essa dissertação de 

mestrado segue essa tendência. 

  Acreditamos que o problema não reside na escolha dos temas, que já é bastante 

orientada pelas pré-concepções que temos sobre o sistema de justiça. A dificuldade 
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pode estar em relutar em aceitar certas evidências trazidas pelo campo e que desfazem 

frontalmente os nossos preconceitos. 

 Aqui centramos na discussão puramente epistemológica. Apesar de já termos 

descartado há muito a possibilidade de posturas neutras e objetivas do cientista, pois 

não há uma separação estanque entre sujeito e objeto, é possível haver algum controle 

sobre os métodos empregados em busca do dado a conhecer.  

 A advertência era feita por Malinowski (1978, p. 18) já no início do século 

passado:  

A meu ver, um trabalho etnográfico só terá valor científico irrefutável 

se nos permitir distinguir claramente, de um lado, os resultados da 

observação direta e das declarações e interpretações nativas e, de 

outro, as inferências do autor, baseadas no seu próprio bom-senso. 

 Bom, embora a formulação não mais se adeque a boa parte das crenças 

epistemológicas mais aceitas no século XXI, porque ela claramente distingue o sujeito 

cognoscente do objeto e refute a ideia de que o conhecimento sobre o real será sempre 

subjetivo, é preciso assumir um pouco dessa honestidade quando se vai ao campo.   

 A impossibilidade da objetividade não é resolvida com a liberdade sem limites 

da subjetividade, mas com um constante controle desta pelos dispositivos 

metodológicos e pelos rigores que os métodos impõem, com a clareza, entretanto, de 

que se chegará a uma interpretação sobre o fato observado, que estará à disposição da 

comunidade para ser refutado, reformulado, reinterpretado (GEERTZ, 1989). À 

etnografia não é dado apreender a realidade em si e sim interpretá-la, tentando 

compreender as categorias com as quais operam os sujeitos ou a organização observada. 

Enfim, como ressalta ainda Velho (1978, p. 42), “o processo de conhecimento da vida 

social sempre implica em um grau de subjetividade e que, portanto, tem um caráter 

aproximativo e não definitivo”. 

 Essa foi a postura epistemológica que adotada no desenvolvimento da 

etnografia, de modo que procuramos, ao iniciar o campo, despir-nos dos mapas que 

possuíamos sobre desembargadores e sobre o próprio sistema de justiça criminal. Não é 

nada fácil e não sabemos se conseguimos. Há alguma persistência em posturas 
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normativas diante de um objeto que custa ao jurista largar e que devemos perguntar até 

que ponto é preciso fazê-lo. Deixaremos esses questionamos de lado, entretanto.  

 Assim, o primeiro exercício que precisamos exercer foi o de exoticizar o que, a 

princípio, era-nos familiar. Para tanto passamos a tudo anotar. Seja a disposição da sala, 

a composição das turmas, o gênero dos desembargadores, a ornamentação da sala, a 

presença de símbolos religiosos no recinto. Enfim, tudo. Mesmo os rituais mais comuns, 

como o tratamento oficial entre os desembargadores com o uso do pronome Vossa 

Excelência eu procurava anotar e desnaturalizar. 

4.1.3.  A minha presença no campo 

 Embora seja comum se falar que o pesquisador que vai a campo necessariamente 

interfere na dinâmica observada e nos rituais do grupo que estuda, acredito que isso não 

tenha maiores aplicações no caso da pesquisa que se realizou nas sessões. No caso de 

observação não participante de audiências, sessões de julgamento e demais reuniões 

com os atores do judiciário, contamos com um elemento que controla os vieses 

observados em qualquer pesquisa, isso porque a própria rede e o ambiente no qual estão 

inseridas as pessoas observadas faz com que elas não possam simplesmente dissimular 

as suas condutas. Nas palavras de Becker, os desembargadores estariam “enredados em 

relações sociais que são importantes para eles, no trabalho, na vida da comunidade e em 

qualquer lugar” (BECKER, 1993, p. 75).   

 De fato, se por um lado é certo que a presença de um pesquisador no público 

poderia causar alguma espécie e alterar a forma como eles conduziam os julgamentos, 

por outro é importante frisar que eles também estão sendo observados pelos sujeitos que 

comumente acompanham as sessões – advogados, servidores, estudantes -, os quais têm 

a expectativa de eles ajam da maneira como comumente o fazem. O fato de as sessões 

serem públicas controla minimamente os biases, porque o pesquisador costuma ser o 

menos importante dentre todos os demais observadores (no caso de um tribunal os 

membros do MP e advogados, por exemplo). Em resumo, “se você [o pesquisador] for 

menos ou nada importante do ponto de vista deles [observados], eles farão o que fariam 

se você não estivesse lá” (BECKER, 1993, p. 78). 

4.1.4.  A pesquisa 
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 As sessões criminais ordinárias ocorrem nas terças e quartas. A primeira sessão a 

que assisti foi no dia 28 de fevereiro e a última no dia 11 de julho de 2012. Ao todo 

foram 26 sessões, sendo oito da 1ª câmara, seis da 2ª, seis da 3ª e seis da 4ª. Assisti a 

mais sessões da primeira câmara, porque um novo desembargador foi empossado como 

titular. A forma de adaptação dele às regras das sessões era um fato que eu pretendia 

observar.  

 Ressalte-se que o plano inicial era presenciar, pelo menos, 32 sessões, sendo oito 

de cada câmara. Porém, no terceiro mês de pesquisa eu já observava uma verdadeira 

saturação do campo, porque as próprias reuniões são muito repetitivas e pouca coisa 

nova acontece. Ocorreu o que se convencionou chamar de “ponto de saturação”, isto é, 

aquele no qual as informações obtidas passam a se repetir progressivamente na medida 

em que nos mantemos no campo (ALVES-MAZZOTI; GEWANDSNAJDER, 1999).  

 Quando soubemos da nomeação de um novo desembargador titular, voltamos a 

assistir às sessões, porque talvez pudéssemos encontrar novos dados, o que, todavia, não 

aconteceu.  

4.1.5. O trabalho quantitativo com os acórdãos 

Conforme dispõe o artigo 27 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco (Resolução n° 84 de 24.01.1996), compete às câmaras criminais isoladas 

processar e julgar:  

os habeas corpus, quando o coator for Secretário de Estado, o 

Comandante Geral da Polícia Militar, o Comandante Geral do Corpo 

de Bombeiros Militar, o Prefeito da Capital, o Procurador Geral da 

Justiça, o Colégio de Procuradores de Justiça, o Corregedor Geral do 

Ministério Público, o Procurador Geral do Estado e juiz ou tribunal de 

1º grau, inclusive nos casos de prisão administrativa ou civil.  

Esta última hipótese abarca a grande maioria dos habeas corpus analisados nessa 

pesquisa. Destaque-se que o habeas corpus é o instrumento utilizado quando o coator é 

juiz de primeiro grau, o que faz com que a ação penal funcione como verdadeiro 

recurso. Sendo assim, o que a grande maioria dos writs procura é um segundo grau de 

jurisdição, onde se possa reverter uma decisão desfavorável sobre a manutenção ou 

decretação de uma prisão preventiva pelo juiz da primeira instância.    
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Acima já descrevemos o procedimento de julgamento dos habeas corpus. 

Passemos então à descrição do desenho da pesquisa.  

O estudo quantitativo dos acórdãos de habeas corpus liberatórios foi feito por 

meio da consulta a um banco de dados criado pelo próprio TJPE, onde constam todos os 

acórdãos proferidos pelo tribunal de 2000 a 2011. Através do programa disklite-meta é 

possível acessar as decisões contidas no banco por meio de processos de busca pela data 

ou por palavras-chave. Utilizaram-se os argumentos “liberdade provisória”, “prisão 

preventiva” e “artigo 312 do Código de Processo Penal” e as datas de julgamentos 

foram as compreendidas entre 1° de julho de 2009 a 1° de julho de 2011. Destacamos 

que o período compreendido foi escolhido por razões operacionais e de tempo e por 

corresponder exatamente àquele em que a autora vem trabalhando em uma outra 

pesquisa
60

. Desse modo, foi possível aproveitar os acórdãos que já vêm sendo 

trabalhados para analisá-los segundo os propósitos desta dissertação.   

 Feita a busca, foram disponibilizados quase dois mil acórdãos de habeas corpus 

liberatórios. Entretanto, interessavam apenas os conhecidos pelo tribunal, isto é, aqueles 

sobre os quais houve decisão de mérito sobre concessão ou não da liberdade provisória. 

Ao final, ficamos com 1.818 acórdãos.  

Composto o universo, passou-se a uma simples análise de conteúdo, colhendo-se 

neles as seguintes variáveis: a) câmara de origem, b) o crime, de acordo com o bem 

jurídico protegido ou, em alguns casos o próprio delito, c) resultado da demanda (se 

denegada ou concedida a ordem de habeas corpus) e d) o resultado da decisão quanto à 

tendência dos votos (se unânime ou por maioria)
61

. Inicialmente também pretendíamos 
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 Foi utilizado o banco construído na pesquisa “Descarcerização e Sistema Penal: A construção de 

políticas públicas de racionalização do poder punitivo”, fruto de um convênio entre o CNJ e a CAPES e 

coordenada nacionalmente pelo Prof. Dr. Rodrigo de Azevedo e em Pernambuco pelo Prof. Dr. José Luiz 

Ratton. A pesquisa possui quatro linhas, sendo uma delas sobre prisões preventivas no Brasil.  
61

 A variável “câmara de origem” foi colhida numericamente, de 1 a 4; a “bem jurídico” também  

numericamente, atribuindo-se um valor de 1 a 11 de acordo com os bens jurídicos atingidos, utilizando-se 

a caracterização do Código Penal (crimes contra a vida, contra o patrimônio etc) e, no caso de legislação 

extravagante, atribuindo-se um valor à lei como um todo (ex: se o crime é de associação para o tráfico ou 

o referente a quaisquer das condutas descritas no art. 33 da lei 11.343, a categoria seria a mesma: lei de 

drogas). Apesar de entender que a categorização pelo bem jurídico empobrece um pouco a análise, haja 

vista poderem estar no mesmo patamar crimes como o de furto e de latrocínio – ambos caracterizados 

como contra o patrimônio-, afigurou-se como a única alternativa redutora da complexidade que adviria de 

um tratamento do caso pelo tipo penal. Poderíamos chegar a um banco com mais de 50 tipos de crime, 

considerando que só o artigo 33 antes referido possui 14 verbos/condutas. Por fim, o resultado da 

demanda ou resultado de acordo com a tendência dos votos foi colhida de forma dicotômica (concessivo 

ou denegatório e à unanimidade ou por maioria).    
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saber o tipo de defesa do paciente (se pública ou privada), mas essa informação não 

estava contida na esmagadora maioria dos casos.   

Essas categorias foram pensadas evidentemente a partir da hipótese inicial do 

trabalho (ROSE, 2002) e diante da imensidão de dados que um acórdão oferece, foram 

olhados apenas alguns.  Martin W. Bauer, ao falar da análise de conteúdo, dispõe: 

Embora o corpus de texto esteja aberto a uma multidão de 

possíveis questões, a AC interpreta o texto apenas à luz do 

referencial de codificação, que constitui uma seleção teórica 

que incorpora o objetivo da pesquisa (BAUER, 2002, p. 199). 

4.1.6. Breves notas metodológicas sobre as entrevistas 

 O objetivo delas era complementar algumas interpretações formadas a partir da 

observação não-participante. Embora a pretensão inicial tenha sido a de entrevistar 

todos ou quase todos os membros das câmaras, por razões operacionais próprias de uma 

pesquisa de mestrado – de curto prazo – não pudemos fazê-lo. Ao final, foram 

realizadas quatro entrevistas
62

, sendo uma delas a de um desembargador que não me 

permitiu gravar, o que, naturalmente, prejudicou o registro das conversas. 

 Com as entrevistas era perseguido um escopo básico de compreensão do local 

pesquisado, de “uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 

específicos” (GASKELL, 2004, p. 65). 

 Ainda sobre a realização das entrevistas, é fundamental destacar as dificuldades 

que por vezes se tem de evitar explicações normativas por parte dos aplicadores do 

direito. A uma pergunta costumam seguir explicações de ordem jurídica, prescritiva, 

baseadas quase sempre na lei
63

. Gaskell reflete sobre isso e destaca que alguns 
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 De um total de doze desembargadores, eu entrevistei 4 (oito) e conversei informalmente com 1 (um). 

Cheguei a marcar mais duas entrevistas que foram canceladas por imprevistos vividos pelos 

desembargadores.  
63

 A minha experiência com as entrevistas me fizeram pensar que os operadores do direito (seria diferente 

com outras profissões?) se comportam como idealistas , na acepção de H. Becker. Diante dos valores de 

uma organização, segundo Becker, uma pessoa pode assumir uma postura idealista, de apego às normas e 

apreço por elas ou uma postura cínica, que entende as normas como entraves ao trabalho cotidiano. De 

um modo geral, é possível que uma pessoa oscile entre essas duas posições, ou que preservem uma 

imagem de idealistas, por entenderem que é isso o que espera o entrevistador. Diante disso, nos fala 

Becker, é possível confrontar o entrevistado com informações que foram obtidas por outras fontes, ou 

simplesmente se portar como um cínico. Procurei, em alguns casos, adotar a primeira postura 
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entrevistados podem depositar sobre o entrevistador expectativas diferentes da que este 

tem e responder às perguntas como se elas fizessem parte de um questionário 

informativo. “Sua tendência inicial pode ser seguir as normas da conversação cotidiana, 

limitar as respostas àquilo que se presume ser relevante e informativo, e adotar posições 

com respeito aos problemas que estejam de acordo com alguma auto-imagem 

específica”, destaca Gaskell (1994, p. 74).  

 Diríamos mais. A tendência em dar explicações normativas e de acordo com a 

lei, exige do entrevistador uma postura que combina perguntas sobre pontos formais, 

mas abordadas informalmente. Perguntar sobre a prisão preventiva e não ouvir o que 

dizem todos os manuais e cursos de processo penal não foi fácil. Ao tentar entender o 

papel que ela desempenha na justiça penal, encetavam-se verdadeiros discursos sobre a 

importância da garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da instrução 

criminal. Para sair desse senso-comum teórico, recorremos aos dados da pesquisa 

qualitativa e quantitativa, em uma espécie de confrontação com o entrevistado. 

4.1.7. O universo: as câmaras, os julgadores e as sessões 

“Nós estamos trabalhando sob carga, sem tempo. Julgamos liberdade como se 

julga em um jogo de futebol” 

(des. 4) 

O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco possui quatro câmaras 

criminais, contando cada uma delas com três desembargadores. Dentre os doze 

desembargadores atuais, um não era titular à época da pesquisa.  

Dos onze titulares, há apenas uma mulher. Dois deles são advindos no 

Ministério Público e adentraram o Tribunal por meio do instituto do quinto 

constitucional
64

. Os outros nove são magistrados de carreira, sendo que quatro se 

tornaram desembargadores por critério de merecimento e cinco, por antiguidade, tudo 

nos termos do artigo 93, inciso II da Constituição Federal.  

Destaque-se ainda que essa composição é a mesma desde julho de 2009, data 

inicial do trabalho quantitativo com os acórdãos, com a exceção de um único 

                                                                                                                                                                          
perguntando por vezes, “mas, apesar de ser esse o objetivo da prisão preventiva, como o senhor explica 

que etc” (BECKER, 1993, p. 78-80).  
64

 Consoante dispõe o texto da Constituição Federal: “Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais 

Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de 

membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber 

jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista 

sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes”. 
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desembargador, que esteve no tribunal até o início do primeiro semestre de 2012. 

Durante os cinco meses de etnografia nas sessões, portanto, já era o seu substituto quem 

atuava, permanecendo os mesmos outros onze.  

Nas câmaras, as taxas de congestionamento de processos vêm se mantendo 

muito alta nos últimos dois anos (2010 e 2011) e gira em torno de 75%. Isto é, o número 

de processos pendentes de julgamento é sempre maior do que o número de processos 

efetivamente concluídos e baixados. O quadro abaixo mostra a varação dessas taxas nos 

últimos dois anos por câmara criminal: 87,81 

Tabela 4: Taxa de congestionamento (número de processos baixados/número de 

processos pendentes) dos processos nas câmaras criminais do TJPE 
Câmara 1° trim. 

2010 

2° trim. 

2010 

3° trim. 

2010 

4° trim. 

2010 

1° trim. 

2011 

2° trim. 

2011 

3° trim. 

2011 

4° trim. 

2011 

1ª  79,24% 85,55% 81,22% 82,31% 83,68% 82,80% 72,5% 87,81% 

2ª 72,96% 80,11% 83,13% 79,39% 63,96% 74,83% 72,73% 72,18% 

3ª 77,03% 79,18% 85,96% 86,26% 85,49% 81,94% 75,56% 79,95% 

4ª 78,76% 79,84% 90,44% 82,31% 73,95% 77,48% 83,15% 83,01% 

 Fonte: Relatórios Estatísticos do TJPE.  

  

Neste universo superlotado é muito difícil imaginar que se mantenham ilesos os 

princípios que orientam os processos decisórios. Como disse ainda no primeiro capítulo 

desta dissertação, é difícil pensar como um habeas corpus dentre tantos outros e em 

meio a pautas esgotadas podem ganhar alguma importância. Ainda que por trás dele 

haja uma pessoa presa. Aliás, muito menos quando a ideia que o judiciário 

pernambucano tem sobre a prisão preventiva não é de algo tão grave e excepcional.    

Já adiantamos no capítulo anterior que o habeas corpus não integra a pauta da 

sessão da câmara, possuindo preferência sobre todos os demais processos. Quando a 

sessão começa, eles são os primeiros a serem julgados. Isso dura, em média, uma hora e 

meia e são julgados cerca de treze a quinze writs podendo esse número ultrapassar o de 

vinte. A média de tempo dedicada, na sessão, a cada HC é de cinco minutos, dentro do 

qual ocorre a leitura do relatório, do voto, a discussão e o julgamento. Esse tempo pode 

ser bastante estendido ou reduzido. Presenciamos ações de impugnação dessa natureza 

sendo julgadas em quarenta minutos e outras, em menos de um minuto, entretanto, 

ambos são casos extremos e não correspondem ao padrão. No geral, há um ritmo 

contínua de julgamento durando cerca de quatro minutos. É esse o cenário em que a 

linha de montagem se desenvolve. Dedique-nos, agora, finalmente, a tratá-la.  
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4.2. A justiça em linha de montagem  

 Como dito acima, traduzir o ritmo de linha de produção em que se desenvolve o 

julgamento da maioria dos habeas corpus liberatórios no TJPE não constitui tarefa fácil 

e, para tanto, procurei criar algumas esquematizações que pudessem auxiliar a 

apresentação dos resultados. Toda esquematização reduz um pouco a complexidade do 

assunto tratado, porém, sem essa redução seria praticamente impossível dar conta de 

todos os elementos considerados importantes na formação dessa linha de produção. 

 Primeiramente, entendemos que há pelo menos três lógicas que operam nas 

sessões na formação da justiça em linha de montagem: a lógica da confidência, a lógica 

da denegação e a lógica da unanimidade. Essa interpretação é fruto do trabalho 

etnográfico e, portanto, é uma conclusão retirada do universo observado. Isso não quer 

dizer que algumas dessas lógicas não se reproduzam em outros tribunais, mas que a 

combinação entre os três padrões de comportamento são uma característica das sessões 

estudadas. Aprofundaremos o sentido de cada uma delas em seguida, mas iniciemos 

trazendo uma breve explicação.  

 A lógica da confidência representa um elemento de ordem interacional, que 

está diretamente ligado ao encontro nas sessões criminais. Para que funcione um ritmo 

de julgamento em linha de montagem, é preciso que os demais desembargadores que 

participam da sessão confiem no relator, porque eles o acompanham, na grande maioria 

das vezes, passivamente. Isso não quer dizer que não haja confiança nos casos em que 

há discordância, mas para haver um grande número de acompanhamentos normalmente 

associados a nenhuma discussão sobre o caso, é preciso que haja a confiança na versão 

que o relator apresenta do caso e no voto que ele profere. A confiança é fundamental 

para que o processo não precise passar pela mão dos três julgadores. De tão essencial 

ela se transforma em uma etiqueta.  

 A lógica da denegação consiste no elemento de caráter ideológico
65

. A falta 

de discussões sobre o caso e a possibilidade de se desenvolver um julgamento em linha 

de produção se dá, em parte, porque há alguma afinidade ideológica a respeito das 

matérias julgadas, no caso dos habeas corpus liberatórios. Vimos que para a maioria 
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 Aqui o termo ideologia é utilizado como sinônimo de conjunto de valores, de pensamentos, de 

percepções, enfim, de visão de mundo. MARCONDES FILHO, Ciro. Ideologia. São Paulo: Global, 

1997. 
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dos desembargadores, a prisão preventiva possui um potencial de contenção da 

violência, o que faz com que a decisão sobre ela recaia sobre um juízo de periculosidade 

do paciente e de gravidade do crime em exame. A denegação da ordem de habeas 

corpus é a regra e a concessão, a exceção e, de um modo geral, todos partilham dessa 

crença.  

 A lógica da unanimidade é o elemento incidental, que, pela falta de um 

melhor nome, chamamos de lógica da unanimidade, tendo em vista que o resultado dele 

é normalmente a supressão das discussões e as votações em um mesmo sentido. A 

representação formal da justiça em linha de montagem é a enorme quantidade de 

julgamentos unânimes, embora a unanimidade não seja sinônimo de falta de discussão. 

A unanimidade, entretanto, liga-se normalmente a um “acompanho” passivo por parte 

dos desembargadores não relatores, o que permite decisões colegiadas sendo tomadas 

em tempo muito inferior a um minuto. Contribuem para a unanimidade questões 

relacionadas ao lugar dos julgamentos, ao dia, ao horário, à quantidade de processos na 

pauta, à ordem dos julgamentos, ao fato de o celular de um dos desembargadores tocar 

ao longo da sessão etc.  

 Evidentemente que por trás disso tudo há muitos processos a serem julgados e 

uma meta de eficiência a ser alcançada. Sobre isso já falamos bastante. Reforcemos 

apenas que cada ator das sessões (desembargadores, membros do Ministério Público, 

advogados, defensores públicos, pacientes etc) se relaciona com essa problemática de 

forma diversa. Para os magistrados, a meta é fundamental, para os advogados 

particulares e defensores públicos, a meta não importa diretamente, interessando mais a 

apreciação do caso que veicularam. Para os membros do Ministério Público que 

participam das sessões, a meta interessa, porque alcançá-la é o objetivo da própria 

sessão.  

 Nas sessões, portanto, têm pressa apenas os desembargadores e os membros do 

MP. Os advogados e defensores, não. Feita essa observação, continuemos.   

4.2.1. A lógica da confiança e a etiqueta do “acompanho”: o elemento relacional  

“Eu pedi vista em homenagem a Vossa Excelência” 

(des. 4) 
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 Podemos interpretar as interações sociais como rituais, os quais trazem para os 

sujeitos envolvidos regras de conduta.  As regras de conduta “invadem o indivíduo de 

duas formas gerais: diretamente como obrigações, estabelecendo como ele é 

moralmente coagido a se conduzir; indiretamente, como expectativas, estabelecendo 

como os outros são moralmente forçados a agir em relação a ele”, disse Goffman (2011, 

p. 53). Com as sessões criminais não é diferente. Há uma maneira de se portar e uma 

expectativa sobre ela que acompanha todos. 

 Algumas dessas regras são claras e visíveis: as vestes, as togas, a linguagem, o 

tratamento entre os membros, o procedimento, que envolve a leitura do relatório, do 

voto, o início e fim das discussões e a decisão. Outras regras são menos evidentes e são 

percebidas apenas com uma observação mais perspicaz. Acreditamos que uma delas é a 

regra da confiança. Vamos ao raciocínio.  

 Para que os processos de habeas corpus sejam julgados com maior velocidade, é 

ideal a convergência de três fatores: que o caso seja simples, até mesmo para tornar 

breve o relatório e fácil a apreciação, que não haja sustentação oral e que não haja 

discussões entre os desembargadores, julgando-se rapidamente o feito à unanimidade de 

votos.  

 O segundo desses pontos não está sob o controle dos julgadores, mas o primeiro 

e o terceiro, quase sempre sim. Aparecer na sessão como um caso fácil ou não é tarefa 

que depende do relator, pois é ele que leva o caso a julgamento, relatando-o, contando o 

que aconteceu e o que se pede. Ao mesmo tempo, não discutir sobre um caso é quase 

sempre uma escolha que cabe aos desembargadores, a qual somente sai da esfera 

volitiva quando um agente externo (um advogado, a pressão midiática, o clamor social 

etc) o impõe.  

 Concentrando-nos nesse primeiro ponto, chamamos a atenção para um elemento 

da justiça em linha de produção, que se concretiza no âmbito interacional, isto é, da 

relação entre os membros da câmara, sobretudo os desembargadores. 

 O relatório feito pelo relator – permita-nos a redundância, mas é para que fique 

claro – é o veículo através do qual o caso chega até a sessão, pois somente ele tem 

acesso direto, conforme já comentamos acima, à petição de habeas corpus e aos demais 

documentos do processo.  
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 Ele relata para os demais o evento criminoso, o pedido da defesa, os 

esclarecimentos da autoridade coatora e o posicionamento do Ministério Público a 

respeito do pedido da defesa. É com base nesse relato que os demais desembargadores 

julgarão. Emerge aqui, então, a primeira das lógicas que norteiam a justiça em linha de 

produção: a confiança entre os julgadores.  

 Todo relato é feito de acordo com certo ponto de vista que se tem de um fato. 

Com os relatores, isso não é diferente. Ele tem acesso a todo o processo, toma sobre ele 

um posicionamento e, ao apresentá-lo na sessão, é natural que ponha ênfase sobre os 

elementos que lhe saltaram aos olhos e que foram fundamentais na formação de seu 

convencimento.  

 O relatório já é, portanto, uma versão dos fatos do processo, versão que está 

ligada a um posicionamento e sobre a qual se debruçam os outros desembargadores para 

decidir a respeito. Muito embora, por vezes, não seja dada muita importância à leitura 

desses relatórios, contentando-se os desembargadores a simplesmente acompanhar o 

relator, em outras ocasiões a leitura é ouvida atentamente, formando-se, em seguida, 

uma decisão colegiada.  

  Entre os julgadores, portanto, há uma lógica de confiança, que evidentemente se 

liga diretamente à imperiosa necessidade de não se fazer passar o processo de habeas 

corpus por cada um deles. É preciso confiar que o relato corresponde ao que qualquer 

um faria caso lesse o processo na íntegra. Essa confiança é a base de uma justiça 

colegiada que precisa se compatibilizar com as metas burocráticas de eficiência. O 

relator possui uma importância fundamental na condução do julgamento.  Como nota 

Barbosa Moreira (1994, p. 21): 

A importância do voto do relator varia em função de inúmeros fatores, 

além do mais óbvio, que é a solidez ou a fragilidade de sua 

fundamentação. Há relatores que gozam de maior confiança do que 

outros; isso sem dúvidas se reflete na probabilidade de que o voto 

respectivo venha a ser acompanhado pelos demais julgadores, 

sobretudo – mas não exclusivamente!- se se trata de juízes desatentos, 

inseguros ou momentaneamente impossibilitados, por esta ou aquela 

circunstância, de formar convicção pessoa a respeito do problema.  

 A confiança é tanta que é muito comum os desembargadores lançarem mão de 

um: “o meu voto está lançado em x laudas e é pela denegação da ordem. Peço vênia 



105 

 

para ler somente a ementa”. Bom, quando se lê o relatório e o voto, está-se diante de 

versões. Porém, versões normalmente bem fundamentadas. Mas a ementa é um enorme 

resumo disso tudo e, ainda assim, ela basta para convencer os demais da certeza e 

justiça da decisão.  

 Essa confiança é a base para uma justiça em linha de produção. Imaginemos que 

um desembargador desavisado resolvesse pedir vista de todo e qualquer processo para 

apreciar melhor o caso e a justiça entraria em colapso. Ela é tanto uma base e é tão 

imprescindível, que passa a ser mesmo uma etiqueta partilhada entre os membros do 

órgão colegiado.  

 Decerto, existe uma etiqueta de seguir o posicionamento do relator, que apenas 

excepcionalmente é relativizada. Essa etiqueta não é dirigida propriamente a um ou 

outro desembargador. Discordar não significa afrontar o colega de câmara, mas afrontar 

a lógica de funcionamento da sessão. Tanto é assim que ao longo das entrevistas eu 

perguntei se causava algum desconforto discordar do relator e todos eles foram 

unânimes em negar.   

 Isso não quer dizer que os julgadores não se sintam internamente afrontados, 

mas não foi um dado que eu pude captar com a pesquisa. Sabemos, entretanto, que há 

uma etiqueta na câmara: evitar o pedido de vista, não delongar as discussões e 

acompanhar o relator.  Esse ritual é quase sagrado. Desrespeitá-lo pode gerar um ruído 

na interação entre os julgadores.  

 Aqui retomamos o texto de Rowan e Meyer e alguns conceitos de Erving 

Goffman, comentados brevemente no primeiro capítulo. A cerimônia da sessão possui 

suas regras formais e informais. A etiqueta de que estamos falando faz parte dessas 

regras informais que conformam a atuação dos julgadores. Em uma das entrevistas, um 

dos desembargadores explicou:  

Agora aqui a gente, primeiro né, você tem, não em HC , né, mas em 

processo de apelação com pena de reclusão, você já tem um relator e 

um revisor, então quer dizer, o relator e o  revisor já sabem bem como 

é o processo, porque já tiveram ele em mãos, já analisaram e o 
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vogal
66

, não é, ele geralmente acompanha dependendo da matéria, 

como ele pode também discordar (desembargador 12). 

 O desembargador explicou que no caso da apelação o processo passa pelas mãos 

do relator e, em seguida, pelas do revisor
67

. Não seria, então, necessário discutir com o 

vogal. Apesar de excetuar o HC, o fato é que essa regra vale também para ele, ainda que 

não tenha a figura do revisor. O relator decide e os demais geralmente acompanham.   

 Todos esperam que o desembargador se comporte de certa maneira e até mesmo 

que os membros externos (advogados e membros do Ministério Público) respeitem 

aquele ritmo. É preciso saber se portar na sessão. Erving Goffman traz conceitos 

preciosos para ajudar a compreender essa interação.  

 Segundo o autor, nos contatos face a face todas as pessoas assumem uma linha. 

“A linha é um padrão de atos verbais e não verbais com o qual ela expressa sua opinião 

sobre a situação, e através disto sua avaliação sobre os participantes, especialmente ela 

própria” (GOFFMAN, 2011, p. 13). Nos diversos ambientes sociais, certas linhas são 

esperadas como adequadas. Assumir essas linhas trará uma boa avaliação do “eu” de 

qualquer pessoa. É então que vem o conceito de “face-work” ou fachada
68

.   O termo 

“fachada pode ser definido como o valor social positivo que uma pessoa efetivamente 

reivindica para si mesma através da linha que os outros pressupõem que ela assumiu 

durante um contato particular” (GOFFMAN, 2011, p. 13).   

 Nos processos de interação as pessoas estarão quase sempre dispostas a assumir 

uma linha que não coloque a sua fachada em risco. A busca pela manutenção da fachada 

possui um efeito estabilizador das relações. Como explica Collins,  

o que Goffman chama de ‘face-work’ na conversa inclui não insultar 

os outros, não chegar a desacordos, mas antes, acobertar as diferenças 

de opinião através de uma aprovação polida ou uso de expressões 

ambíguas, e evitando paradas e ‘pausas embaraçosas’, as quais iriam 

                                                           
66

 O vogal é o desembargador que não desempenha a função nem de relator e nem de revisor.  
67

 O revisor existe apenas nas apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a 

que a lei comine pena de reclusão, nos termos do artigo 613, inciso I do CPP.  
68

 Aqui adoto a tradução de Fábio Rodrigues da Silva, feita para o livro de Goffman Interaction ritual: 

essays no face-to-face behavior na edição publicada no Brasil pela Editora Vozes (GOFFMAN, 2011).    
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revelar falta de interesse na linha das outras pessoas
69

 (COLLINS, 

1994, p. 73) 

 Manipulando esses conceitos, poderíamos dizer que naquelas sessões espera-se 

que os desembargadores assumam uma linha e a ao assumir essa linha eles mantêm a 

sua fachada bem avaliada e intacta. Assumir a linha é assumir as regras do ritual. 

“Goffman mostra que o self depende do – diz-se até que ele é criado pelo – uso 

aceitável do ritual da etiqueta ordinária social” (COLLINS, 1994, p. 74). O self não é 

um atributo pessoal, mas uma realidade pública e as pessoas se acomodam a essa 

construção. Por essa razão, manter a fachada é fundamental.  

 Goffman comenta acerca de mecanismos de preservação da fachada, que, em 

última instância, são também mecanismos de manutenção do ritual de interação em 

nível normal. O primeiro deles é o evitação, através do qual evita-se um assunto 

particular ou situações que poriam em risco a fachada dos participantes da interação. A 

pessoa “emprega a discrição; ela não menciona fatos que possam implícita ou 

explicitamente, contradizer e constranger as afirmações positivas feitas pelas outras” 

(GOFFMAN, 2011, p. 24). Ao mesmo tempo, essa discrição pode se concretizar em um 

processo de deixar passar certas gafes.  

 O autor fala ainda de outro mecanismo de manutenção da fachada, que é o 

processo de correção, decorrente de um “evento que é incompatível com os juízos de 

valor social que estão sendo mantidos” (GOFFMAN, 2011, p. 26) e que não pode ser 

evitado.  

 Esses processos aparecem de alguma forma em toda interação. Na cerimônia que 

constitui uma sessão criminal também. Respeitar a etiqueta do “acompanho” é 

fundamental. Tanto é assim que não é incomum ver julgamentos unânimes, proferidos 

pelos mesmos julgadores, mas em sentido quase antagônico. Vejamos duas decisões que 

obedeceram a esse padrão. Em ambos os casos se tratava de um pedido de liberdade 

provisória por parte de um paciente acusado de crime de homicídio. O desfecho, 

entretanto, foi oposto:  

                                                           
69

 No original: “What Goffman calls ‘face-work’ in conversation includes not insulting others, not getting 

into disagreements but rather covering up differences of opinion by polite assent or ambiguous 

expressions, and avoiding lulls or ‘embarrassing pauses’ which would reveal a lack of interest in the other 

person´s life” 
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 (...) 5. A prisão processual não é política de combate à 

criminalidade, nem de desestímulo à atividade delitiva. Impunidade 

se combate punindo o infrator com a condenação, após o devido 

processo legal. Descabido antecipar a punição, sem motivação 

concreta que demonstre a necessidade da medida. 6. Ordem 

concedida para ordenar a expedição de salvo-conduto em favor do 

Paciente, vinculado ao Proc. nº 0000980-21.2011.8.17.1130, se por 

outro motivo não estiver preso, mediante obrigação de se apresentar 

ao juízo e firmar compromisso de comparecer a todos os atos 

processuais. Unânime. (TJPE, HC n° 265.957-2, d. j. 03.04.12) 

2. Estando a decisão decretatória da prisão preventiva do paciente 

bem motivada no permissivo da garantia da ordem pública, dada a 

sua inclinação para o cometimento de crimes, não colhe a arguição 

de coação ilegal por falta de justa causa. Precedentes do STJ. (...) 

Decisão unânime. (TJPE, HC 267.244-2, d. j. 17.04.12) 

 

 As duas decisões partem de fundamentações antagônicas e incompatíveis entre 

si. A primeira concede a ordem afirmando que a prisão preventiva não é instrumento de 

combate à criminalidade e não serve para evitar que o paciente volte a delinquir. Já na 

segunda, a decisão mantém a prisão preventiva, alegando que o paciente possui 

inclinação para o cometimento de crimes e que, portanto, é preciso mantê-lo preso para 

que ele não volte a delinquir. Acontece que ambas foram proferidas pela mesma câmara 

e, mais, com a mesma composição
70

. O que mudou de uma para outra foi o relator.  

 Esse é um exemplo típico do que chamei de “etiqueta do acompanho”. Na 

grande maioria das vezes é melhor acompanhar e deixar tudo como está, mesmo que os 

desembargadores abram mão de seus posicionamentos pessoais. Embora a unanimidade 

possa advir de entendimentos pacificados que a câmara desenvolve, ela é também fruto 

dessa etiqueta.   

 É sempre importante ressaltar que essa etiqueta está diretamente ligada à 

necessidade de se julgar com velocidade. Presenciamos uma situação curiosa em uma 

das sessões de julgamento. O desembargador 1, relator do caso e presidente da sessão, 

acabara de ler o seu voto e apenas olhou para os outros dois. O d. 2 assentiu com a 

cabeça, dando a entender que acompanhava, porém o outro não percebeu o movimento 

e se manteve com o olhar para baixo. O relator então seguiu: “À unanimidade de 

                                                           
70

 É possível garantir que a composição era a mesma, porque estive presente nas duas sessões, além de 

que ambas as decisões estão disponíveis no site do TJPE: 

<http://www.tjpe.jus.br/jurisprudencia/doc.asp?codproc=332937> e < 

http://www.tjpe.jus.br/drh/informativo/comunicaRH/2012/imagens/293_novidades_dje.pdf>. Acesso em 

25 jun 2012.  

http://www.tjpe.jus.br/jurisprudencia/doc.asp?codproc=332937
http://www.tjpe.jus.br/drh/informativo/comunicaRH/2012/imagens/293_novidades_dje.pdf
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votos...”. Foi então que o desembargador 3 levantou a cabeça e disse: “não espera os 

outros falarem não, é?”. O relator respondeu: “quem cala consente”. O silêncio presume 

que se acompanha, porque essa é a regra.  

 Há uma situação que ocorre com frequência no tribunal, que é a substituição de 

desembargadores por razão de férias, licença, impedimento
71

 ou suspeição
72

. Nos dois 

primeiros casos, o substituto atua junto ao gabinete do substituído, com a equipe deste. 

Já nos casos de impedimento e suspeição, o desembargador substituto é convocado para 

a sessão criminal apenas para votar no lugar do impedido ou do suspeito. 

 Inicialmente, achávamos que esses agentes seriam capazes de quebrar um pouco 

o ritmo dos julgamentos, porque não compreenderiam bem como as coisas funcionavam 

nas sessões.  

 Porém, não era bem assim. Quando o substituto é um desembargador de outra 

câmara, é natural que ele já conheça o ritmo de julgamento. Mas ainda quando é um 

juiz, é normalmente alguém que possui experiência sobre o métier do tribunal e das 

sessões de julgamento. Jamais percebi qualquer embaraço provocado por eles em razão 

de um possível desconhecimento em relação à forma como andam os trabalhos. Essa 

conclusão se tornou definitiva quando presenciamos a seguinte situação.  

 Um dos desembargadores da câmara havia sido considerado suspeito e, em razão 

disso, foi convocado um juiz (que atua como desembargador em outra câmara) para 

substituí-lo. O relator do caso leu o relatório e o voto como de praxe e o presidente da 

sessão passou a palavra ao tal substituto. Antes de proferir o seu voto, ele fez uma série 

de homenagens, elogiou os membros daquela câmara e falou da felicidade em poder 
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 Impedido é o julgador que está proibido de proferir decisão. Nos termos do artigo 252 do CPP, o juiz 

ou desembargador está impedido se: “I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou advogado, órgão do Ministério 

Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito; II - ele próprio houver desempenhado qualquer 

dessas funções ou servido como testemunha; III - tiver funcionado como juiz de outra instância, 

pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, 

consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente 

interessado no feito. Dispõe ainda o artigo 253 que, “Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo 

processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 

terceiro grau, inclusive”. 
72

 As causas de suspeição são aquelas que podem influenciar o ânimo do julgador. Consoante dispõe o 

artigo 254 do CPP, “dar-se-á por suspeito: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;  

II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, 

sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia; III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou 

afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado 

por qualquer das partes;IV - se tiver aconselhado qualquer das partes; V - se for credor ou devedor, tutor 

ou curador, de qualquer das partes; Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada 

no processo”. 
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participar daquele ato. Quando vi tudo isso, pensei: “ele jamais faria todas essas 

deferências para, ao final, discordar dos demais e pedir vista”.  De fato, sobretudo nos 

casos de suspeição e impedimento, os substitutos jamais discordam. 

 Barbosa Moreira comenta sobre esses convocados e indaga: “porventura o 

influenciará [o desembargador convocado] o temor de ficar ‘mal visto’ se divergir da 

maioria (ou de todo o resto) do colegiado?” (BARBOSA MOREIRA, 1994, p. 18). Não 

sabemos ao certo se o simples discordar o fará ser mal visto, mas desrespeitar 

reiteradamente a etiqueta das sessões, certamente.   

 

4.2.1.1. O ritual como hábito 

 “Estou cada vez mais convencido de que entre o rito judiciário e o rito religioso 

existem parentescos históricos muito mais próximos do que a igualdade da palavra 

indica. (...) A sentença era, originalmente, um ato sobre-humano, o juízo de Deus; 

as defesas eram preces. Mas com o passar dos séculos o espírito voltou para o céu, e 

na terra só ficaram as formas exteriores de um culto em que ninguém mais acredita. 

Ao assistirmos ao cansaço distraído de certas audiências, somos levados a pensar na 

indiferença com que tanta gente boa, nos feriados religiosos, continua indo à missa 

por força do hábito para ostentar em público uma fé que já não tem no coração” 

(CALAMANDREI, 2000, p. 257) 

  

 Há um aspecto central na compreensão do ritmo que ganham os julgamentos na 

sessão criminal: o automatismo. O ritual das sessões é repetitivo a tal ponto, que um 

observador de poucos meses o decora. À leitura do relatório sucede o “Vossa 

Excelência pode proferir seu voto”. Após a leitura do voto o presidente novamente toma 

a palavra e diz “O voto do relator é pela denegação/concessão da ordem, voto que está 

em discussão” e, em mais de 98% dos casos, surge o “acompanho” dos dois outros 

julgadores.     

 Esse ritual é repetido dezenas de vezes por semana e centenas de vezes ao ano. 

No universo pesquisado, a grande maioria dos desembargadores estava exercendo o 

cargo há pelo menos três anos, repetindo todo esse ritual. Com o passar do tempo, é 

possível que grande parte deles já o reproduza de forma automática em algum momento 

da sessão. O julgamento dos habeas corpus dura cerca de duas horas. Nesse período, 

parte dos votos será proferida sem nenhuma correspondência com o pensado. Em certo 
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nível, o trabalho burocrático prevê o automatismo como elemento quase que inevitável. 

As engrenagens funcionam de forma impensada, como temia Weber.  

 As classificações das ações no trabalho de Weber também podem lançar luz 

sobre o fenômeno. Em uma organização, é possível pensar que parte das ações de seus 

agentes seja voltada a um fim específico, ou seja, realizada com base em valores 

partilhados por aquele grupo. Porém, uma boa medida de atitudes corresponde ao tipo 

ideal de ação tradicional, isto é, atitudes tomadas com base única na tradição, na 

repetição.  

 Essa consideração apenas leva novamente em conta o fato de que os julgadores 

são pessoas que, como quaisquer outras, acostumam-se com seu ofício e, em alguma 

medida, reproduzem-nos de forma automática. A rotinização é um aspecto importante 

da linha de produção, pois é condição para que ela ocorra em sua totalidade.  

 Isso não quer dizer, entretanto, que essas atitudes de pura rotina não estejam 

ligadas a alguma racionalidade substancial. A releitura que Stewart Clegg faz da teoria 

das ações em Weber é fundamental. 

 Na concepção weberiana, conforme vimos no primeiro capítulo, são racionais 

apenas as ações com respeito a valores e com respeito a fins. Porém, para Clegg é 

preciso reconhecer que “aquelas atividades e práticas de valor próprio dentro do que 

poderia se chamar tradição ou sociedade tradicional têm suas próprias racionalidades” 

(CLEGG, 1994, p. 97).  

 A ação tradicional serve a algum modelo moral e ético. Porque impensadas em 

certo momento, não quer dizer que não essas ações não possuam um fundo material. 

Voltamos então a atenção para outro aspecto da linha de montagem: a sua ideologia.  

4.2.2. A lógica da denegação: formando padrões na linha do ideal de defesa social 

“o tráfico por si só já justifica a prisão preventiva” 

(des. 10) 

 Uma justiça em linha de montagem proporciona respostas padronizadas aos 

problemas que recebe. Para tanto, é preciso formar padrões de julgamento. Tais casos 

serão resolvidos dessa forma e tais outros casos serão resolvidos daquela forma. É 
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evidente que todo órgão julgador compõe a gama de seus posicionamentos pacificados, 

isto é, entendimentos sobre questões de direitos que representam verdadeiras colendas 

na doutrina e sobre o qual os julgadores tomam uma posição. Tal caso é de nulidade 

relativa, o prazo decadencial começa a contar da data x, a queixa apresentada na 

delegacia já supre a necessidade de representação da vítima etc. Esses entendimentos 

também são padrões.  

 Porém, há muito mais padrões do que os simples entendimentos pacificados 

sobre essas questões de direito, conforme veremos.   

 Esses padrões são elementos valiosos na formação de julgamento em ritmo de 

linha de produção e evidentemente obedecem a uma ideologia, a um conjunto de valores 

e de ideias.   

 Já discutimos que a ideologia predominante nas câmaras criminais está alinhada 

a um ideal de defesa social que enxerga o processo penal como mecanismo de controle 

do crime. A prisão provisória é vista como medida de contenção da criminalidade.  

 Essa ideologia conforma então a grande parte dos padrões de julgamentos que 

orientam o julgamento dos habeas corpus liberatórios, por isso a regra é denegar a 

ordem.  

 Certamente, um primeiro aspecto geral, que vale para todos os padrões é a 

tendência em denegar a ordem, afinal a denegação é a conclusão lógica do ideal de 

defesa social. No conflito liberdade individual versus segurança, a opção já foi feita e é 

por privilegiar esta última. A presunção de inocência balbucia, como já dissemos.  

 Assim, é possível notar, sobretudo nos crimes mais sensíveis para o Tribunal 

como homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo, que a lógica é 

a denegação em massa. Não há espaço para a individualização, pois a justiça trabalha 

com estereótipos: “o assassino frio”, “o menor indomável” e “o traficante”.   Ao longo 

das entrevistas e durante as sessões eram comum considerações assim. 

o grande inimigo da sociedade brasileira é o traficante. Quando o 

processo é de traficante, pra você conceder uma liberdade provisória 

é uma coisa difícil. É difícil mesmo por vários motivos. Primeiro 
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porque é um crime, que salta aos olhos, é um crime grave. 

(desembargador 9)  

o estelionatário é o bandido da pior qualidade, porque o rapaz usa da 

inteligência dele. (desembargador 10) 

essas varas estão estranguladas. É um réu só, mas são muitos 

processos. O infrator se beneficia do número de casos. A 

razoabilidade milita em favor da sociedade. (desembargador 4)  

Quando é droga, que é reincidente, não tem o que discutir. 

(desembargador 8)  

Mas quando você observa que aquela pessoa já vem reiteradamente 

cometendo delitos, né, eu acho que a prisão preventiva ela tem um 

papel importante. (desembargador 12) 

 Esse é o espírito. Então, ao se anunciar o julgamento de habeas corpus cujo 

paciente seja acusado por quaisquer desses crimes, o normal é que se siga um voto do 

relator pela denegação e uma adesão automática por parte dos outros julgadores a esse 

posicionamento. Aliás, quando não se denega, a discussão surge, porque o 

posicionamento foge ao padrão.     

 Em uma das sessões, assisti a uma rajada de habeas corpus sendo julgados de 

modo relâmpago, com base justamente em um dos padrões típicos das câmaras que é o 

do “menor, traficante e indomável”. Em entrevista, o d. 8 comentara sobre os casos de 

adolescentes acusados de ato infracional análogo ao de tráfico como aquele em que a 

denegação
73

 era certa.  

Nos casos crimes de menores que tenha muitas vezes reiterado a 

gente vê que não recupera, a própria família não tem como controlar. 

A justiça tem que tomar a providência. A família não cuida, ninguém 

cuida. O Estado tem que cuidar.  

 Cuidar era justamente manter a internação provisória. Na sessão o que ocorreu 

foi exatamente isso. Quatro habeas corpus em sequencia foram julgados em um tempo 

tão exíguo que mal pudemos anotar tudo o que ocorria.  

                                                           
73

 A justiça voltada aos adolescentes (menores de dezoito anos) está guiada por princípios diversos 

daqueles aplicados aos adultos. As regras do Estatuto da Criança e do Adolescente não possuem caráter 

punitivo e sim, socioeducativo. Não é preciso nos delongar nos questionamentos a respeito da concretude 

da afirmação desses valores na prática, mas apenas anotar que a internação provisória é tratada da mesma 

maneira que a prisão provisória nas sessões, servindo ao mesmo fim de neutralização de pessoas 

perigosas. Apenas se costuma reforçar que a internação provisória representa uma medida de cuidado.   
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 Iniciou-se quando o d. 7 relatava um caso que, segundo ele, era “exatamente 

igual ao que acabamos de julgar”. O padrão era adolescente/tráfico/parecer do 

Ministério Público pela denegação. Foi então que o d. 8 pediu vênia e considerou: 

“Inclusive, Vossa Excelência, o que eu vou chamar é idêntico”. O d. 7, que presidia a 

sessão, disse: “Então você anuncia e já profere o seu voto”. Aproveitando o ensejo, o d. 

9 completou: “O que eu vou chamar também é a mesma coisa”. No quarto habeas 

corpus que ia seguindo o padrão de “a mesma coisa”, o procurador de justiça 

interrompeu e disse que nesse último processo ele tinha votado pela concessão, pois o 

caso era diferente. Ainda assim, pediu-se vênia ao membro do MP e as ordens foram 

todas denegadas à unanimidade.  

 Em outro dia, durante a sessão de outra câmara eu ouvi a seguinte consideração 

do d. 4: “É aquela situação que nós já comungamos aqui de se o paciente tiver 

antecedente, o parecer desfavorável da procuradoria de justiça, se for reincidente 

sobretudo se for do mesmo ato infracional, é pela denegação”. Em seguida, o d. 5 

considerou: “Eu tenho um HC igual a esse. A situação é exatamente a mesma: tráfico, 

reincidente em ato infracional e parecer desfavorável da procuradoria”.   

 Ao final dessa série de julgamentos para “os casos idênticos”, passamos a pensar 

que esse tratamento padronizado se inicia desde a petição que é interposta junto ao 

Tribunal, pois todos eles eram da defensoria pública. De fato, advogados e defensores 

públicos trabalham a partir de modelos construídos ao longo da carreira e isso é normal. 

Porém, se a realidade de alguns escritórios de advocacia permite que se individualize o 

caso de outras maneiras, como por exemplo, despachando o HC com o relator, 

conversando com ele antecipadamente ou mesmo fazendo a sustentação oral na sessão 

das câmaras, o mesmo não pode ser dito a respeito da Defensoria Pública.  

 Durante os cinco meses de trabalho de campo, não vi nenhuma sustentação oral 

sendo feita por defensor e isso se deve à situação específica de estrutura precária da 

Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, onde os defensores estão comumente 

sobrecarregados de trabalho e simplesmente não têm tempo de despachar os processos 

nas mãos dos julgadores ou de arrazoarem oralmente quando a lei faculta essa 

possibilidade. Se elementos externos não interferem naquela dinâmica de julgamento, o 

sistema não descarrila.  
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 A padronização enceta-se no momento em que as peças são escolhidas. O 

mecanismo é natural. O caso é ligado a algum modelo de peça e é enviado à justiça. 

Chegando lá é possível identificar, até mesmo pela familiaridade com o modelo, que é o 

caso tal para o qual a resposta é essa. Se não houver uma interposição pessoal, que 

explique o evento melhor, que, enfim, individualize-o, a regra será dar a resposta 

padrão.   

 A justiça penal funciona com base nesses padrões. Não há espaço para 

individualizações, que ocorre apenas raramente. Mais uma vez lembro que, se houvesse 

sustentação oral em todos os habeas corpus, as taxas de congestionamento das câmaras 

beirariam os 100%. Evidentemente essa não é uma constatação de cunho naturalizador. 

Não pretendemos afirmar que o quadro atual é inexorável, porque ele não é. As 

soluções, entretanto, não são objeto desse trabalho.  

 Além do padrão geral da denegação, é possível identificar ainda alguns pontos 

que representam um entendimento verdadeiramente pacificado entre os membros das 

câmaras e para os quais praticamente não o que discutir.  

 Os casos das súmulas 21 e 52 do STJ, sobre as quais já comentamos no capítulo 

anterior é um deles. Quando aparecem os desembargadores já se referem como “é caso 

da súmula 21 do STJ” e, portanto, não há o que discutir.  

 Outro entendimento que parece bastante pacificado nas câmaras como um todo é 

a respeito da vedação em abstrato da concessão de liberdade provisória para o crime de 

tráfico de drogas. A Lei de Drogas veda, em seu artigo 44, a liberdade provisória para 

os crimes dessa natureza. Por isso, alguns desembargadores entendiam que o juiz não 

precisava, sequer, fundamentar a sua decisão de decretação da preventiva já que a lei 

simplesmente vedava a concessão da liberdade (era o caso dos desembargadores 4 e 7). 

Outros julgadores entendiam que era preciso fundamentar (desembargadores 5 e 9), mas 

todos eles tendem a denegar a ordem pela gravidade que atribuem ao delito.  

 No dia 13 de maio de 2012 o STF declarou incidentalmente a 

inconstitucionalidade de parte do artigo 44 da Lei 11.343, considerando-o incompatível 

com o princípio da presunção de inocência e retirando, pois, essa vedação. Acreditamos 

que esse novo posicionamento não mudará a tendência em denegar as ordens de habeas 
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corpus, mas apenas tornará pacífico o entendimento de que a decisão sobre a decretação 

da preventiva deverá ser fundamentada.  

 Outro fator importante na formação dos padrões, que rapidamente também 

pudemos observar, é o posicionamento do Ministério Público a respeito do caso. Apesar 

de o CPP não prever uma etapa para o membro do parquet se posicionar a respeito dos 

casos de HC, é comum nos regulamentos dos tribunais estaduais essa hipótese. No 

TJPE, o procurador de justiça, atuando como fiscal da lei, posiciona-se a respeito do 

pedido. É muito comum que o entendimento dele seja seguido e, mais do que isso, 

utilizado como forma de convencimento. Quase sempre os desembargadores afirmam: 

“o meu voto está lançado em tantas laudas e é, acompanhando o parecer do douto 

procurador, pela denegação/concessão”. Quando não se acompanham essa posição, 

pede-se vênia, o que é um dado bastante curioso, afinal, a licença para discordar é um 

ato inequívoco de deferência o que, a priori, não é absolutamente desnecessário. Ainda 

assim, essa é a etiqueta. “Em que pese o parecer da procuradoria, entendo não haver 

excesso de prazo”, “Eu vou pedir vênia ao membro do Ministério Público para 

discordar”. Essas considerações são comuns nas sessões. Não pudemos quantificar em 

exato o quanto se acompanha, mas afirmamos, sem medo de errar, que é na maioria dos 

casos.  

4.2.3. A lógica da unanimidade: elementos incidentais da justiça em linha de 

montagem 

    “vamos votar simplificadamente” 

(des. 1) 

 Além da lógica da confiança, que se realiza em uma etiqueta de acompanhar e da 

existência de padrões de denegação para a maioria dos casos apresentados ao Tribunal, 

há outros elementos que podem limitar as discussões e provocar unanimidades não 

debatidas.  

 Barbosa Moreira, em trabalho publicado há alguns anos, falava-nos de 

elementos extrajurídicos que compunham um órgão colegiado. Para a surpresa do leitor, 

ele não estava a tratar de relações pessoais dos desembargadores entre si ou com 

advogados ou ainda com sujeitos exteriores ao mundo jurídico. Não falava de corrupção 

ou condução pouco proba da atividade judiciária. Moreira nos falava de elementos 
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quase sempre anônimos, mas que poderiam exercer enorme influência sobre os 

julgamentos: a iluminação das salas, o tamanho delas, a disposição dos assentos, a 

distância entre os julgadores e entre estes e os advogados, o horário e até mesmo o dia 

das sessões, as necessidades fisiológicas dos julgadores e outras questões tão naturais 

que soam inofensivas (BARBOSA MOREIRA, 1994). 

 É evidente que, se a lógica geral é acompanhar o relator, não é preciso prestar 

imensa atenção às razões de fato e de direito aduzidas por ele ao longo do voto. É 

preferível confiar. É por essa razão que, por vezes, ao longo das leituras, os vogais 

continuam com as suas atividades de rotina (atender o telefone, dar continuidade a 

papelada etc). Porém, isso não acontece sempre. É possível identificar alguns 

desembargadores que depositam enorme atenção à leitura do relatório e do voto pelo 

relator e apenas esporadicamente são levados a perderem essa atenção e a acompanhar 

cegamente. Acidentalmente, esses fatores apontados por Moreira podem ser 

significativos na formação da síndrome da unanimidade, porque podem prejudicar o 

debate.   

 Chamamos esses elementos de incidentais porque eles não aparecem em todos 

os casos. São, de fato, episódicos, embora não pouco relevantes. Dedicar-nos-emos aqui 

a apresentar alguns deles, observados ao longo da pesquisa de campo.  

 Seguindo a esquematização de Moreira, comentaremos os fatores de ordem de 

lugar, de tempo e de modo de julgamento.  

 Em termos de lugar, podemos destacar que a sala onde ocorrem as sessões é 

bastante ampla, refrigerada, com cadeiras aparentemente muito confortáveis para os 

desembargadores e com aparelho de som que permite que os julgadores, o advogado e o 

membro do MP possam ser ouvidos com clareza. Há, digamos assim, condições físicas 

para o debate.  

 Ao mesmo tempo, os votantes não ficam sentados lado a lado, o que poderia 

provocar conversas paralelas que tirariam a atenção deles. Para Moreira, todos esses 

fatores podem influenciar na forma como a votação é conduzida. Apenas um deles me 

pareceu presente no universo investigado. O conforto das cadeiras onde os 

desembargadores se sentam pode relaxá-los a tal ponto que, se somado a outros fatores, 
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provoque sono neles. Por óbvio, não se espera cadeiras desconfortáveis. Porém, sentir-

se muito à vontade pode facilitar o sono, sobretudo nos horários mais críticos do dia.  

 Adentramos, então, o conjunto dos segundos fatores elencados por Moreira, que 

são os relacionados ao tempo. O dia, o horário, a quantidade de tempo e de processos 

em pauta, o número de advogados que desejam fazer sustentação oral, dentre outros, são 

fatores que podem exigir que as sessões ganhem um ritmo mais ou menos acelerado e 

que ajudam ou atrapalham nos debates. 

 O primeiro e mais evidentes deles é o horário. Nas sessões que ocorrem à tarde, 

após o almoço, o sono é um personagem que pode se tornar importante. Durante a 

etnografia, pudemos flagrar alguns cochilos breves, aquilo que o senso comum chama 

de “pescar”. Em uma das ocasiões, inclusive, um advogado fazia sustentação oral e 

sentiu necessidade de chamar nominalmente o desembargador que caiu na tentação da 

siesta. Porém, situações como essa não foram frequentes
74

.   

 No que tange ao tempo, o elemento sem dúvidas mais importante na linha de 

montagem foi a grande quantidade de processos em pauta e a presença de muitos 

advogados para fazerem sustentação oral. Os desembargadores sabem que em quaisquer 

dos dois casos, a sessão pode durar muitas horas e, portanto, podem preferir suprimir 

alguns debates para que haja tempo de julgar tudo o que se previra para o dia. 

 Presenciamos uma sessão em que um dos desembargadores já estava cerca de 

meia hora atrasado e o presidente lamentava, afirmando que justamente naquele dia 

tinham “não sei quantos advogados para fazerem sustentação oral” (d. 1). A sua 

preocupação era relevante. Para se ter uma ideia, neste dia, um dos habeas corpus durou 

cerca de quarenta minutos para ser apreciado e nem chegou a ser julgado, porque o d. 2 

pediu vista. Isso faz desandar completamente o ritmo de linha de produção e, em 

consequência, interfere na obtenção da meta de eficiência.  

 Em outra ocasião, o presidente da sessão iniciou os trabalhos com uma 

advertência: “vamos votar simplificadamente”. De fato, foi a sessão mais acelerada que 

pudemos presenciar: treze HCs em 37 minutos. Não pude entender ao certo a razão da 

                                                           
74

 Barbosa Moreira comenta sobre alguns casos na Cour de cassation francesa e na Reichsgericht alemã 

em que os julgamentos foram impugnados por terem os julgadores dormido ao longo das discussões 

(BARBOSA MOREIRA, 1994, p. 11).  
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pressa, mas não tenho dúvidas de que se ligava ao problema da pauta ou quiçá ao 

horário de finalização da sessão. Como destaca Moreira (1994, p. 15):  

Ocioso frisar a influência que essas vicissitudes são capazes de 

exercer sobre o teor dos julgamentos. Acelerar o ritmo dos trabalhos, 

na ânsia de conciliar o horário com o esgotamento da pauta, 

significará por vezes levar os juízes a pronunciar-se de maneira 

irrefletida, em prejuízo da valoração das teses e argumentos em causa.  

 Por fim, ainda outro episódio demonstrou o quando o tempo pode ser relevante 

para a existência de debates. Em outra sessão (diga-se de passagem que todas essas três 

sessões são da mesma câmara), um dos desembargadores (o d. 3) informou que naquele 

dia teria uma evento em homenagem ao Procurador Geral de Justiça e insinuou que a 

sua participação seria importante. Ele deixou claro que tinha pressa para acabar a 

sessão. Foi então que um fato curioso aconteceu, não sabemos se por coincidência ou 

porque o desembargador tinha mesmo a prioridade de concluir a sessão a tempo de 

participar do tal evento.  

 O d. 1 era relator de um processo e ao acabar de ler o relatório foi surpreendido 

com um “acompanho” do d. 3. O d. 1 lê a ementa do acórdão e comenta: “ele está com 

pressa, está com pressa”. A situação provocou risos em todos que acompanhavam a 

sessão. 

 Barbosa Moreira fala, ainda, dos elementos relacionados ao modo de 

julgamento. Se ele é público ou secreto, se a parte interessada está presente na sala de 

votação ou não, dentre outros fatores.  

 O ponto mais importante a se ressaltar é a respeito do terceiro voto em um órgão 

colegiado formado por três julgadores, como é o caso das câmaras criminais. Bem, se os 

dois primeiros votos proferidos são no mesmo sentido, é inútil divergir quando você é o 

terceiro votante. Isso possui influência direta sobre a produção de decisões unânimes.   

 Outro dado relevante diz respeito à personalidade do presidente da câmara 

(BARBOSA MOREIRA, 1994, p. 20). Muitas vezes eles são mais capazes de 

influenciar na votação dos processos, simplesmente por serem pessoas mais 

participativas e firmes em seus posicionamentos. Quando vislumbram que a discussão 

tomará um rumo com o qual não concordam, interferem e conduzem as discussões. Essa 
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situação ficou visível em uma das câmaras, onde o presidente (d.7) possuía essas 

características.  

 Destaque-se ainda que a presença do advogado na sala de votação gera certo 

dever de não apenas votar fundamentadamente, como também de acompanhar com 

atenção as discussões. Às vezes eles apelam para a presença dos familiares dos 

pacientes, mas não nos pareceu que isso influa de alguma maneira na postura dos 

desembargadores.  

 Por fim, ressaltemos a importância que outros acontecimentos fortuitos podem 

ter na formação de um padrão de unanimidade: atender ao celular, conversar com outras 

pessoas ao longo da leitura do voto, pensar em outra coisa, dar atenção a algum fato que 

ocorre no público (um choro, uma fala de revolta, um gesto de reprovação), enfim, 

todos esses pequenos atos do cotidiano que retiram a atenção de qualquer pessoa.  

4.3. Escapando da linha de montagem 

 Desde que iniciamos esse trabalho, falávamos que não era possível ter uma visão 

unidimensional de um Tribunal, encarando-o como um espaço de julgamentos em linha 

de produção. Ao contrário, lembrávamos que o tipo padronizador convivia com o tipo 

individualizador.  

 Chegamos a levantar, de início, algumas hipóteses que poderiam individualizar o 

processo, aspectos que, entretanto, não foram identificados na pesquisa de campo, 

dentre eles a midiatização do caso e o fato de ele envolver pessoas notórias ou com 

algum prestígio social. Continuamos a achar que esses dois aspectos seriam capazes de 

fazer o caso sair da linha de produção e dar a ele um nome: o caso “fulano”. Porém, não 

pudemos vivenciar nenhuma dessas duas situações.   

 Na tabela abaixo, ordenamos alguns casos que escaparam à linha de montagem. 

Eles não correspondem à totalidade dos discutidos, porque nem tudo foi registrado no 

diário de campo. A própria natureza da pesquisa não permite isso. Porém, podemos 

afirmar que esses casos correspondem ao padrão encontrado nas sessões. Becker se 

utilizou do conceito de “dados quase-quantitativo” para se referir a esses achados de 

frequência que advêm de metodologias qualitativas como a observação não participante. 

Ele explica: “ocasionalmente, a situação de campo pode lhe permitir fazer observações 
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semelhantes ou perguntas semelhantes a muitas pessoas, buscando sistematicamente um 

fundamento quase-estatístico para uma conclusão sobre frequência ou distribuição” 

(BECKER, 1993, p. 56).  

 Dentre os casos mais comuns de individualização, dois se destacam: o fato de a 

decisão do relator ser concessiva e a presença de um advogado que faça sustentação oral 

na sessão. Evidentemente, fora dessas situações é possível perceber um caso ou outro 

em que surge alguma discussão e no qual a decisão é tomada por maioria. Porém a regra 

é a apresentada no quadro. Vejamos.  

Quadro 3: Breve narração de alguns casos que foram discutidos, escapando à linha de 

montagem 

A controvérsia O resultado 

O relator (d. 5) votou pela concessão da ordem, por estar extinta a punibilidade. O d. 4 pediu 

vista, mas acabou concordando com o posicionamento do relator. 

Ordem 

concedida à 

unanimidade.  

O relator (d. 6) votou pela concessão da ordem, mas o d. 4 pediu vista. O d. 4 não acatou o 

entendimento do d. 6 afirmando que os fatos não tinham ocorrido da forma como o relatório 

contava.  

Ordem foi 

denegada por 

maioria. 

O relator (d. 6) votou pela concessão da ordem, mas o d. 4 pediu vista. Ordem foi 

denegada por 

maioria.  

O relator (d. 13) opinou pela concessão da ordem, pois se tratava de pessoa presa  há mais de 

três anos, sem que tivesse havido a sessão do júri. Os desembargadores discutiram a respeito 

do caso, com ar de grande insatisfação, pois o crime era de homicídio, mas o prazo de 

duração do processo já fugia à razoabilidade. O d. 10 perguntou: "esse homicídio, tem 

dizendo o quê?".  

Ordem foi 

concedida à 

unanimidade. 

O relator (d. 5) votou pela concessão da ordem. Iniciou-se uma discussão.  Ordem 

concedida à 

unanimidade. 

O advogado faz uma sustentação oral que vai de encontro ao dito no relatório do caso. O caso 

gerou intensa discussão.  

Ordem 

denegada à 

unanimidade. 

O relator (d. 3) votou pela concessão da ordem, por haver excesso de prazo para o fim da 

instrução. O d. 5 discordou: "eu vou pedir vênia para divergir, porque apesar do excesso de 

prazo, o paciente já responde a outro processo e o MP opinou pela denegação". O d.3 

retrucou: "Vsa. Exa. acha que não é excesso de prazo o feito demorar seis meses do fim do 

inquérito ao oferecimento da denúncia?" 

Ordem 

denegada por 

maioria. 

O caso envolvia delegados de polícia e policiais denunciados por crime de abuso de 

autoridade. O advogado fez uma sustentação oral e, após cerca de quarenta minutos de 

debates (leitura do relatório, sustentação oral, leitura do voto e discussões), o d. 11 pediu vista 

do processo. 

Desfecho não 

conhecido.  

O advogado faz sustentação oral, iniciando: "Eu peço um pouco de atenção de Vossas 

Excelências". O caso gerou um breve debate 

Ordem 

denegada à 

unanimidade. 

O relator votou pela denegação, mas o d. 9 chamou a atenção de que havia excesso de prazo 

mesmo, conforme alegava a defesa. O d. 4 deu a linha da discussão, afirmando que "a 

razoabilidade milita em favor da sociedade". O d.9 ao final acompanhou: "eu acompanho, 

compreendendo o excesso de prazo" 

Ordem 

denegada à 

unanimidade. 

O relator (d. 9) votou pela concessão da ordem, considerando haver excesso de prazo para a 

conclusão da instrução. O d. 7 discordou e fez a pergunta de praxe: "qual o tipo?". Ao saber 

que era tráfico, o d. 7 se revoltou, mas acabou acompanhando o relator. 

Ordem 

concedida à 

unanimidade.  
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O advogado faz uma sustentação oral e gera discussão entre os julgadores. O d. 2 pede vista.  Desfecho não 

conhecido.  

O d. 2 pede vista, alegando que não prestou atenção à leitura do voto pelo relator.  Desfecho não 

conhecido.  

O relator (d. 3) votou pela concessão da ordem, por haver excesso de prazo para o fim da 

instrução. O d. 1 pediu que ele explicasse melhor quem havia dado causa aos adiamentos.  

Ordem 

concedida à 

unanimidade.  

O advogado do caso fez uma sustentação oral que provocou discussões na sessão e o relator 

do caso arrazoou bem o seu posicionamento.  

Ordem 

denegada à 

unanimidade. 

O advogado fez sustentação oral e, demonstrando experiência, apelou para um argumento que 

parecia colar na câmara: "não estamos falando de homicídio, tráfico, roubo. Estamos falando 

em concussão ainda não provada." 

Ordem 

denegada à 

unanimidade. 

O relator (d. 8) votou pela concessão, porém houve pedido de vista por parte do d. 9, que 

discordou do voto do relator. O d. 7, então, pediu vista.  

Ordem 

denegada por 

maioria. 

 

4.3.1. Votos concessivos em um Tribunal que denega 

“Chamo a atenção de Vossa Excelência porque estou concedendo a ordem” 

 O primeiro fator de individualização ocorre quando se foge à lógica da 

denegação. Os votos concessivos, em sua grande maioria, são estranhados, sobretudo 

quando proferidos nos casos daqueles quatro delitos: homicídio, tráfico, roubo e porte 

ilegal de arma de fogo. Nestes casos, o relator precisa apresentar uma fundamentação 

mais cautelosa e tentar, de fato, convencer os demais votantes de seu posicionamento.  

 A frase com a qual inicio esse ponto foi dita em uma das sessões e exprime com 

primor o que estamos dizendo. Já comentamos que os votos denegatórios são a regra e a 

razão para tanto. Percebemos rapidamente que sempre que o voto é concessivo, os 

desembargadores querem saber um pouco mais.  

 A rigor estamos diante de uma completa inversão do instituto da prisão 

preventiva. Ao invés de se realizar uma individualização para atender ao critério de 

exceção da cautelar, um processo só ganha uma atenção especial exatamente quando a 

liberdade provisória é concedida.  

 As concessões de ordem são como uma afronta, porque, de fato, vão de encontro 

a uma das lógicas da linha de montagem. Durante uma das entrevistas, um 

desembargador comentou sobre isso:  

A maioria dos juízes acha mesmo que a prisão é o melhor meio tanto 

que quando você leva um habeas corpus que denega a ordem o 
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pessoal não está nem preocupado em discutir, a não ser que seja uma 

coisa muito... é... ou então, quando o advogado vai fazer sustentação 

oral porque aí você terá que justificar de alguma forma mais 

cuidadosa o...quando o voto é pela concessão aí é muito difícil que 

não haja uma discussão, às vezes uma discussão boba, mas sempre há 

uma discussão. Por que? Porque as concessões de ordem é como se 

fosse uma afronta ao sistema judiciário (desembargador 9).  

 Esse padrão é conhecido não apenas pelos intérpretes externos, mas também 

pelos internos, como é o caso desse julgador e ele é bastante presente em praticamente 

todas as câmaras, à exceção da primeira, onde as ordens são mais concedidas, como já 

vimos no segundo capítulo.  

 Para se ter ideia dessa afronta, acompanhamos um caso em que o relator (d. 9) 

havia concedido a ordem de habeas corpus por considerar que o processo corria com 

grande excesso de prazo. O d. 7 perguntou então: “qual é o crime?”. O relator respondeu 

que era tráfico e que o paciente estava preso desde 2010, sem que houvesse tido 

qualquer audiência de instrução. O d. 7 se revolta, bate as mãos e fala: “2010?”. A 

revolta era grande porque já tinham se passado dois anos da prisão sem a realização de 

uma audiência, o que já fugia à razoabilidade de duração, mesmo dentro de um Tribunal 

com interpretações restritivas em relação ao direito de liberdade. Ao final, eles 

concederam a ordem, ainda que bastante a contragosto, sentimento que parecia evidente 

em suas feições.    

4.3.2. A sustentação oral: competindo com a versão do relator  

 Outro importantíssimo fator de individualização é a sustentação oral feita pelo 

advogado. Evidentemente, se o advogado teve a oportunidade de conversar com o 

relator do caso antes da sessão, já pode imprimir uma marca de particularidade para o 

processo. Mesmo que isso não tenha ocorrido, entretanto, a sustentação oral é uma 

medida bastante eficaz para fazer escapar o caso à linha de produção.  

 Vimos que os julgamentos são baseados na história que o relator conta do caso. 

O processo não passa pela mão de todos os julgadores. Assim, mais do que questões de 

direito, o advogado traz mesmo um relato que compete com aquele do relator. Vez ou 

outra, a sustentação se baseia em uma questão de direito (se a nulidade é absoluta ou 

relativa, se o fato é típico ou não). Porém, a regra é que ela traga um novo relato, uma 
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outra versão da história. Essa nova versão trazida à sessão provoca o alvoroço 

necessário para o caso seja devidamente discutido.  

 Muitas vezes, após a fala do advogado se segue um pedido de vista por parte de 

outro votante, porque ele quer entender o que, de fato, aconteceu.  

 Isso mostra o quão delicado é um padrão de julgamento baseado na versão 

apenas do relator, porque ele é movido pelo seu posicionamento e relata o caso de 

acordo com a sua decisão. Não é incomum ver considerações do tipo: “Eu pedi vista em 

homenagem a Vossa Excelência, mas os fatos não aconteceram da forma como Vossa 

Excelência relatou” (d. 12). 

 O advogado ou o defensor podem mudar o rumo da sessão ao inaugurar uma 

nova versão dos fatos. Mais uma vez, lembramos o quanto uma justiça que só pode 

individualizar assim é complicada, já que muitos dos clientes da justiça penal são 

assistidos por defensores públicos que, efetivamente, não têm tempo de defender 

oralmente suas teses. Não ocorrendo isso, há sérios riscos de o caso ser julgado em 

massa e, no caso do TJPE, de ser denegado em massa. 

 Forma-se, então, mais um aspecto da justiça em linha de produção: ela funciona 

preferencialmente para as pessoas com menor poder aquisitivo, que possuem enorme 

dificuldade de pagar por uma defesa mais presente. Em uma justiça superlotada, um 

acompanhamento aproximado do processo é fundamental para que o caso possa fugir 

aos velhos padrões e ganhar algum grau de particularidade. Embora o jargão da justiça 

penal seja “cada caso é um caso”, a verdade é que para que um caso não seja mais um 

dentre tantos, ele precisa de alguém que o promova, que o individualize. Esse alguém 

quase nunca é o próprio acusado, porque além de ele ter pouca voz no processo, já é 

bastante identificado com os velhos estereótipos de bandido. É a defesa, portanto, que 

pode cumprir esse importante papel e em um país onde o direito à ampla defesa é quase 

um privilégio, os padrões de julgamento em linha de produção seguem reproduzindo 

histórias a serem contadas em uma dissertação.      

5. Considerações finais, ainda não conclusivas 

 A caracterização da justiça em linha de montagem feita acima se aplica muito 

diretamente ao universo pesquisado nesta dissertação. Embora as câmaras e os 
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desembargadores possuam padrões de atuação idiossincráticos, que são perceptíveis 

pelo observador, procuramos nos ater à regularidade, aquilo que os une em um padrão 

de funcionamento.  

 É possível, então, encarar uma organização como o Tribunal como uma 

totalidade, remetendo à noção de que em uma comunidade as pessoas se conhecem e 

estabelecem relações face a face que são interações que seguem alguns padrões. Essa 

totalidade é vivida pelos atores sociais e é também percebida pelo observador. É fácil 

notar que os membros da comunidade ou espaço observados têm ideia das regras que 

orientam as interações, dos conflitos, de pertencimento (quem pertence e quem não 

pertence àquele espaço) etc. Há códigos e esses são conhecidos e cognoscíveis 

(MAGNANI, 2002, p. 19). Foi assim que, apesar das peculiaridades dos membros e das 

câmaras, pudemos chegar a algum padrão geral de explicação.  

 Ao mesmo tempo, é possível indagar até que ponto as interpretações aqui 

realizadas podem ser pensadas para desenvolver esquemas de compreensão de outros 

espaços da organização judiciária. Em outros termos, até que ponto essa justiça em linha 

de montagem deixa de se localizar apenas como um padrão apenas do TJPE.  

 Enfim, como lembra Magnani, com uma etnografia não se conhece apenas o que 

é observado. Olhando de perto é possível identificar pontos estruturantes que se tornam 

reconhecíveis em outros contextos. As teorias e hipóteses utilizadas pelo pesquisador 

auxiliam, inclusive, na formação dessas categorias que ele quer ver ser transposta para 

outras realidades. Olhar de perto e de dentro é um primeiro passo que pode ser seguido 

de algumas generalizações.  

 Dialogar com outras pesquisas realizadas com base em Tribunais do Brasil 

inteiro já confirmou um padrão generalizado de tratamento da prisão preventiva como 

meio de combate à criminalidade, por exemplo. Ao mesmo tempo, problemas comuns 

enfrentados pelo sistema de justiça brasileiro (morosidade, dificuldade de administração 

da demanda etc) e estratégias de solução parecidas identificadas em diversos tribunais 

no Brasil - como a adoção de julgamentos em lista - sugerem que padrões de julgamento 

em linha de produção pode não constituir uma peculiaridade do TJPE, embora em 

outros ambientes ela possa se organizar de outro modo, sob outras regras e etiquetas. As 
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interpretações e conclusões apresentadas podem então ser melhor elaboradas e, quiçá, 

reformuladas com o enfrentamento de outros universos de pesquisa.   
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Conclusões 

 Uma justiça organizada com base em preceitos burocráticos não consegue 

realizar todas as dimensões que a burocracia impõe (formalidade, profissionalização, 

hierarquia, impessoalidade, documentação e centralização). Não somente essa 

constatação está implícita na conceituação weberiana de burocracia, construída como 

tipo-ideal, como foi amplamente trabalhada por autores pós-weberianos e estudiosos 

dos chamados sistemas frouxamente articulados, a partir de estudos empíricos sobre 

organizações burocráticas, dentre elas, os Tribunais.  

 Entre a norma e as atividades empreendidas pelos agentes de um Tribunal existe 

um enorme hiato, onde os improvisos ganham espaço. A interação entre os membros 

dessa organização e entre estes e as instituições formais que a regulam são criadores de 

realidades sociais. O resultado é o surgimento de instituições informais que também 

acompanham e conformam a atividade de ambientes organizacionais, como é o caso de 

um Tribunal.  

 No caso da justiça brasileira, essas formulações explicam em parte como se 

compatibilizam metas burocráticas de eficiência com a exigência de obediência aos 

princípios constitucionais e legais. A eficiência é por vezes alcançada adotando-se esses 

princípios guiadores apenas retoricamente, sem que eles tenham, de fato, orientado os 

julgadores. Em determinadas circunstâncias eles existem apenas para legitimar a 

decisão, como é o caso do devido processo legal, do princípio colegiado, dentre tantos 

outros.  

 Em busca da superação da morosidade, então, emergem padrões de julgamento 

simplificados tanto nas legislações (como é o caso das súmulas, vinculantes ou não e 

modelos de justiça negociada como a transação penal na lei 9.099) como 

informalmente, como é o caso de padrões de julgamento em linha de produção.  

 A justiça em linha de montagem foi identificada aqui nos julgamentos dos 

habeas corpus liberatórios. Apesar de decidirem sobre um tema sensível à doutrina 

processual penal – o das prisões preventivas – o julgamento desses writs ocorre com 

base na padronização dos casos apresentados, os quais perdem suas peculiaridades e são 

“encaixados” em respostas pré-formuladas.  
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 A formação desses padrões obedece a uma ideologia que, de um modo geral, é 

partilhada pelos membros das câmaras, a da defesa social. O processo penal é 

compreendido como um instrumento de combate à criminalidade, mais do que como 

mecanismo de defesa do cidadão em frente ao Estado Penal. O resultado disso é uma 

concepção da prisão preventiva que a aproxima apenas de uma medida de defesa da 

ordem pública, amplamente utilizada como meio de evitar a reiteração de crimes por 

parte dos acusados.  

 Dessa maneira, a linha de produção observada possui algumas características, 

sendo uma delas a tendência em denegar a ordem de habeas corpus. A justiça penal não 

individualiza os processos e opera com base em padrões e estereótipos partilhados entre 

os desembargadores, os quis estão orientados a manter a prisão preventiva.  

 Há também uma lógica de confidência partilhada entre os membros da câmara, 

afinal os processos de HC não passam pela mão de todos, possuindo o relator o 

relevante papel de apresentar o caso aos demais julgadores. Ao fazê-lo é natural que 

destaque apenas os pontos que ele achou relevante e é sobre esses pontos que os demais 

decidem. Porém, isso é fundamental, porque, do contrário, o processo teria que passar 

pela mão de cada um.  

 A lógica da confidência é o elemento relacional da linha de montagem e é tão 

fundamental que se transforma em uma verdadeira etiqueta. Não há problema algum em 

discordar do relator, porém se isso for feito reiteradamente, todos sabem que as taxas de 

congestionamento chegarão a níveis mais insuportáveis. Portanto, é preciso discordar 

apenas dentro do nível esperado por todos, pois, além disso, há desrespeito à etiqueta do 

“acompanho”.  

 Como em todo lugar onde as pessoas se reúnem, há ainda os elementos de ordem 

incidental que podem prejudicar os debates e gerar unanimidades não refletidas. 

Atender o celular, manter conversas paralelas, perder a atenção, dentre tantas outras 

ocorrências, são exemplos de situações que fazem qualquer pessoa fugir um pouco do 

que se está sendo discutido.  

 Em meio ao ritmo da linha de montagem, em que habeas corpus são denegados 

em massa, é possível identificar alguns casos que se sobressaem e são olhados mais de 
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perto, considerando-se suas peculiaridades. Ao longo da observação, pudemos perceber 

isso ocorrendo quando o voto do relator era concessivo e quando o advogado fazia uma 

sustentação oral capaz de bater de frente com a versão apresentada pelo relator do caso.  

 O voto concessivo causa espécie em um Tribunal acostumado a denegar. À uma 

concessão, segue-se, em muitos momentos, uma indagação sobre o que aconteceu, o que 

o caso narra, qual o crime etc. Como disse um dos desembargadores nas entrevistas, 

conceder uma ordem é quase uma afronta à justiça e, sendo assim, é preciso 

individualizar o processo para compreender se, de fato, é caso de concessão do 

“benefício” da liberdade provisória.  

 Outro elemento de individualização fundamental é a sustentação oral realizada 

pelo advogado.  Ela tem, como se disse, a capacidade de confrontar a versão trazida 

pelo relator do caso, aduzindo à discussão outra visão do problema e, por vezes, outros 

elementos que passaram despercebidos para o relator, já tendente a uma posição 

específica sobre o pedido. Com a sustentação oral surge até mesmo o dever de dar maior 

atenção ao caso, como uma espécie de satisfação.  

 As enormes taxas de congestionamento, a padronização excessiva, a 

invisibilidade das vidas que estão atrás de cada processo e uma ideia partilhada de que o 

papel da prisão cautelar é prevenir o recrudescimento da criminalidade compõem o 

cenário de uma justiça penal que ocorre em ritmo linha de montagem, onde não há 

espaço para individualização e discussão de cada caso, mas tão somente para negar a 

liberdade em massa.  
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