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 “(...) Porque, naquelas casas, se o acolhiam, se lhe davam 

comida e dormida, era como cumprindo uma obrigação 

fastidiosa. Os donos da casa evitavam se aproximar dele, 

e o deixavam na sua sujeira, nunca tinham uma palavra 

boa para ele. Olhavam-no sempre como a perguntar 

quando ele iria. E muitas vezes a senhora que se 

comovera com sua história, contada na porta em voz 

soluçante, e o acolhera, mostrava evidentes sinais de 

arrependimento. Para o Sem-Pernas elas o acolhiam de 

remorso. Porque o Sem-Pernas achava que eles eram 

todos culpados da situação de todas as crianças pobres. 

E odiava a todos, com um ódio profundo (...)” 

(Capitães de Areia, Jorge Amado) 

 

 



    
 

RESUMO 

 

ALBUQUERQUE, Mariana Santos Leal de. A PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR 

A ORDEM PÚBLICA: MAIS UMA VERTENTE DA JUSTIÇA CRIMINAL PARA O 

OUTRO. 2017. 54 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2017. 

 

 

Atualmente, embora se mostre incapaz de conter os avanços da criminalidade, agindo, na 

verdade, como mola propulsora do crime na sociedade, a justiça criminal se amplia cada dia 

mais, sendo, muitas vezes, a única resposta levantada pelo Estado, e pela sociedade, no 

momento de solucionar os desafios coletivos. Por isso, considerando ser de conhecimento geral 

a falência da justiça criminal, principalmente do cárcere, o direito penal parece estar, na 

verdade, cumprindo a sua função, na medida em que segrega do meio social os indivíduos 

indesejados. Nas particularidades desse sistema, encontra-se um Poder Judiciário que não se 

identifica com seus jurisdicionados, pois os criminosos são normalmente indivíduos pobres e 

negros, e, portanto, quem é julgado não pertence à mesma classe e raça de seu julgador. Abre-

se espaço para a existência de um direito penal subterrâneo, onde o agente do Estado, cuja 

legitimidade não se contesta, age, consciente ou inconscientemente, através de mecanismos da 

estrutura, mas julga influenciado por suas vivências individuais. Nesse contexto, o termo 

“ordem pública”, previsto pelo Código de Processo Penal como fundamento para a decretação 

de prisões, é de temerosa vagueza, pois ganha o seu significado de acordo com o entendimento 

de cada juiz, e vem sendo recorrentemente utilizado sempre que o “clamor público” exige uma 

resposta imediata do Estado para a ocorrência de um crime que inquieta o bem-estar coletivo. 

Tal requisito, fruto de uma legislação processual penal autoritária, não reflete os direitos 

garantidos ao acusado pela Constituição de 1988, tais como a dignidade da pessoa humana, o 

princípio da legalidade e da presunção de inocência. 

 

Palavras-chave: direito penal subterrâneo; prisões preventivas; ordem pública. 
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INTRODUÇÃO 

 

O poder de ingerência estatal, na esfera de vontade do cidadão, encontra fundamento 

na teoria política dos sistemas de poder da Modernidade, por meio da idealização de que o 

Estado e as suas estruturas nascem do acordo de vontades entre o governante e seus governados. 

Assim, buscando garantir a própria segurança, homens e mulheres teriam aquiescido em perder 

parte da sua autonomia individual, para se submeter às normas da coletividade onde se 

encontram, em nome da convivência pacífica, garantida pelo governante1.  

Sob a mesma ótica se edifica o processo penal, instrumento através do qual o Estado 

restringe a liberdade do indivíduo para alcançar a segurança e a paz social da coletividade. Em 

contrapartida, as normas processuais penais também exercem outra função: ao consolidarem a 

persecução criminal, também devem resguardar os direitos fundamentais do réu, oferecendo, 

por conseguinte, proteção ao indivíduo frente às possíveis arbitrariedades do Estado. 

A sistemática impõe aos jurisdicionados que a liberdade do indivíduo seja privada, 

como punição pelo cometimento de um crime, sempre que sobre ele recair uma sentença penal 

condenatória nesse sentido. Contudo, o ordenamento jurídico também fornece ao Estado a 

possibilidade de restringir a liberdade de alguém antes mesmo do juízo final sobre a sua 

punição, nos casos específicos previstos pela legislação.  

Existem, portanto, dois tipos (gerais) de prisão: a provisória, que vem antes da 

sentença que analisará o cometimento do crime e a culpabilidade do réu; e a definitiva, fruto da 

condenação a uma pena privativa de liberdade. 

Sobre o tema, importante ressaltar que, em 2014, o Ministério da Justiça realizou 

levantamento a respeito da situação do sistema penitenciário do Brasil, e constatou que a população 

prisional do país é representada pelo número de 607.731 (seiscentos e sete mil, setecentos e trinta 

e uma) pessoas2. 

Igualmente, dentre os vinte países com maior população carcerária do mundo, o Brasil 

se encontra em 4º lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, da Rússia e da Tailândia, de acordo com 

o relatório. Ressalta-se, ainda, que o Brasil exibia, à época da investigação, “entre os países 

comparados, a quinta maior taxa de presos sem condenação”, pois 222.190 (duzentos e vinte dois 

                                                           
1 Darcy Azambuja, ao discorrer sobre a legitimidade do poder, assim afirma: “O objetivo, a causa final do poder 

é manter a ordem, assegurar a defesa e promover o bem-estar da sociedade; e realizar, enfim, o bem público.” 

AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. 4. ed. rev., ampl. E atual. - São Paulo: Globo, 2008. p. 117. 
2 NACIONAL, Departamento Penitenciário. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: 

INFOPEN. Brasília: Junho, 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-

relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017. p. 11. 
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mil, cento e noventa) presos provisórios habitavam o sistema prisional, o que representa 41% do 

número total de encarcerados. 

Os números, além de alarmantes, não parecem compatíveis com as previsões 

constitucionais relativas à liberdade dos indivíduos (no art. 5º, caput3, da Carta Magna) e ao direito 

do acusado de ser considerado inocente até que se prove o contrário (art. 5º, inciso LVII da CF4), 

e levam à conclusão lógica de que, no Brasil, prende-se antes mesmo da condenação. 

E mais: não se trata apenas da restrição de liberdade por si só (que já é das mais graves 

punições), mas também de submeter os encarcerados à pior das condições de vida, pois ficam 

sujeitos à doenças, à superlotação dos presídios, à violências de todo tipo, e também ao enorme 

risco de morte. Em outras palavras, para os 222.190 presos provisórios que integram o sistema 

prisional, o castigo não só veio antes de tudo, como também os lançou no desumano “estado de 

coisas inconstitucional”5 brasileiro, naquele lugar onde os direitos padecem antes mesmo da 

chegada ao portão. 

Por conseguinte, olhando superficialmente a situação, o que se vê é o Processo Penal 

deixando de exercer seu duplo encargo, e funcionando como uma via de mão única, apenas 

punindo, sem garantir o mínimo de direitos aos que a ele estão mais vulneráveis. A persecução 

penal prende sem culpar, prende sem garantir o tratamento humano previsto pela Constituição 

Federal. A Carta é, portanto, Magna apenas em suas intenções, pois incapaz de se fazer presente 

no cotidiano de milhares de brasileiras e brasileiros. 

Ademais, quando está em debate o afastamento cautelar do indivíduo, antes mesmo 

da sentença condenatória transitada em julgado6, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade 

do Poder Judiciário decretar a prisão preventiva quando for necessário “garantir a ordem pública” 

(art. 312, caput, do CPP7).  

Contudo, o referido fundamento mostra-se demasiado amplo, tendo em vista o variado 

leque de situações nas quais o juiz pode, com o objetivo de manter alguém sob a custódia do 

Estado, justificar sua decisão na necessidade de preservar a ordem pública, pois o conceito do que 

efetivamente seria a ordem pública não existe, e sua determinação termina dependendo do juízo 

eventual de cada magistrado. 

                                                           
3 BRASIL. Constituição (1988). Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
4 Idem. 
5 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de medida cautelar em Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 347 MC/DF, reconheceu estar configurado, no sistema carcerário brasileiro, um “estado 

inconstitucional de coisas”, tendo em vista as recorrentes violações aos direitos fundamentais dos encarcerados. 
6 Não obstante o recente entendimento da Corte Suprema, no julgamento do HC 126292, onde admitiu a 

possibilidade de execução da pena ainda que inocorrente o trânsito em julgado da sentença condenatória, após 

condenação em segunda instância.  
7 BRASIL, Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Porém, ao mesmo tempo em que a atuação cognitiva do julgador é necessária, caso 

a caso, muitas vezes ela se baseia, pura e simplesmente, na busca de argumentos para justificar 

uma opinião pré-concebida, eivada de influências sociais e ideológicas, comuns a todo e 

qualquer ser humano, mas representativa da forma de pensamento do grupo social ao qual 

pertence.  

Diante disso, em tempos de prevalência do direito penal do inimigo, no qual a resposta 

aos problemas sociais é encontrada no recrudescimento do sistema penal; do atuar seletivo das 

instituições punitivas, que nada mais são do que o reflexo de uma sociedade racista e desigual; e 

da existência da ideia do “nós e os outros”, onde quem aplica o direito é pessoa diversa daquela 

que será presa; o bom garantir da ordem pública, previsto no Código de Processo Penal, pode 

funcionar como ferramenta para o encarceramento (seletivo) em massa, garantindo a permanência 

do elevado número de presos sem condenação, operando legalmente, mas seguindo motivações 

veladas, através dos chamados fundamentos apócrifos, como leciona Odone Sanguiné: 

Os fundamentos apócrifos da prisão preventiva - que também poderiam denominar-

se de fundamentos não-escritos, ocultos ou falsos -, além de supor uma vulneração do 

princípio constitucional da legalidade da repressão (nulla coactio sine lege), permitem 

que a prisão preventiva cumpra funções encobertas, não declaradas, mas que 

desempenham um papel mais importante na praxis processual do que as funções 

oficiais propriamente ditas. Destarte, quando se argumenta com razões de 

exemplaridade, de eficácia da prisão preventiva na luta contra a delinqüência e para 

restabelecer o sentimento de confiança dos cidadãos no ordenamento jurídico, aplacar 

o clamor público criado pelo delito etc., que evidentemente nada tem que ver com os 

fins puramente cautelares e processuais que oficialmente se atribuem à instituição, na 

realidade se introduzem elementos estranhos à natureza cautelar e processual que 

oficialmente se atribuem à instituição, questionáveis tanto desde o ponto de vista 

jurídico-constitucional como da perspectiva político-criminal (...)8. 

 

Nota-se que, na maioria das vezes, o ato de julgar e, em contrapartida, o de receber 

uma condenação, abriga, de um lado, os indivíduos mais bem sucedidos da sociedade, dotados 

de currículos elogiáveis e de salários almejados. De outro, os marginalizados - aqueles que 

apenas ganham relevância no cenário quando seus atos atingem a esfera individual dos que 

estão “fora da margem”, no verso da moeda. Os marginais são os pretos, os iletrados, os 

bandidos, postos pra serem julgados por quem não apenas não conhece a sua realidade, mas 

também a repudia. 

Tendo como base as conclusões da criminologia crítica sobre o comportamento 

criminoso e a atuação das instâncias de poder, é possível perceber que a prática de infrações 

penais é comum a todas as camadas da sociedade, mas apenas uma delas (formada pelos 

socialmente menos favorecidos) é efetivamente atingida pelo ius puniendi estatal.  

                                                           
8 SANGUINÉ, Odone. A Inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da Prisão Preventiva. 

Boletim do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, São Paulo, n. 107, out. 2001. 
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Por isso, quando o objetivo é analisar criticamente o funcionamento desse sistema 

punitivo, as decisões judiciais surgem como um importante instrumento de estudo da realidade. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo investigar quais as engrenagens que fazem 

funcionar o sistema processual penal da contemporaneidade, especificamente no tocante às 

decisões judiciais que determinam a prisão preventiva de dezenas de indivíduos, em todo o Brasil, 

diariamente. 
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1. A PRISÃO, O MEDO E A JUSTIÇA CRIMINAL PARA O OUTRO 

 

1.1 A PRISÃO 

 

De início, é importante, para o estudo das prisões preventivas e da situação de 

encarceramento em massa verificada no país, analisar o contexto histórico-social no qual surgiu 

o cárcere, na busca por entender como a justiça criminal tomou a forma que tem hoje. Em outras 

palavras, quais as condições para a pena de prisão, em determinado momento da história 

(partindo da visão ocidental e europeia da contagem do tempo histórico), haver se transformado 

na maior ferramenta para o enfrentamento do crime. 

Ao contrário da prática recente, o cárcere não foi, por muito tempo, meio 

considerado hábil para a punição de criminosos. Ainda na Antiguidade, como leciona Cezar 

Bitencourt, a punição se consubstanciava no castigo do corpo, e a prisão tinha o caráter 

exclusivo de garantir a detenção do futuro apenado, contendo os transgressores apenas para 

garantir a sua custódia até à execução das penas corporais9.  

Ou seja, privar alguém de sua liberdade não era a punição última, mas a forma de 

“contenção e guarda de réus para preservá-los fisicamente até o a hora de receberem sua 

pena10”. Assim, o que existia era uma prisão-custódia, uma “espécie de ante-sala de suplícios 

(sic)11”, onde ficavam os “delinquentes” “até o momento de serem julgados ou executados12”.  

Mais tarde, já no período da Idade Média, a indenização e a fiança foram os métodos 

de punição preferidos13, contudo, posteriormente, “a incapacidade dos malfeitores das classes 

subalternas de pagar fianças em moeda levou à substituição por castigos corporais”14.  

 Como consequência, o poder tornou a se inclinar sobre o corpo do criminoso, por 

meio dos castigos físicos, dos suplícios, e, de forma ainda mais grave, da morte. Penalidades 

expostas ao público geral, de modo que o sofrimento de um fosse exemplo para todos os outros. 

Porém, no mesmo período, tem-se, nas práticas religiosas cristãs, o que seria o 

primeiro exemplo de utilização da prisão como penalidade-fim. O costume de afastar o 

indivíduo da convivência com os outros, meio através do qual ele cumpriria a sua penitência 

                                                           
9 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: Causas e Alternativas. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993. p. 17. 
10 Ibdem. p. 14. 
11 Idem. 
12 Idem. 
13 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e Estrutura Social. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2004. 

Trad. Gizlene Neder. p. 23 
14 Ibidem. p. 25 
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(termo que, posteriormente, deu origem à tantos nomes importantes do sistema penal moderno), 

constituiu um dos traços da prisão eclesiástica15. 

Contudo, a origem da pena privativa de liberdade remete a um período posterior, 

pois, “na segunda metade do século XVI iniciou-se um movimento de grande transcendência 

no desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na criação e construção de prisões 

organizadas para a correção dos apenados”16. 

Em apanhado histórico feito sobre o tema, Georg Rusche e Otto Kirchheimer 

evidenciam a mudança no pensamento europeu quanto à importância do trabalho, a partir da 

segunda metade do século XVI17. O capitalismo se expandiu, e necessitou de mão de obra 

menos exigente do que a oferecida na Europa, continente abalado por perdas populacionais 

recentes, mas no qual, ao mesmo tempo, um mercado produtivo se expandia, exigindo braços 

para executar, a baixos custos, seus serviços. 

Nesse momento, inverteu-se o modo como a sociedade enxergava os que não 

trabalhavam. A mendicância, antes, inclusive, valorizada pelos costumes da Igreja Católica - 

que glorificava o auxílio dos pobres pelos mais poderosos -, tornou-se objeto de repúdio. 

Sob forte influência do calvinismo, quem levava a vida no ócio precisava ganhar 

um destino. Concomitantemente, necessário também era mover a insurgente máquina do 

capital. Assim, iniciaram-se os trabalhos forçados, como salientam os autores já mencionados: 

Em resumo, a sentença para as galés era o caminho mais racional para obter-se mão-

de-obra para um serviço que seria rejeitado por um trabalhador livre, mesmo quando 

enfrentasse péssimas condições econômicas. A recuperação dos condenados não tinha 

qualquer papel no estabelecimento e posterior desenvolvimento da servidão nas 

galés18. 

 

Posteriormente, criaram-se, nas cidades europeias, diversas instituições cujo 

objetivo era corrigir o comportamento delinquente, através da disciplina e do trabalho rigoroso. 

Eram as “casas de correição” (bridewells), na Inglaterra; país no qual surgiram, posteriormente, 

as famosas “casas de trabalho” (workhouses). Na Holanda, instituições semelhantes receberam 

o nome de Rasphuis19. 

Desde então, os que não se adaptavam às exigências do novo paradigma de 

sociedade, surgido com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, passaram a receber do 

                                                           
15 Ibidem, p. 18. 
16 GUZMAN apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 24-25. 
17 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Op. cit. p. 60-67. 
18 Por galés, leia-se penas de trabalho forçado. Ibdem. p. 89. 
19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. p. 24-25. 
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Estado uma pena de exclusão: eram levados a outras locais, afastados do convívio social, e lá 

deveriam ser reparados. 

Consequentemente, terminou-se por privar a liberdade das pessoas não na forma da 

prisão-custódia, mas sim com a finalidade de aplicar uma punição. Segregou-se o indivíduo 

indesejado, infrator de alguma norma e, ao mesmo tempo, foi ensinado a ele o trabalho 

incessante, único meio de garantia da sobrevivência em tempos da indústria e do capital. 

Outrossim, o alcance da punição deixou de ser sobre o corpo, e alcançou a alma20. 

Portanto, a prisão acabou por (ou surgiu para) se tornar uma ferramenta de 

segregação e domesticação dos indesejados, daqueles que não estavam integrados ao complexo 

mundo do capital. Mulheres e homens aprisionados significavam, na mesma medida, mão-de-

obra trabalhadora, útil, mas delinquente e, portanto, “docilizada”, e resguardada às margens da 

nova sociedade que se desenvolvia. 

Foucault ressalva a relação de poder que dá base a todo esse processo: 

A utilidade do trabalho penal? Não é um lucro; nem mesmo a formação de uma 

habilidade útil; mas a constituição de uma relação de poder, de uma forma econômica 

vazia, de um esquema da submissão individual e de seu ajustamento a um aparelho de 

produção21. 

 

Percebe-se, por conseguinte, o papel histórico desenvolvido pela prisão nas relações 

de poder surgidas entre a Idade Média e o estabelecimento da Modernidade. Desde então, 

aprisionar alguém converteu-se em mais do que o simples afastamento até a punição, mas o 

instrumento moderno para o domínio de um grupo sobre outro.  

 

1.2 A IDEOLOGIA DA DEFESA SOCIAL 

 

Nos séculos seguintes, o fortalecimento da pena privativa de liberdade veio 

acompanhado de uma grande transformação no pensamento dos países da Europa. Nasceu a 

base teórica do direito penal clássico22, construído sob o paradigma do Iluminismo e das 

revoluções burguesas, entre os séculos XVII e XVIII. 

                                                           
20 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: História da Violência nas Prisões. 39. ed. Petrópolis: Vozes, 2011. Trad. 

Raquel Ramalhete. p. 21. 
21 Ibidem, p. 230. 
22 Como bem explica Ana Luiza Pinheiro Flauzina, por “escola clássica” deve-se considerar os pensadores que, 

no século XVIII escreveram sobre a necessidade de reforma do direito penal e compensação de seus abusos. Os 

que a ela pertenceram não detinham uma unidade de pensamento, não seguiam uma mesma lógica metodológica, 

contudo foram, no século XIX, criticados pelos positivistas, que ao falarem sobre os “clássicos”, assim os 

denominaram.  FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Corpo Negro Caído no Chão: O sistema penal e o projeto 
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Influenciados pelos ideais iluministas, pensadores começaram a pleitear a reforma 

do sistema punitivo. Isso porque, estava em diálogo, à época, a necessidade de limitar o ingresso 

do Estado na individualidade dos que o integram. Assim, as ideias giravam em torno da 

humanização da justiça criminal, através do fim dos suplícios corporais, e da construção de uma 

justiça criminal aplicável igualmente a todos. 

Os chamados reformadores23 idealizaram o direito penal do fato24, através do qual 

o delinquente receberia uma punição para evitar que praticasse crimes (prevenção especial); 

seria punido para servir de exemplo aos outros membros da sociedade (prevenção geral); e, por 

fim, a penalidade a ele aplicada deveria, acima de tudo, resgatá-lo da criminalidade e colocá-lo 

de volta ao convívio social, através da ressocialização: 

Práticas ineficientes no “controle da criminalidade”, os martírios deveriam ser, 

portanto, substituídos por um apenamento que atendesse minimamente aos preceitos 

agregados no período das luzes. Da selvageria à humanização, eis o slogan que 

contempla todo esforço intelectual dos teóricos clássicos25. 

Portanto, para cada crime, deveria ser estipulada uma pena equivalente, 

proporcional à gravidade do ato criminoso, e aplicável a qualquer um que viesse a cometer o 

mesmo delito. Além disso, os teóricos pregavam que se desconsiderassem as condições 

específicas do agente, pois o direito penal deveria incidir igualmente sobre os indivíduos. 

Posteriormente, já no século XIX, o positivismo científico demandou do Direito, 

para que como ciência fosse considerado, a obediência ao método científico sustentado pelas 

ciências naturais.  

Assim, o racionalismo moderno, no que tange às considerações sobre o criminoso, 

trouxe ao direito penal a busca pelas características pessoais que supostamente influenciariam 

o delinquente a praticar o delito. Desenvolveu-se, por conseguinte, o direito penal do autor26, 

preocupado, primordialmente, com o diagnóstico das causas naturais, inerentes ao transgressor, 

responsáveis por seu comportamento desviante. 

Outrossim, ramifica-se o direito penal, e nasce a criminologia positivista, dedicada, 

à época, a observar o comportamento do criminoso na prática, rastreando o que de diferente 

                                                           
genocida do Estado brasileiro. 2006. 145 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Direito, Universidade 

de Brasília, Brasília, 2006. p. 16. 
23 Bitencourt cita como os três maiores expoentes da Escola Clássica, chamando-os de Reformadores: Beccaria, 

Howard e Bentham. BITENCOURT, Cezar Roberto. Op. cit. passim. 
24 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Op. cit. p. 16. 
25 Idem. 
26 Ibidem. p. 17. 
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havia em seu corpo e em sua mente. A busca pelo mal estava edificada. Consoante bem ressalta 

Baratta: 

A este fato novo na história da ciência pode-se associar o início de uma nova disciplina 

científica. Por isso, tende-se a ver nas escolas positivistas o começo da criminologia 

como uma nova disciplina, isto é, um universo de discurso autônomo. Este tem por 

objeto não propriamente o delito, considerado como conceito jurídico, mas o homem 

delinquente, considerado como um indivíduo diferente e, como tal, clinicamente 

observável27. 

 

Nesse momento, a maldade do desviante era vista como inerente à sua natureza. 

Havia, portanto, algo de ruim em seu organismo, responsável pelo comportamento delituoso. 

Cabia à criminologia, por conseguinte, mapear tais características, e, assim, combater a 

criminalidade. 

Não obstante figurarem em polos, por assim dizer, opostos, a doutrina observa que 

as bases da chamada “Ideologia da Defesa Social”, ampliada com o crescimento da 

criminologia positivista, foram edificadas ainda durante a Escola Clássica do direito penal, com 

os reformadores. 

Pois, através do contratualismo, nascido para justificar as relações de poder 

posteriores ao fim dos regimes absolutistas da Europa, deu-se ao Estado o legítimo poder de 

reprimir a criminalidade em nome da sociedade (Princípio da Legitimidade). Também naquele 

momento, o delinquente foi posicionado na categoria de “mal” social, a ser repelido e 

combatido (Princípio do bem e do mal). Além disso, o desviante, quando influenciado por uma 

vontade interior reprovável (não investigada a fundo pela Escola Clássica, mas posta em 

evidência pela Criminologia Positivista), supostamente seria impelido a praticar determinado 

crime (Princípio da culpabilidade). 

O objetivo do sistema penal seria, portanto, na ótica da “Defesa Social”, prevenir a 

ocorrência do delito e reconstituir o delinquente (Princípio da Prevenção), capturando 

isonomicamente todos os desviantes (Princípio da Igualdade), em proteção aos bens jurídicos 

mais bem valorados pelo grupo social (Princípio do interesse social). 

Tais princípios formaram, de acordo com os ensinamentos de Alessandro Baratta28, 

a dogmática penal dos séculos passados, e deram origem à criminologia como ciência, na 

                                                           
27 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: Introdução à Sociologia do Direito 

Penal. 6. ed. Petrópolis: Revan, 2011. Tradução de Juarez Cirino dos Santos. p. 29. 
28 Ibidem, p. 42. Ao estabelecer as diretrizes da Criminologia Crítica, Alessandro Baratta descreve os princípios 

desta ciência, desenvolvidos ainda na época da Escola Clássica, conforme mencionado.  
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Modernidade. Porém, no decorrer do tempo, a “Ideologia da Defesa Social” foi contestada de 

diversas formas, principalmente pela constatação de que suas ideias encontravam-se 

desvirtuadas da realidade da justiça criminal e da sociedade como um todo.  

 

1.3 A SELETIVIDADE 

 

Ocorre que, em meados do século XX, a criminologia recebeu influência das teorias 

sociológicas norte-americanas, e, nesse momento, o estudo dos problemas sociais passou a ter 

como premissa a análise das “interações simbólicas” entre os componentes da coletividade 

(pessoas, Estado, instituições sociais), as quais seriam, constatou-se, responsáveis por construir 

a realidade social29.  

Dessa influência, as bases teóricas relacionadas ao estudo da criminalidade foram 

modificadas, e o crime começou a ser enxergado a partir do contexto social e econômico no 

qual está inserido. Por conseguinte, racionalizou-se o comportamento desviante a partir da 

análise das circunstâncias sociais que o construíram. A criminologia, então, opta por investigar 

em que medida a própria justiça criminal participa do processo de criação das condutas 

criminosas e, ademais, quem será atingido pelo aparato criminal. 

O objeto de estudo deixa de ser o corpo do delinquente, e se torna o tratamento 

oferecido pela sociedade ao comportamento delituoso. Os estudos criminológicos deveriam se 

concentrar em perceber como o corpo social reage, seletivamente, de forma negativa ao 

comportamento de grupos específicos de indivíduos. 

Surge daí a Teoria da Reação Social, ou “Labeling Approach”, que concretiza uma 

reviravolta no objeto de estudo da criminologia, na medida em que traz ao debate fatores 

opostos ao discurso proclamado anteriormente pela dogmática penal. Enquanto, sob a 

hegemonia da defesa social, o criminoso é mal, e o Estado atua contra ele para proteger a 

comunidade, a partir da Reação Social o sinais da equação se invertem30.  

Estudos sociológicos como o de Sutherland31 influenciaram a construção desse 

pensamento, na medida em que foram capazes de demonstrar que os crimes cometidos pelos 

mais abastados da sociedade, chamados “crimes de colarinho branco”, não são, comumente, 

                                                           
29 Ibidem. p. 87. 
30 Expressão utilizada por Ana Luiza Pinheiro Flauzina, ao discorrer sobre esse novo paradigma. FLAUZINA, 

Ana Luiza Pinheiro. Op. cit. p. 18. 
31 SUTHERLAND Apud BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 101. 
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punidos ou alcançados pela justiça criminal. Por sua vez, uma outra parcela de criminosos, os 

mais vulneráveis à ingerência do poder punitivo, vê sempre, contra si, imposta uma condenação.  

Além disso, também fica evidente que o castigo do direito penal não tem o condão 

de extirpar o delito da vida do punido, mas produz o efeito contrário: o cárcere é máquina de 

produzir delinquentes. 

Dessa forma, como ensina Baratta, o “Labeling Approach”, e as primeiras 

constatações referentes à ação do aparato penal na criminalização do delinquente, põem em 

dúvida o princípio do fim ou da prevenção e, em particular, a função reeducativa da pena32. 

Através da argumentação trazida pela referida teoria, a justiça criminal é revelada como sendo, 

na verdade, instrumento para a imposição de etiquetas sobre os membros da sociedade. 

Quando da classificação das condutas delitivas e seleção dos bens jurídicos que 

serão pelo direito penal protegidos – a criminalização primária -, o Poder Legislativo seleciona 

aqueles (supostamente) de maior importância para a coletividade e que, portanto, merecem 

receber a proteção do direito penal. Ao chegar na fase da chamada criminalização secundária, 

aplica-se a lei penal e, nesse momento, são punidos os indivíduos que transgridem tais normas. 

O grande problema reside no fato de que a repressão penal não é feita de forma 

isonômica, a despeito do teor de seu próprio discurso (o já referido princípio da igualdade). 

Primeiro, são penalizados, mais severamente, tipos específicos de crimes, mais reiteradamente 

praticados por certos grupos de pessoas. Após, o aparato punitivo (Polícia, Ministério Público, 

Poder Judiciário) parece se inclinar sobre os indivíduos que a eles são mais vulneráveis. 

Por vulneráveis, entende-se aqueles que não possuem recursos (econômicos, 

políticos, intelectuais) para se defenderem das acusações contra eles imputadas, e nem de 

possíveis violações a seus direitos, e, por isso, são mais facilmente atingidos pelo crivo penal. 

Existem, por assim dizer, problemas qualitativos e quantitativos33 no atuar da 

justiça criminal, na medida em que o aparato penal seleciona, dentre os diversos bens jurídicos 

protegidos pela norma, aqueles realmente passíveis de punição (problema qualitativo); e 

também porque não funciona na sua completude (problema quantitativo), pois muitas são as 

práticas tipificadas como infrações penais, mas, por outro lado, apenas alguns delitos são 

efetivamente perseguidos pelo sistema: 

                                                           
32 Ibidem. p. 85-86 
33 FLAUZINA, Ana Luiza Pinheiro. Op. cit. p. 23. 



17 
 

O entendimento é de que o status de criminoso é uma etiqueta (daí a denominação de 

teoria do etiquetamento ou rotulação), atribuída a determinados indivíduos, a partir de 

uma reação social (de onde vem a denominação paradigma da reação social). Não 

existem condutas desviantes em si ou indivíduos delinquentes por suas características 

pessoais e posição na pirâmide social, mas sim a criminalização discricionária de 

determinadas atitudes e indivíduos.34 

É isso: a situação se inverte. A justiça criminal, sob o novo olhar criminológico do 

século XX, não é mais vista como a defensora da sociedade, senão, como o aparato que 

seleciona, etiqueta e encarcera os mais vulneráveis. 

Mais à frente, já em meados da década de 70, desenvolve-se a criminologia crítica, 

dentro de uma visão mais ampla do sistema criminal, tendo por base reflexões oriundas do 

marxismo, responsável por investigar os comportamentos sociais através do materialismo 

histórico. Por conseguinte, analisa a construção da ideologia punitiva, na forma como se 

estabelece atualmente, levando em conta não apenas as características internas do sistema 

punitivo, mas a sua relação com as estruturas sociais e econômicas existentes, veja-se: 

No que se refere à seleção dos bens jurídicos protegidos e dos comportamentos 

lesivos, o “caráter fragmentário” do direito penal perde a ingênua justificação baseada 

sobre a natureza das coisas ou sobre a idoneidade técnica de certas matérias, e não de 

outras, para ser objeto de controle penal. Estas justificações são uma ideologia que 

cobre o fato de que o direito penal tende a privilegiar os interesses das classes 

dominantes, e a imunizar do processo de criminalização comportamentos socialmente 

danosos típicos dos indivíduos a ela pertencentes, e ligados funcionalmente à 

existência da acumulação capitalista, e tende a dirigir o processo de criminalização, 

principalmente, para formas de desvio típicas das classes subalternas35. 

 

Assim, tendo como premissa as explanações anteriores sobre o desenvolvimento do 

mercantilismo e, posteriormente, do capitalismo, nas cidades europeias, é possível perceber a 

intrínseca relação entre a prisão, as instituições formadores da justiça criminal contemporânea, 

e o próprio estabelecimento do capitalismo enquanto sistema produtivo hegemônico. 

Por outro lado, importante ressaltar que embora as condições fundantes da pena de 

prisão constituam importante referencial teórico para o estudo da criminalidade e sua relação 

com as estruturas econômicas, a experiência europeia do sistema punitivo diferencia-se 

amplamente da que é praticada na América Latina. Por aqui, a política de encarceramento ganha 

nuances mais específicos, na medida em que o seu desenvolvimento está também relacionado 

ao sistema escravista ao qual foram submetidas as colônias europeias. 

Em terras brasileiras, as instâncias de poder se mostram não apenas classistas, como 

também racistas, embora seu constante esforço argumentativo para se afirmarem igualitárias. 

                                                           
34 Ibidem. p. 19. 
35 BARATTA, Alessandro. Op. cit. p. 165. 
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Assim, a já mencionada seletividade incide não apenas sobre o corpo pobre, mas principalmente 

sobre o corpo negro. Flauzina alerta: 

Dentro dos limites estabelecidos pela democracia racial, a categoria classe exerce a 

função de homogeneizar as distorções que as diferenças raciais exercem na definição 

da pobreza. A pobreza branca está associada fundamentalmente às mazelas 

provocadas pela forma de estruturação econômica, assumida desde a modernidade, 

agravando-se com o advento da globalização. A partir do momento em que a absorção 

da mão-de-obra se tornou um problema, dentro de uma lógica de consumo e produção 

que reforça os patamares de concentração de renda e exclusão social em todo o 

mundo, há uma parcela do proletariado branco que começa a perder espaço, antes 

assegurado e incentivado por um conjunto de políticas públicas, e a ter uma redução 

significativa em termos de renda. Já a pobreza negra não pode ser explicada 

exclusivamente pelas dinâmicas do capital. Para esse segmento a pobreza foi 

construída enquanto possibilidade e utilizada como instrumento para a redução das 

condições de vida ao longo de todo o precurso histórico36. 

 

Outrossim, o aparato punitivo das ex-colônias se mostra nada mais do que uma 

continuidade do sistema de exploração ao qual os países latino-americanos foram submetidos 

anteriormente: 

Não parece, de modo algum, haver uma descontinuidade ou ruptura, como sustentado 

pela historiografia (evolucionista) oficial, entre o passado (concebido como pré-

moderno) e o presente (moderno), o que, aliás, também não se verifica no centro 

ocidental, mas apesar das diferenças contextuais, o que subsiste é um continuum 

metódico punitivo, desde a colonização, o mercantilismo e a escravidão, até a 

globalização do capitalismo. O Brasil tem escravidão (indígena e afro) e, a partir e por 

dentro dela, maus tratos, tortura e extermínio abertos (Canudos, ditadura civil-militar) 

e encobertos ao longo de toda a sua história, continuamente, incluindo a atual 

“democracia civil” (Eldorado dos Carajás, Carandiru, Candelária, Alemão). Para além 

das matanças nominadas e datadas, o Brasil mata cotidianamente, no campo e na 

cidade, anônimos da miséria, anônimos da mendicância, anônimos nos confrontos 

com a criminalização (notadamente do tráfico de drogas) e o sistema penal formal (as 

polícias, as prisões) e informal ou subterrâneo (os jagunços, as milícias, os esquadrões 

da morte), sem falar em outras tantas matanças como a ambiental (Chico Mendes), 

familiar doméstica e do trânsito37. 

 

Portanto, quando se discute o encarceramento enquanto sistema punitivo da 

modernidade, se está a falar sobre um sistema intelectualmente construído para submeter 

indivíduos cuja vivência reside na margem do aparato social. Mas, realizando um recorte de 

raça no cárcere brasileiro, por outro lado, vê-se que, aqui, a seletividade não incide sobre 

determinados indivíduos apenas por sua condição social vulnerável, mas também pela cor de 

sua pele. 

                                                           
36 Ibidem. p. 102-103. 
37 ANDRADE, Vera Regina. Criminologia Crítica na América Latina e no Brasil: Em busca da utopia adormecida. 

WOLKMER, Antonio Carlos et al (Org.). Crítica Jurídica na América Latina. Aguascalientes: Cenejus, 2013. 

p. 1186 
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Em 2014, no Brasil, constatou-se que “dois em cada três presos são negros”, ou 

seja, 67% da população prisional é negra38. Em contrapartida, no mesmo ano, quando foi 

investigada a constituição do Poder Judiciário brasileiro através de censo realizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, constatou-se que 84,2% dos juízes e das juízas se declararam 

brancos; 15,6% se declararam negros; e 0,1% se declararam indígenas39. Facilmente se denota, 

com base nesses números, qual o papel atribuído aos negros e às negras no interior da justiça 

criminal brasileira.  

O racismo dos órgãos punitivos, por óbvio, não está restrito à atuação dos juízes. 

Contudo, para os fins deste trabalho, é importante ressaltar ser inegável a falta de identificação 

entre os que julgam, e os que estão submetidos a julgamento. Trata-se, aqui, de analisar até que 

ponto as relações sociais que constituem o aparato criminal brasileiro são direcionadas pelo 

racismo e pela já mencionada ideologia da defesa social.  

Ocorre que, mesmo diante de toda a construção teórica efetuada pela criminologia 

crítica nas últimas décadas, preocupada em refutar a pretensa neutralidade com a qual a Defesa 

Social diz atuar (recorda-se o referido Princípio da Igualdade, por exemplo), esta última ainda 

ocupa bastante espaço na atual política criminal. 

Não obstante a impossibilidade de se justificar o sistema criminal vigente com base 

em paradigmas amplamente contestados nos últimos anos, e já comprovadamente 

ultrapassados, a Ideologia da Defesa Social ainda se mantém como argumento propulsor da 

justiça criminal, e possui, no Brasil, a adesão irrestrita dos meios de comunicação e, 

notavelmente, do próprio Poder Judiciário. 

 

1.4 DECIDO PELA VIDA DO OUTRO 

 

Diante do que a sociedade já testemunhou quanto à eficácia das prisões, atualmente, 

afastar o indivíduo criminoso talvez não represente, no íntimo de cada um, a vontade real de 

ver o delinquente reformado. Porque isso não existe. A ineficiência da pena privativa de 

liberdade como instrumento de recuperação do ser humano é de conhecimento geral. 

                                                           
38 NACIONAL, Departamento Penitenciário. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: 

INFOPEN. Brasília: Junho, 2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-

relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017. p. 50. 
39 JUSTIÇA, Conselho Nacional de. Censo do Poder Judiciário. Brasília, 2014. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/vide-censo-final.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2017. p. 42 
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É sabido que marginalizar alguém não fará dessa pessoa, na grande maioria dos 

casos, obediente às normas sociais, ou a deixará longe da “maldade”. Pelo contrário. Ainda 

assim, levar os outros à margem do convívio social, longe, inclusive, de seus direitos 

fundamentais, não causa desconforto à sociedade. 

A falência do cárcere é por todos notada. Os estudos sociais relacionados ao sistema 

punitivo, e a criminologia crítica, foram responsáveis por demonstrar as verdadeiras intenções 

escondidas na estrutura da justiça criminal, deslegitimando as suas justificativas oficiais. Ainda 

assim, o direito penal está em amplo crescimento. A prisão, na realidade, cumpre com eficiência 

o papel ao qual se propõe a executar. 

 E mais. No Brasil, como já salientado, a prisão tem não apenas classe, como 

também cor. E o que se verifica é o afastamento em massa de uma população indesejada de 

brasileiros e brasileiras, etiquetados, criminalizados. “Nosso planeta está cheio40”, disse o 

saudoso filósofo Zygmunt Bauman. Cheio dos que não têm nada, e regido pelos que têm quase 

tudo.  Há, portanto, um instrumento de contenção das massas, de segregação dos que constituem 

o excedente do sistema: aqueles que são o refugo humano.  

Sobre o tema, Fernanda Vasconcellos faz uma oportuna observação: 

O encarceramento sempre foi utilizado, com diferentes formas de rigor e severidade, 

para que o Estado pudesse lidar com setores considerados “inassimiláveis” (os grupos 

sociais que passam pelo processo de exclusão social permanente no período da 

modernidade recente) ou mesmo problemáticos da população. Através dele, são 

separados e isolados aqueles indivíduos que não possuem condições econômicas para 

participar do jogo do consumo capitalista, deixando de ser vistos por aqueles que são 

considerados indivíduos “bons”, fato que acaba por criar uma falsa sensação de 

segurança e de que a justiça está sendo realizada41. 

 

Mais preocupante ainda é que, cada vez mais, o debate da segurança se apoia no 

recrudescimento do sistema punitivo. O direito penal é, hoje, a solução mais fácil e mais rápida 

para aniquilar os inimigos “contemporâneos”. Criam-se tipos penais sempre que necessária a 

resposta do Estado a determinado problema. Assim, “desde a promulgação da Constituição da 

República de 1988 até o mês de agosto de 2015, foram editadas 77 leis ordinárias e 

complementares criando novos tipos penais42”.  

                                                           
40BAUMAN, Zygmunt. Vidas Desperdiçadas. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. Trad. de Carlos Alberto Medeiros. p. 

11. 
41 VASCONCELLOS, Fernanda Bestetti de. A Prisão Preventiva como Mecanismo de Controle e Legitimação 

do Campo Jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 62.  
42 IBCCRIM, et al. Caderno de Propostas Legislativas: 16 medidas contra o encarceramento em massa. Disponível 

em: <http://www.ibccrim.org.br/docs/2017/16MEDIDAS_Caderno.pdf>. Acesso em: 01/05/2017. 
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Guiada por justificativas punitivas fáceis, a sociedade ergue-se sob o discurso do 

medo, originado do aparente avanço do mal: 

A mídia age, através de seguidos noticiários, programas sensacionalistas e até mesmo 

de filmes, dando ênfase ao crescimento da criminalidade, associando violência 

estritamente à ideia de criminalidade, criando uma situação de total pânico na 

população que se sente ameaçada e legitima a ação, por vezes truculenta e com 

violação dos Direitos Humanos por parte da polícia; coloca o direito penal e a ação da 

polícia como solução sempre indispensável e única para a resolução de tais desvios. 

É a difusão massiva da ideologia da defesa social e de seus princípios43 (...). 

A função da prisão seria, por conseguinte, tornar legítima a exclusão. É essa a 

reflexão trazida por Garland: 

Por que a prisão deixou de ser uma instituição desacreditada, condenada à abolição, e 

se tornou um pilar cada vez mais indispensável da vida social pós-moderna? Não 

porque fosse a espinha dorsal de qualquer programa penal que preconizasse o 

encarceramento em massa. Não havia um programa deste tipo. O encarceramento 

emergiu em sua forma renovada e reinventada porque é capaz de desempenhar um 

papel essencial no funcionamento das sociedades pós-modernas, neoliberais: a de 

instrumento “civilizado” e constitucional” de segregação das populações 

problemáticas criadas pela economia e pelos arranjos sociais atuais44. 

 

Consequentemente, o sistema criminal atua através de mecanismos que, apesar de 

sua aparência legítima, funcionam não como instrumentos de proteção do criminoso contra os 

arbítrios do poderio estatal, mas como meios pelos quais a segregação, o etiquetamento e a 

justiça criminal do (para o) outro são consolidados.   

Dentre tais instrumentos está, ousa-se dizer, a ordem pública como fundamento para 

a decretação de prisões provisórias. 

 

2. PROCESSO PENAL CAUTELAR: AS PRISÕES PREVENTIVAS NO BRASIL 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Na redação originária do Código de Processo Penal, a prisão cautelar podia ser 

decretada na ocorrência de quatro situações específicas: o flagrante delito, a decretação de 

prisão preventiva, a pronúncia e a sentença condenatória irrecorrível45. 

                                                           
43 COUTO NETO, Silvio. O Movimento da "Lei e Ordem" e a Iniquidade do Controle Social pelo Sistema 

Penal no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 96-97. 
44 GARLAND, David. A cultura do controle: Crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: 

Revan, 2008. Tradução de André Nascimento. p. 422  
45 GOMES FILHO, Antonio Magalhães et al. Medidas Cautelares no Processo Penal: Prisões e suas alternativas. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 33. 
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A lavratura do auto de prisão em flagrante já autorizava automaticamente que o 

imputado permanecesse preso durante toda a persecução penal, salvo se presentes as hipóteses 

legais que permitiam a liberdade provisória (em caso de crime punido com multa ou pena 

privativa de liberdade não superior a três meses; nos crimes punidos com pena de detenção 

superior a três meses, caso fosse paga fiança; ou quando constatadas de plano causas de 

exclusão da ilicitude). 

 Em situações mais graves, a privação de liberdade era obrigatória: quando a 

infração fosse apenada com pena de reclusão igual ou superior a dez anos, presentes a 

materialidade do crime e indícios suficientes de autoria46. 

Já naquele momento, podia-se decretar a prisão preventiva com base da proteção 

da ordem pública (a proteção da ordem econômica apenas foi inserida no art. 312 do Código de 

Processo Penal, com a Lei 8.884/94), por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar 

a aplicação da lei penal.  

O réu deveria ser preso, obrigatoriamente, quando da decisão de pronúncia, nos 

crimes submetidos ao Tribunal do Júri, e também após a sentença penal condenatória. 

Gradualmente, vieram alterações: retirou-se a obrigatoriedade da prisão preventiva 

(Lei 5.349/67), e a prisão cautelar decorrente da pronúncia ou da sentença condenatória 

recorrível deixou de ser a regra (Lei 5.491/73), pois sua aplicação poderia ser dispensada 

quando o réu fosse primário e de bons antecedentes - posteriormente, com a reforma processual 

de 2008, a prisão cautelar decorrente de pronúncia ou de sentença foi completamente abolida.  

Dentre os dados acima, chama a atenção o fato de que a prisão em flagrante existia 

por si só, pois, caso o imputado fosse flagrado praticando o crime, poderia ser mantido 

aprisionado somente pela situação de flagrância. A “prisão x não prisão47” formava a chamada 

bipolaridade cautelar do sistema brasileiro48, o que trazia diversos problemas para a prática: 

Essa reduzida gama de opções de medidas cautelares de natureza pessoal era causa de 

evidente prejuízo, quer à liberdade de locomoção do agente, quer à própria eficácia 

do processo penal. Afinal, se é verdade que é muito comum o surgimento de situações 

que demandam a decretação de medidas cautelares, também é verdade que nem 

sempre a prisão cautelar era o instrumento mais idôneo e adequado para salvaguardar 

a eficácia do processo ou das investigações49. 

 

                                                           
46 Idem. 
47 VALENÇA, Manuela Abath. Análise de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco nos 

dois anos antes e nos dois anos depois da Lei 12403/11. Recife, UFPE, 2015. 15 p. 
48 LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: Doutrina, jurisprudência e prática. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2014. p. 23. 
49 Ibidem. p. 24.  
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A lei 6.416/77, então, passou a autorizar o julgador a decretar a liberdade provisória 

do preso em flagrante, quando ausentes quaisquer das hipóteses que determinavam a prisão 

preventiva, sem a necessidade do pagamento de fiança50. 

Posteriormente, a Lei 7.960/89 criou as prisões temporárias, e, em seguida, a Lei de 

Crimes Hediondos reacendeu o viés autoritário do CPP, pois: 

(...) não só vedou a fiança nos crimes definidos como hediondos, como previsto na 

Constituição (art. 5º, XLIII, da CF/88), como também afastou o cabimento da 

liberdade provisória, admitida sem ressalvas pelo texto constitucional (art. 5º, LXVI, 

da CF/88). No seu texto também foi especialmente ampliado o prazo da prisão 

temporária nesses crimes, para trinta dias, como prorrogação por igual prazo, em caso 

de extrema e comprovada necessidade51. 

 

Então, até 2011, as únicas medidas cautelares de natureza pessoal que existiam no 

CPP eram a prisão cautelar e a liberdade provisória. Desse modo, ao se deparar com uma 

situação onde o imputado, pessoalmente, ameaçava a eficácia da persecução penal, e também a 

ordem pública e a ordem econômica, ao magistrado apenas restaria prendê-lo, ou, em 

contracautela, decretar a sua liberdade provisória. 

Contudo, a Lei 12.403/11 reformou o Código de Processo Penal, e incluiu, em seu 

título IX, “outras medidas cautelares”, de natureza pessoal, mas não relacionadas à prisão do 

imputado. São medidas mais brandas, que limitam o poder de locomoção ou monitoram as 

ações do agente (art. 319, CPP52). 

O objetivo dessa mudança era diminuir a incidência das medidas cautelares 

privativas de liberdade, obedecendo, a propósito, às “Regras das Nações Unidas sobre medidas 

não privativas de liberdade” (Regras de Tóquio)53, as quais pregavam a necessária 

excepcionalidade da prisão cautelar. No mesmo sentido, outras hipóteses de cabimento de 

fiança, em sede policial, também foram incluídas, numa clara tentativa de enxugar o sistema 

carcerário já tão abarrotado. 

 

2.2 A PRISÃO PREVENTIVA HOJE: HIPÓTESES DE CABIMENTO 

 

A doutrina diverge quanto à existência de um processo penal cautelar, pela ausência 

de ação cautelar autônoma, tal qual existia na doutrina processual civil, antes do CPC/2015. 

                                                           
50 GOMES FILHO, Antonio Magalhães et al. Op. cit. p. 35. 
51 Ibidem. p. 36 
52 BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
53 LIMA, Renato Brasileiro de. Op cit. p. 24. 
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André Nicolitt, com base nos ensinamentos de Afrânio Silva Jardim, argumenta não ser 

necessária a ação autônoma, para que exista um processo penal cautelar. Pois, em sendo o 

processo uno, as pretensões cautelares incidentais formam nada mais do que um sistema 

cautelar específico, cujo objetivo é – instrumentalmente - salvaguardar a eficácia do processo54.  

As cautelares do Processo Penal são classificadas em três tipos: as de natureza 

patrimonial, encarregadas de preservar a eficácia das penas de reparação dos danos e de 

perdimento de bens55; as relativas às provas, usadas para preservar elementos probatórios do 

processo; e as de natureza pessoal, que incidem sobre a liberdade do investigado, ou acusado. 

Sem dúvidas, a mais grave das cautelares de natureza pessoal é a prisão cautelar. 

Por prisão provisória tem-se qualquer tipo de aprisionamento cuja justificativa não resida na 

sentença penal condenatória. Mas nem todo preso provisório está incluído no sistema cautelar. 

Pois as prisões não-definitivas dividem-se em prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão 

temporária.  

A prisão temporária ocorre durante a fase policial e se limita aos casos em que a 

liberdade do indiciado pode oferecer algum risco para a investigação. Críticas ao instituto à 

parte, ele é de menor utilização no ordenamento pátrio, e não será objeto do presente estudo. 

Por outro lado, a prisão preventiva tem grande relevância no sistema penal atual. 

Consoante já anteriormente explanado, hoje em dia, no Brasil, há 300 mil pessoas presas para 

cada 100 mil habitantes; dentre esses indivíduos, “41% sequer foram condenados pelo sistema 

de justiça brasileiro”56. O encarceramento provisório é, portanto, responsável por quase metade 

do encarceramento nacional e deve ser analisado com maior atenção.   

A dinâmica funciona da seguinte maneira: atualmente, o indivíduo que for flagrado 

cometendo uma infração penal poderá ser preso em flagrante. A prisão, então, deverá ser 

comunicada ao juiz competente, num prazo de 24 horas, de modo que a legalidade e a 

necessidade da privação de liberdade seja verificada pelo juízo competente. Logo após o 

recebimento do auto de infração, o juiz deverá relaxar a prisão – caso tenha sido ilegal -, 

convertê-la em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória ao acusado, nos moldes 

dos arts. 306, §1º, e 310 do Código de Processo Penal57. 

                                                           
54 NICOLITT, André. Processo Penal Cautelar: Prisão e demais medidas cautelares. 2. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2015. p. 23 
55 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit. p. 22-23. 
56 REDE JUSTIÇA CRIMINAL (São Paulo) Org.). Informativo Rede Justiça Criminal: Os números da justiça 

criminal no Brasil. 2016. Nº 08. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/02/b948337bc7690673a39cb5cdb10994f8.pdf >. Acesso em: 

01 jan. 2017. 
57 BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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Também é possível que seja expedido mandado de prisão preventiva sem a 

ocorrência anterior de flagrante, na presença de algumas das hipóteses do Código de Processo 

Penal, e se comprovados os pressupostos para uma prisão cautelar. Para o juízo, apenas é 

possível decretar a prisão preventiva do acusado, ou investigado, quando expressamente  

requerida pelo Ministério Público ou pela autoridade policial competente. No entanto, no curso 

da persecução criminal, o magistrado pode decretar, de ofício, a prisão do réu (art. 311, caput, 

CPP58). 

São pressupostos da prisão cautelar, ou de qualquer outra medida cautelar de 

natureza pessoal, o periculum libertatis (deve ser comprovado o perigo que decorre do estado 

de liberdade do sujeito passivo59), e o fumus comissi delicti (que é a presença de indícios 

suficientes para o recebimento da denúncia, como a inexistência de causas de exclusão de 

ilicitude ou de culpabilidade60). 

Além disso, são princípios que direcionam a sistemática das prisões processuais a 

excepcionalidade, a jurisdicionalidade, a provisoriedade, a provisionalidade e a 

proporcionalidade: 

Por excepcionalidade, tem-se a necessidade de que as prisões cautelares sejam 

aplicadas apenas em último caso, quando não houver outro meio de assegurar a eficácia do 

processo. Atualmente, após as modificações trazidas pela Lei 12.403/2011, a prisão como 

medida cautelar excepcional é ainda mais justificável, pois o juiz, diante de uma situação de 

resguardo do processo, tem várias cautelares à sua disposição, em detrimento do cárcere (art. 

282, §6º, CPP)61. 

 O princípio da jurisdicionalidade impõe que a prisão preventiva somente ocorra 

em caso de decisão, devidamente fundamentada, proferida por um juiz, consoante determina o 

art. 5º, LXI62, da Constiuição. Já a provisionalidade, por sua vez, diz respeito à relação entre a 

prisão e a situação fática na qual se encontre o imputado, que motive a sua custódia pelo Estado. 

Ou seja, “uma vez desaparecido o suporte fático legitimador da medida e corporificado no 

fumus comissi delicti/e ou no periculum libertatis, deve cessar a prisão63”. 

                                                           
58 BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
59 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 2 v. p. 110. 
60 LIMA, Renato Brasileiro de. Op. cit.. p. 53. 
61 BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
62 BRASIL. Constituição (1988). Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
63 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 596. 
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A provisoriedade advém da necessidade de tutelar momentaneamente a situação de 

provisionalidade64, pois a prisão cautelar deve ser de curta duração. O último dos princípios é 

a proporcionalidade, porque a existência da preventiva se sustenta no equilíbrio entre a eficácia 

do processo penal e o direito de liberdade do réu. Desse modo, cabe ao juiz ponderar, no caso 

concreto, “a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida65”. 

E mais, o art. 312 do CPP determina, in verbis: 

 

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 

aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente 

de autoria.            

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 

cautelares (art. 282, § 4o).    

 

Ou seja, pode ser determinada a prisão cautelar do acusado nas seguintes situações: 

a) por conveniência da instrução criminal, quando suas atitudes estiverem comprometendo a 

colheita de evidências judiciais para o processo-crime, como, por exemplo, a intimidação de 

testemunhas da acusação; b) para assegurar a aplicação da lei penal, quando a liberdade do 

acusado pode ameaçar a futura execução da sentença condenatória, como em caso de evidente 

plano de fuga; ou c) como garantia da ordem pública ou da ordem econômica. 

Dentre tais requisitos, os dois primeiros são mais facilmente relacionados à função 

cautelar atribuída ao decreto de prisão preventiva, uma vez que o juiz, diante de algum ato 

comissivo do acusado, deve agir para preservar o devido transcurso do processo em todas as 

suas fases, durante a persecução penal, e após a sentença condenatória, caso ela sobrevenha. A 

sua utilização está relacionada à instrumentalidade da prisão cautelar.  

No entanto, o mesmo não acontece com a terceira hipótese mencionada, qual seja, 

a proteção da ordem pública e da ordem econômica. Nos dizeres de Pacelli, “a tutela da ordem 

pública e da ordem econômica não implica a proteção do processo no curso do qual teria sido 

decretada, ainda que fundada em fatos que sejam o seu (do processo) conteúdo e objeto66”.  

E, por isso, muitas dúvidas surgem quanto à sua legitimidade no ordenamento 

jurídico.  

                    Não obstante a também injustificada presença de tal requisito na legislação 

processual pátria, é sabido que as infrações contra a ordem econômica são, como já 

                                                           
64 Ibidem, p. 598. 
65 Ibidem. p. 603. 
66 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 555. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm#art282.
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anteriormente mencionado, menos visadas pelo poder punitivo estatal (cifra oculta da 

criminalidade, crimes de colarinho branco) e, quando atingidas, recebem tratamento diverso 

daquele oferecido a crimes como o de tráfico de drogas, roubo ou furto, entre outros, praticados 

pela parcela mais vulnerável da população. 

Em decorrência disso, optou-se, no presente estudo, pela análise do uso que o Poder 

Judiciário faz do requisito da ordem pública quando fundamenta as suas decisões acautelatórias, 

tarefa que tentará realizar a seguir. 

 

2.3 O ABUSO DAS PRISÕES PREVENTIVAS COMO EXPRESSÃO DO DIREITO PENAL 

SUBTERRÂNEO 

 

Ao longo deste trabalho, analisou-se a estrutura social do crime na atualidade, 

surgida de uma realidade maniqueísta na qual, de um lado, figuram os cidadãos de bem, 

comprometidos com a limpeza de todo mal que habita a sociedade, e, de outro, dos marginais, 

desprezados não pela sua delinquência, mas, antes de tudo, pela sua própria existência. 

 Dessa forma, a justiça criminal se fortalece pela ideia de que todo o aparato estatal 

existe para proteger a coletividade dos males trazidos pelos criminosos, e o direito penal se 

expande sempre que a opinião pública está descontente, pois é ele a resposta primeira para 

solucionar os problemas. 

A consequência disso é a constante aparência de legitimidade ofertada aos 

ocupantes das instituições punitivas (órgãos da polícia, do ministério público, do poder 

judiciário), que atuam resguardados pela ideia de que, não importam os meios, mas sim o 

objetivo maior de combater a criminalidade. 

Outrossim, agentes do Estado, convencidos pelos recentes movimentos de 

recrudescimento do sistema penal, agem acreditando que tudo deve ser feito quando a busca é 

pelo fim do grande mal que atinge a nossa sociedade, o crime. Por conseguinte, terminam por 

cometer arbitrariedades sob o manto da legitimidade de seus atos, pois atuam em nome do poder 

público. 

 No âmbito da polícia repressiva, por exemplo, policiais, protegidos pela permissão 

de retribuir a violência em caso de terem suas vidas ameaçadas pelos criminosos (os autos de 

resistência), nada mais do que assassinam homens e mulheres, em atuação oculta do direito 

penal. 

Há, portanto, um direito penal subterrâneo, protegido pela legitimidade conferida 

aos atos do Estado, que emana dos próprios agentes públicos, mas age seletivamente sobre os 
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mais vulneráveis à sua incidência, os quais têm ceifados seus direitos por quem deveria lhes 

oferecer proteção. 

Quando o assunto resvala sobre o poder judiciário, a decisão de um juiz ou de uma 

juíza não apenas tem aparência de legítima, como é a resposta do Estado que mais se relaciona 

com a lei, afinal, o controle de legalidade dos atos da administração é feito pela “Justiça”, a 

qual detém, portanto, a mais aceita credibilidade que o ordenamento jurídico pode ofertar. 

Outrossim, no que tange às prisões preventivas, não é à toa que a jurisdicionalidade 

constitui um dos princípios que embalam a sua existência. Por isso, mais difícil ainda é contestar 

como o poder judiciário exerce, ele próprio, o direito penal subterrâneo. 

Por outro lado, o que se pretende defender é que as decisões judiciais escondem 

sentimentos específicos do julgador; e as prisões preventivas, quando justificadas pela 

preservação da “ordem pública”, acobertam o entendimento majoritário de que a prisão é o 

meio pelo qual se extinguem os problemas sociais. 

Portanto, na hora de julgar, muitas vezes o magistrado já decidiu sobre a 

necessidade de prender o imputado, mas, inexistente fundamentação idônea resvalada na 

salvaguarda do processo penal em si, se utiliza do argumento da ordem pública como “cheque 

em branco” para qualquer situação, não importando as variáveis do caso, ou as próprias 

previsões constitucionais para o tratamento do preso. 

Em pesquisa realizada através da análise de acórdãos do Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco, pela Profa. Ma. Manuela Abath Valença, verificou-se que, em 74,5% 

deles, a “ordem pública” foi usada como argumento para sustentar a aplicação de uma prisão 

preventiva. Também no universo dos acórdãos pesquisados, a conclusão foi de que apenas 10% 

dos desembargadores concluiu pela aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão67. 

Em relatório de semelhante objeto, produzido pelo Instituto de Defesa do Direito 

de Defesa, para analisar o impacto da Lei 12.403/2011 nos dados colhidos no Departamento de 

Inquéritos Policiais de São Paulo, notou-se que: 

 De um total de 344 decisões judiciais, 171 delas converteram a prisão em flagrante 

em preventiva (49,71%), 154 aplicaram uma medida cautelar alternativa à prisão 

(44,77%) e em apenas 18 casos o acusado foi colocado em liberdade plena (5,23%)68. 

 

                                                           
67 VALENÇA, Manuela Abath. Relatório de pesquisa: Análise de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco nos dois anos antes e nos dois anos depois da Lei 12.403/11. Recife, UFPE, 2015. 15 p. 
68 INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS DE DEFESA. Relatório de pesquisa: O impacto da Lei 12.403/11 

nas decisões judiciais de análise da legalidade da custódia cautelar na capital paulista. São Paulo, 2013. 29 p. 
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Além disso, em 36% dos 344 processos analisados, a prisão preventiva foi 

fundamentada pela preservação da ordem pública (29% pela conveniência da instrução criminal 

e 19% pela aplicação da lei penal)69. 

Dos números se detém que, nos últimos anos, as prisões preventivas são maioria e, 

além disso, estão recorrentemente sendo fundamentadas pela necessidade de preservação da 

ordem pública, termo transformado em opção geral para o julgador, quando entende pela 

necessidade do afastamento cautelar do imputado.  

Por ser conceito repleto de vagueza, a “ordem pública” garante ao juiz a 

possibilidade de efetuar a prisão do réu fundamentando sua decisão unicamente na preservação 

da ordem na sociedade, sem maiores explanações sobre o tema.  

Mas o que seria tal ordem?  

É comum a variedade de entendimentos sobre o assunto. O Supremo Tribunal 

Federal, por exemplo, já manifestou o seguinte quanto à garantia da ordem pública em virtude 

da prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas: “A custódia cautelar visando a garantia 

da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir 

a atuação de integrantes de organização criminosa70”. 

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça considerou como ameaça à ordem 

pública a “periculosidade do agente e a real possibilidade de reiteração delitiva”71. Sobre a 

diversidade de definições, Aury Lopes Jr. e Alexandre Morais da Rosa72 afirmam: 

 

É recorrente a definição de risco para ordem pública como sinônimo de “clamor 

público”, de crime que gera um abalo social, uma comoção na comunidade, que 

perturba a sua “tranquilidade”. Alguns, fazendo uma confusão de conceitos ainda mais 

grosseira, invocam a “gravidade” ou “brutalidade” do delito como fundamento da 

prisão preventiva. Também há quem recorra à “credibilidade das instituições” como 

fundamento legitimante da segregação, no sentido de que se não houver a prisão, o 

sistema de administração de justiça perderá credibilidade. A prisão seria um antídoto 

para a omissão do Poder Judiciário, Polícia e Ministério Público. 

 

E Pacelli ainda ressalta73:  

 

                                                           
69 Como explica o próprio relatório, os percentuais tem por base a totalidade dos questionários, e não somente 

aqueles nos quais foi proferida uma decisão pela prisão preventiva. 
70 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 122182, Primeira Turma. Relator: 

Relator Ministro Luiz Fux. Brasília, DF, 19 de agosto de 2014. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 15 set. 2014. 
71 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 54356, Quinta Turma, Relator: 

Ministro Gurgel de Faria, Brasília, DF, 10 de março de 2015, Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 23 mar. 2015.  
72 LOPES JUNIOR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Crise de identidade da "ordem pública" como 

fundamento da prisão preventiva. 06 fev. 2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-

penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
73 PACELLI, Eugênio. Op. cit. p. 556. 
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Houve tempo em que se defendia a prisão preventiva do acusado até mesmo para o 

fim da proteção de sua integridade física, como se não fosse do Estado a 

responsabilidade pela atividade não jurisdicional de segurança pública. 
 

É possível perceber, portanto, que, para cada situação, há um entendimento diverso 

por parte do julgador, com relação ao que seria a preservação da ordem pública. Por ordem 

pública muitos entendem ser a possível recorrência do acusado em efetuar infrações penais, em 

virtude do seu “perfil” criminoso; a gravidade da infração penal pelo qual é acusado; a ameaça 

da comunidade pelo aparente comportamento indevido do acusado, que, uma vez livre, voltará 

a delinquir, supondo-se não haver, como bem salientado pelos autores acima, nenhuma outra 

forma de conter o indivíduo que não o seu encarceramento, entre outros. 

Acrescenta-se que o significado de “defesa da ordem pública” também recebe 

contornos de saúde pública (tendo em vista ser esse o bem jurídico supostamente tutelado pelos 

crimes tipificados nos artigos da Lei 11.343/06), quando a privação de liberdade do indivíduo 

é justificada, em decorrência dos supostos danos causados à sociedade, pelas drogas por ele 

comercializadas. 

Ou seja, não obstante a comercialização de entorpecentes ser delito cometido, via 

de regra, sem violência ou grave ameaça, não é, nesse caso, a violência do agente que se 

observa, mas sim a possibilidade de dano social do material por ele comercializado. A 

quantidade da droga com ele apreendida também é averiguada no momento de se analisar a 

necessidade da prisão cautelar, e, por serem inexistentes parâmetros relativos ao tema, também 

cabe ao julgador analisar se a porção de droga é ofensiva, ou não, à ordem pública.  

Pelo exposto, os múltiplos entendimentos jurídicos que orbitam ao redor da ordem 

pública como fundamento para as prisões preventivas trazem para a prática diversos problemas, 

que serão a seguir investigados. 

 

3. O OLHAR DO PODER JUDICIÁRIO 

 

3.1 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Instrumento que existe para concretizar a aplicação da justiça ao caso concreto, as 

decisões proferidas por magistradas e magistrados em todo o país são notoriamente 

influenciadas pelas opiniões individuais de cada jurista.  
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Estando eles muito distante de serem um mero instrumento de aplicação da 

legislação, não podendo mais ser considerados como “a boca da lei”, em virtude da grande 

discricionariedade a eles conferida, seus atos ocasionam consequências imediatas e também 

permanentes, além de refletirem qual o tom da política criminal brasileira. 

Por muito tempo, o conhecimento científico esteve atrelado às determinações 

exatas, e à observação imparcial do cientista que, diante de seu objeto de estudo, analisava os 

fenômenos que o envolviam e catalogava as informações obtidas. Em virtude disso, as ciências 

sociais, desenvolvidas em meio ao Positivismo científico, apenas ganhavam notoriedade ou 

mesmo aspecto de “ciência” quando adequadas aos métodos objetivos de investigação, e 

quando o objeto se encontrava, portanto, distante das influências do investigador. 

Atualmente, por sua vez, são diversas as metodologias de pesquisa, bem como se 

aceita de forma mais amistosa o envolvimento do pesquisador com o seu tema. É inegável, por 

exemplo, que o cientista não possui absoluta imparcialidade diante do objeto de estudo, afinal, 

a própria escolha da área de atuação e do tema a ser trabalhado pressupõe um ato de 

parcialidade. Sobre a pesquisa jurídica, importantes as palavras de Luciano Oliveira: 

Como trabalho acadêmico, ele deverá jungir-se a alguns princípios que o presidem, 

como o da objetividade e, tanto quanto possível, o da sempre problemática – mas no 

final das contas e em alguma medida incontornável – neutralidade axiológica. Isso 

não significa dizer que o pesquisador seja um sujeito politicamente neutro; que ele 

não possa ter, desde o início do seu trabalho, um ponto de vista a defender. Apenas 

quer significar que, no momento de colher na realidade – jurídica ou sociológica, 

pouco importa – os elementos para sustentar o seu argumento, ele deverá adotar uma 

postura metodológica neutra, condição indispensável para a elaboração de um 

trabalho que se pretenda minimamente científico, sem a qual borraríamos qualquer 

diferença entre um trabalho acadêmico e o mero discurso ideológico74. 

 

O que se pretende dizer é que, para o investigador das ciências sociais, a constante 

indiferença diante do seu objeto de estudo é tarefa quase inalcançável. Não pode, contudo, 

deixar-se levar pela sua ideologia particular. Não deve ele buscar justificar suas opiniões pré-

concebidas, mas sim buscar justificativas para o problema com o qual se deparou, bem como 

para ele oferecer respostas. 

Não só o objeto do presente trabalho, mas também, opina-se, parte dos problemas 

jurídicos, ganham relevos diferentes de acordo com as concepções políticas de cada indivíduo 

que com ele labora. O mundo jurídico e também os não envolvidos com o Direito analisam a 

violência, a criminalidade e a prisão provisória de acordo com as suas vivências e experiências, 

                                                           
74 OLIVEIRA, Luciano. Não fale do código de hamurábi!: a pesquisa socio-jurídica na pós-graduação em 

Direito. Disponível em: <https://www.uniceub.br/media/180293/Texto_IX.pdf>. Acesso em: 02 fev. 2017. 
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as quais culminam em variadas visões sobre a política criminal a ser adotada, a corrente 

criminológica a ser defendida, e, inclusive, sobre o funcionamento da própria dogmática penal. 

Em virtude disso, ressalta-se que o objetivo maior desta investigação é o de 

reconhecer quem são os sujeitos das relações processuais penais no Brasil, por quem eles são 

influenciados, e demonstrar como o discurso do Poder Judiciário é, muitas vezes, instrumento 

legitimador das diferenças sociais existentes na atualidade.  

Para tanto, foram coletados diversos acórdãos, proferidos pelo Superior Tribunal de 

Justiça, nos quais mantiveram-se decretos de prisões da primeira instância, sob a justificativa 

de se preservar a ordem pública. Também transcreveram-se ementas de julgados que 

concederam a ordem de habeas corpus. 

Concomitantemente, serão feitas críticas pontuais a esse instituto, à luz dos direitos 

fundamentais garantidos pela Constituição para cada um dos indivíduos que integram a 

República Federativa Brasileira. 

Via de regra, as palavras-chave utilizadas foram “prisão preventiva” e “ordem 

pública”, e as ementas colhidas se restringem ao ano de 2016. Também se pesquisou, 

especificamente, por determinados tipos penais, como o porte ilegal de armas e receptação. Em 

alguns dos acórdãos que serão aqui colacionados, com o objetivo de ilustrar os argumentos 

críticos apresentados com base no que neles está disposto, foram feitos grifos, devidamente 

alertados. 

 

3.2 APONTAMENTOS CRÍTICOS À LUZ DE UM ORDENAMENTO JURÍDICO 

CONSTITUCIONAL 

 

3.2.1 O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL – A 

IMPOSSIBILIDADE DE SE ENFATIZAR A LEGISLAÇÃO EM DETRIMENTO DA 

CONSTITUIÇÃO 

 

Tem-se que o Estado, através do persecutio criminis, deve punir os “ofensores”, os 

que descumprem as normas tipificadas na legislação penal, e, assim, evitar, ou mesmo 

substituir, as vinganças privadas (autotutela), em busca da harmonia entre os indivíduos da 

sociedade. Em contrapartida, e ao mesmo tempo, a existência do processo penal se relaciona à 

necessária limitação desse poder punitivo. 
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Por isso, funciona (ou deveria funcionar), como a lei do mais débil75, limitando a 

repressão estatal às fronteiras da liberdade individual de cada pessoa, impondo barreiras ao ius 

puniendi, evitando-se, por conseguinte, os abusos inerentes ao poder punitivo, consoante 

leciona Gloeckner, veja-se: 

 

(...) A sua legitimação se encontra respaldada no momento em que tenciona evitar que 

a vontade de punir estatal produza violações àqueles direitos que o próprio Estado se 

obrigou à não-ingerência. A esfera do indisponível, aquilo que o Estado não pode 

tocar (os direitos fundamentais de liberdade) configura um dos pontos cardeais do 

processo, cuja existência deve necessariamente impedir atos arbitrários do poder 

punitivo estatal76. 

O professor Aury Lopes Jr. costuma salientar, utilizando-se das palavras de 

Goldschmidt, que o Processo Penal é “um termômetro dos elementos autoritários ou 

democráticos da Constituição”77. 

Assim, quanto mais autoritária for a Constituição de um país, mais próximas da 

arbitrariedade estarão as normas do Processo Penal. Tal situação fica clara quando se observam 

as normas penais e processuais penais em tempos de governos antidemocráticos: opta-se por 

dirimir as garantias fundamentais dos indivíduos em nome da proteção da coletividade (ou da 

nação). 

Na situação brasileira, nota-se que o Código de Processo Penal foi instituído através 

do Decreto-Lei nº 3.689/41, “engendrado sob a lógica autoritária e repressiva do Estado Novo 

e confessadamente inspirado no modelo fascista italiano78”. Não obstante tenha sofrido 

diversas alterações ao longo do tempo, permanece íntegro, até os dias atuais, mesmo que vários 

de seus dispositivos não pareçam compatíveis com os objetivos da Carta Magna. 

Já a Constituição brasileira foi promulgada em 1988, pouco tempo após os vinte e 

um anos de ditadura militar, e, desde então, sua vigência estende-se, de forma integral e 

soberana, a todo o ordenamento jurídico brasileiro.  

Uma vez que a Constituição de um país é, atualmente, o meio de efetivação dos 

direitos fundamentais do indivíduo, torna-se imprescindível que o Processo Penal esteja nos 

mesmos trilhos que ela. Porque o processo é instrumento de proteção dos mais frágeis e, 

                                                           
75 FERRAJOLI, Luigi. apud LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade 

Constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 13. 
76 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Uma nova teoria das nulidades: Processo Penal e Instrumentalidade 

Constitucional. 2010. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Federal do Paraná. Curitiba. p. 15. 
77 GOLDSCHMIDT apud LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

p. 939. 
78 GOMES FILHO, Antonio Magalhães et al. Op. cit. p. 34 
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consequentemente, é instrumento por meio do qual a Constituição se manifesta na justiça 

criminal. 

Fala-se, assim, em instrumentalidade constitucional, ou particular 

instrumentalidade do processo penal79, é dizer: 

 

(...) Somente a partir da consciência de que a Constituição deve efetivamente 

constituir (logo, consciência de que ela constitui-a-ação), é que se pode compreender 

que o fundamento legitimante da existência do processo penal democrático se dá 

através da sua instrumentalidade constitucional. Significa dizer que o processo penal 

contemporâneo somente se legitima à medida que se democratizar e for devidamente 

constituído a partir da Constituição80. 

 

Hoje, a Constituição da República, no art. 1º, caput81, garante ser o Brasil um Estado 

Democrático de Direito e a dignidade da pessoa humana figura como um de seus fundamentos, 

não obstante a problemática trazida por Silvio Couto Neto, que afirma ter a Carta Magna, como 

reflexo dos movimentos de recrudescimento do sistema penal que estavam em voga à época de 

sua elaboração, dado espaço à elaboração de leis penais restritivas do direito do acusado. O 

autor afirma: 

“(...) lamentavelmente, tais movimentos exerceram uma certa influência já no 

constituinte brasileiro de 1988, que inseriu na Carta Magna a disposição não só 

permissiva, mas impositiva da criação de lei restritiva de direitos do acusado, em 

relação a determinados crimes, em seu art. 5º, inciso XLIII, que acabou 

consubstanciada na Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90)82 (...). 

 

Contudo, inegáveis são os direitos garantidos pela CF/88 ao réu, tais como o direito 

de defesa, o direito ao devido processo penal, o direito de não ser considerado culpado antes de 

sentença condenatória transitada em julgado (art. 5º, inciso LVII), dentre outros. 

Uma vez que, atualmente, a eficácia da Constituição se estenda a todos os 

dispositivos legais do ordenamento jurídico, toda e qualquer norma jurídica, para ser aplicada, 

deve estar em conformidade com os interesses proclamados pela Carta Magna para a República 

Federativa Brasileira. 

Trata-se de uma conformidade teleológica, pois é ilegítima a invocação de norma 

infraconstitucional sistematicamente divergente finalidades da Constituição cidadã. Por cidadã, 

entende-se a Constituição que esteve, desde seu nascedouro, intimamente relacionada à 

proteção do ser humano, na sua integralidade. 

                                                           
79 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Op. cit. p. 16 
80 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 1v. p. 8. 
81 BRASIL. Constituição (1988). Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
82 COUTO NETO, Silvio. Op. cit. p. 95. 
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Assim, quando o assunto é o fundamento da “ordem pública”, é preciso analisar se 

a sua aplicação, hoje em dia, se encontra compatível com o sistema jurídico-constitucional 

vigente, pois se trata de expressão prevista em norma de natureza infraconstitucional (o CPP), 

e anterior à Constituição brasileira. 

De forma incisiva, Aury Lopes Jr. afirma pela negativa desse juízo de 

compatibilidade: 

 
Grave problema encerra ainda a prisão para garantia da ordem pública, pois se trata 

de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial 

semântico. Sua origem remonta a Alemanha na década de 30, período em que o 

nazifascismo buscava exatamente isso: uma autorização geral e aberta para prender. 

Até hoje, ainda que de forma mais dissimulada, tem servido a diferentes senhores, 

adeptos dos discursos autoritários e utilitaristas, que tão “bem” sabem utilizar dessas 

cláusulas genéricas e indeterminadas do Direito para fazer valer seus atos 

prepotentes83. 

 

Outrossim, afastar o acusado, de forma cautelar, com base em tal requisito, não 

parece se adequar ao processo penal contemporâneo, à luz da Constituição.  

Contudo, sendo reinante, atualmente, quando o debate é 

desvio/criminalidade/punição, o sentimento punitivo que se baseia no alargamento e no 

fortalecimento do sistema penal, mais interessante (e mais fácil) para o aplicador do Direito 

dispensar a interpretação de dispositivos em conformidade com o texto constitucional, omitir a 

existência da Carta Magna, e utilizar o Código de Processo Penal como carta maior, quando o 

assunto é justiça criminal. 

 Isso pois, muitas vezes, a simples aplicação dos ditames constitucionais representa 

o rompimento de profundos paradigmas, imbricados no senso comum contemporâneo. Há 

portanto, uma crise de fontes, na qual “uma lei ordinária acaba valendo mais do que a própria 

Constituição84”. 

 

3.2.2 A OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA  

 

A Constituição Federal consagra o Princípio da Presunção de Inocência quando 

garante a todos os membros do corpo social a submissão ao devido processo legal penal antes 

de receberem uma punição do Estado. Assim determina seu o art. 5º, inciso LVII, in verbis: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

                                                           
83 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 2v. p.122. 
84 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 1v. p. 9. 
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(...) 

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória (...). 

 

O Pacto de San José da Costa Rica, ao qual o Brasil aderiu no ano de 1992 e, 

portanto, foi recebido pelo ordenamento jurídico brasileiro como norma de caráter supralegal, 

por se tratar de tratado relativo aos direitos humanos85, também garante a presunção de 

inocência ao acusado, veja-se: 

Artigo 8.  Garantias judiciais 

(...) 

2.      Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto 

não se comprove legalmente sua culpa.  Durante o processo, toda pessoa tem direito, em 

plena igualdade, às seguintes garantias mínimas (...). 

 

Presumir a inocência é consolidar a estrutura de um sistema processual penal 

acusatório, no qual o acusado não deve sofrer nenhuma medida punitiva (no interior do processo 

penal ou fora dele, sobre seu corpo ou sua mente) sem antes surgir em seu desfavor uma 

sentença condenatória definitiva, caso comprovadas a autoria e materialidade delitiva, e a 

ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. 

Destrinchando o referido princípio, a doutrina86 ressalta o uso da presunção de 

inocência como garantia política, na medida em que o Estado apenas pode tolher a liberdade de 

seu cidadão se provar a culpabilidade do mesmo, após o devido processo legal; como norma de 

tratamento, pois, como já dito antes, presumir a inocência de alguém é garantir que nenhuma 

medida punitiva seja imposta ao acusado antes do juízo condenatório final; e, por fim, como 

norma de julgamento, na medida em que, na insuficiência de provas legítimas capazes de 

influenciar o convencimento do juízo em favor da condenação, impõe-se a sua absolvição, na 

consagração do in dubio pro reo. 

Quando o objetivo é observar a utilização da “ordem pública” como ofensa ao à 

presunção de inocência, percebe-se que a forma como é utilizada, pela jurisprudência, ameaça 

o referido princípio enquanto garantia política e, também, como norma de tratamento. 

Enquanto garantia política, a presunção de inocência perde espaço na medida em 

que prender preventivamente é, diante da situação carcerária, dar ao indivíduo punição final – 

a privação de liberdade -, antes mesmo da sentença condenatória transitada em julgado. É 

                                                           
85 Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento que originou a Súmula Vinculante nº 

25, a qual tornou ineficaz o dispositivo do Código Civil que previa a prisão civil do depositário infiel. 
86 BADARÓ. Apud ARANTES FILHO, Marcio Geraldo Britto. Notas sobre a tutela jurisdicional da presunção 

de inocência e sua repercussão na conformação de normas processuais penais à Constituição brasileira. 

Revista Liberdades, nº 4. São Paulo: IBCCRIM, agosto 2010. Disponível em: 

<https://www.ibccrim.org.br/revista_liberdades_artigo/52-ARTIGO#a41>. Acesso em: 01 maio 2017. 
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medida mais gravosa de todas, que apenas poderia ser aplicada ultima ratio, mas que se utiliza 

cotidianamente. 

Ao discorrer sobre o tema, Renato Brasileiro faz a ressalva de que a prisão cautelar, 

quando presentes seus pressupostos, não incide sobre a presunção de inocência do acusado, 

justamente por seu caráter instrumental, que se sobrepõe, quando sopesados os bens jurídicos 

em risco. E também afirma: 

Entre os valores em conflito – o que demanda a adoção da medida restritiva e o que 

protege o direito individual a ser violado – deve preponderar o de maior relevância. 

Há de se indagar, pois, se o gravame imposto ao titular do direito fundamental guarda 

relação de proporcionalidade com a importância do bem jurídico que se pretende 

tutelar. No âmbito processual penal, este juízo de ponderação opera-se entre o 

interesse individual e o interesse estatal. De um lado, o interesse do indivíduo na 

manutenção do ius libertatis, com o pleno gozo dos direitos fundamentais. Do outro, 

o interesse estatal nas medidas restritivas de direitos fundamentais está 

consubstanciado pelo interesse na persecução penal, objetivando-se a tutela dos bens 

jurídicos protegidos pelas normas penais
87

. 

 

De fato, pode haver certa compatibilização entre os bens jurídicos em jogo, quando 

a liberdade do acusado afetar a instrumentalidade do processo ou macular as condições 

taxativamente previstas em lei. Contudo, pouco se pondera durante as decisões, que terminam 

por assumir o bem-estar da coletividade como bem jurídico mais importante, de forma 

indiscriminada. 

Como exemplo, salienta-se uma prática argumentativa comum observada da análise 

de julgados do Superior Tribunal de Justiça: os/as desembargadores/as sempre iniciam a sua 

fundamentação reconhecendo o caráter excepcional da prisão preventiva, que somente deve ser 

imposta ao acusado quando estritamente necessária, tendo em vista o seu caráter severo de 

punição.  

Contudo, ao fim do julgamento, mesmo diante do exposto, decide-se pela 

decretação da prisão. Veja-se alguns exemplos (foram grifados alguns trechos): 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE 

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO 

DE PENA. TEMA NÃO ENFRENTADO NA ORIGEM. COGNIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR. 

ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. MOTIVAÇÃO 

IDÔNEA. EXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA 

EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O tema referente à possibilidade de alteração do 

regime inicial de cumprimento de pena não foi apreciado pelo Tribunal a quo, que 

reputou inadequado o manejo do habeas corpus como sucedâneo recursal, ante a 

existência de recurso próprio já interposto, o que impede sua cognição por esta Corte, 

sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão provisória é medida odiosa, 

reservada para os casos de absoluta imprescindibilidade, demonstrados os 

                                                           
87 LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: Doutrina, jurisprudência e prática. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2014. p. 34-35 
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pressupostos e requisitos de cautelaridade. Na Hipótese, não há flagrante 

ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que a custódia cautelar foi decretada para o 

resguardo da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta 

perpetrada pelo recorrente, caracterizada pela quantidade das substâncias 

entorpecentes apreendidas em seu poder (290 papelotes de crack e 7 porções de 

maconha), pela potencialidade lesiva de uma delas (crack), bem como pela apreensão 

de dinheiro em espécie e de um aparelho celular no qual constava trocas de mensagens 

relacionadas à comercialização de entorpecentes. 3. Recurso ordinário em habeas 

corpus parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.88 

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. 

SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I 

- A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva 

só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a 

ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 

312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto 

medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de 

punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua 

fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, 

Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). II - Na hipótese, o decreto prisional 

encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que 

evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, 

notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas em seu poder 

(precedentes). Recurso ordinário desprovido.89 

 

Ou seja, o Tribunal Superior reconhece expressamente a impossibilidade de 

decretar, sem comedimento, a prisão preventiva do acusado. Porém, termina por entender não 

ser esse o caso dos autos que estão sendo analisados, face à necessidade, mais uma vez, de 

preservação da ordem pública. 

Não se pode olvidar que o ato de prender preventivamente não difere da prisão pós-

condenação, uma vez que o indivíduo será enviado à mesma instituição carcerária dos presos 

definitivos, e sofrerá as mesmas consequências da segregação definitiva. Sobre o assunto, 

Manuela Abath ressalta: 

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 

penitenciário90.  

 

                                                           
88 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201601666824, Sexta Turma. 

Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Brasília, DF. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 01 jul. 2016. 
89 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201601203553. Relator: 

Ministro Felix Fischer. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 01 jul. 2016. 
90 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. 2012. 136 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Direito, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2012. p. 47 



39 
 

Garantir a ordem pública é, portanto, meio através do qual a liberdade do indivíduo 

pode ser tolhida pelo Estado (garantia política), com requintes de antecipação da pena, feito 

apenas um juízo sumário de culpabilidade. 

Noutro giro, também se verifica a ofensa à presunção de inocência enquanto norma 

de tratamento. Considerar alguém inocente, durante toda a persecução penal, também é buscar 

por um direito penal do fato, e não do autor. Portanto, é necessário dissociar a ação penal em 

trâmite da vida pregressa do imputado, sob pena de tratá-lo como criminoso, antes mesmo de 

sua condenação. 

Não obstante, é comum a justificação da prisão cautelar quando o acusado é 

reincidente ou tem antecedentes criminais, sendo esses elementos justificadores da necessidade 

de salvaguardar a ordem pública, a exemplo dos acórdãos abaixo transcritos (grifou-se): 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FURTO 

QUALIFICADO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE 

REITERAÇÃO. SEIS PASSAGENS ANTERIORES POR CRIMES CONTRA O 

PATRIMÔNIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O 

Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior 

Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, 

passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de 

impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da 

ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou 

preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional 

mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal 

ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. Para a 

decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da 

prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem 

como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo 

Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste 

Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja 

pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em 

abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e 

vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a 

segregação cautelar do paciente foi mantida pelo Tribunal impetrado para a 

garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do paciente (com outro 

agente, tentou subtrair um veículo), porquanto ostenta 6 registros anteriores por 

crimes contra o patrimônio (furto e receptação), o que denota o efetivo risco de 

reiteração delitiva. Com efeito, "A garantia da ordem pública, para fazer cessar 

a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção 

da prisão preventiva" (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, 

QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015, grifei). 4. Habeas 

corpus não conhecido.91  

Assim, presume-se culpado o réu antes mesmo da instrução probatória, pois ele é 

punido, com o afastamento cautelar, com fundamento na ordem pública, em virtude do “risco 

                                                           
91 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 201503252547, Quinta Turma. Relator: Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 16 maio 2016. 
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de reiteração” que oferece, como no caso acima transcrito. Ou seja, faz-se um juízo do 

comportamento pregresso do agente, para prendê-lo por crime ainda não apurado. 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO 

ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA 

NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REAL POSSIBILIDADE DE 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO ANTERIOR POR DELITO DA MESMA 

NATUREZA. PACIENTE SOLTO HÁ 30 DIAS E QUE VOLTA A DELINQUIR. 

RECURSO DESPROVIDO. - A prisão preventiva possui natureza excepcional, 

somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em 

decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 

312 do Código de Processo Penal - CPP. - Além do furto ora em análise, constatou-

se que o paciente já havia sido preso em flagrante por delito da mesma natureza, sendo 

que estava em liberdade há 30 dias quando da nova captura. Apesar da inexistência 

de condenação, esses elementos demonstram, consoante ponderado pelas 

instâncias ordinárias, a real possibilidade de reiteração criminosa, justificando a 

imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Recurso 

desprovido.92  

 

Afasta-se o indivíduo, com base na reincidência, até mesmo quando a sua vida 

pregressa não inclui sentença condenatória transitada em julgado, mas apenas uma ação penal 

em curso, como se percebe pela ementa supra.  

E ainda: o Poder Judiciário parece crer no caráter ressocializador do cárcere, uma 

vez que afirma reiteradamente que o indivíduo se mostra perigoso, por não ter “aprendido” com 

a primeira punição, motivo considerado suficiente para ensejar o decreto prisional, embora a 

falência da prisão seja de conhecimento de todos, como já aqui explanado. 

Lembre-se que as condenações anteriores do acusado irão incidir sobre a sua pena 

quando do arbitramento da sentença, caso venha a ser condenado, a título de maus antecedentes 

ou de reincidência, a depender do caso. Nota-se, então, a dupla punição do réu: no início da 

instrução criminal, quando preso preventivamente pelo risco de reiteração delitiva, e 

posteriormente, com a elevação de sua pena-base, pela análise dos antecedentes como 

circunstância judicial desfavorável (art. 59 do CP93), ou na segunda fase da dosimetria, como 

agravante da pena (art. 61 do CP94). 

Por isso, embora se entenda possível a compatibilidade entre a prisão preventiva e 

a presunção de inocência garantida pela Constituição, há uma linha muito tênue entre essas duas 

garantias. É, portanto, temeroso permitir-se o uso irrestrito da prisão preventiva, com base na 

                                                           
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201502853500, Sexta Turma. 

Relator: Desembargador Convocado do TJ/SP Ericson Maranho. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial 

Eletrônico. Brasília, 16 fev. 2016. 
93 BRASIL. Decreto-lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2016. 
94 Idem. 
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ordem pública, pela grande possibilidade de que, na prática, se esteja restringindo o direito do 

indivíduo de não ser condenado sem o devido processo penal que contra ele imponha uma pena 

privativa de liberdade. 

 

3.2.3 A OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA REPRESSÃO  

 

Outro aspecto que se revela problemático quanto à fundamentação das prisões 

preventivas está, e já se falou um pouco sobre esse tema anteriormente, na ausência de definição 

legislativa referente ao que seja ordem pública. 

Nota-se que uma das normas basilares do direito penal é o princípio da legalidade 

(art. 1º, do Código Penal)95, pois ninguém deverá ser punido sem lei anterior que defina a sua 

conduta especificamente (nullum crimen, nulla poena sine lege), sendo proibida a utilização de 

normas vagas ou imprecisas, pelo espaço de argumentação dado ao Estado para exercer o seu 

poder punitivo. 

É essa a opinião de Claus Roxin, citado por Bitencourt: 

Uma lei indeterminada ou imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não pode proteger 

o cidadão da arbitrariedade, porque implica uma autolimitação do ius puniendi estatal, 

ao qual se possa recorrer. Ademais, contraria o princípio da divisão dos poderes, 

porque permite ao juiz realizar a interpretação que quiser, invadindo, dessa forma, a 

esfera do legislativo96. 

 

Trata-se de princípio específico do direito penal, não diretamente relacionado ao 

direito processual penal, por se direcionar à elaboração das normas penais incriminadoras, as 

quais devem abarcar situações bem delimitidas, proibidas interpretações por analogia que 

possam vir a prejudicar o acusado. 

Contudo, especialmente pelo caráter de pena antecipada que a prisão preventiva, 

totalmente dissociada do teor acautelatório do processo penal, adquire em determinadas 

situações, o decreto prisional viola, desde já, o próprio princípio da legalidade penal. 

Mas não é só isso. Também na construção principiológica do processo penal, está 

proibida a punição do acusado sem lei anterior que a defina – princípio da legalidade da 

repressão, ou nulla coactio sine lege. 

Como observa Odone Sanguiné97, trata-se de princípio previsto inclusive na 

Convenção Americana de Direitos Humanos, no art. 7º.2, que diz:                  

                                                           
95 BRASIL, Decreto-Lei nº 2.848, de 40. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
96 ROXIN Apud BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 13. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. p. 11. 
97 SANGUINÉ, Odone. Op. cit. 
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Artigo 7.  Direito à liberdade pessoa 

(...) 

2.    Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 

condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados Partes ou pelas 

leis de acordo com elas promulgadas. 

 

Ressalta-se, ainda, o próprio artigo 7º da Convenção, em seu ponto 3, o qual garante 

que “Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários”. Desse modo, o 

Estado Democrático de Direito não comporta, em seu ordenamento jurídico, normas que deixem 

espaço para atitudes arbitrárias dos governantes, pois o excesso de poder termina se travestindo de 

legitimidade. 

Há quem defenda que uma maneira de se obedecer ao princípio da legalidade da 

repressão, quanto às prisões cautelares, seria a existência de prazos de duração:  

(...) Dar ao réu o direito de saber previamente o prazo máximo de duração do processo 

ou de uma prisão cautelar é uma questão de reconhecimento de uma dimensão 

democrática da qual não podemos abrir mão98. 

 

A estipulação de prazos nada mais seria do que fazer da forma uma garantia para o 

imputado, impulsionando o processo penal a exercer sua dúplice função (perseguir e proteger 

o acusado dos desmandos estatais). Através da existência de prazo razoável para a manutenção 

de uma prisão preventiva, o réu poderia ter conhecimento de seu destino, o que não acontece 

atualmente. 

A propósito, apesar da jurisprudência, em períodos anteriores, haver firmado o 

entendimento de que, após a prisão preventiva do imputado, o prazo razoável para a duração da 

instrução processual deveria ser de oitenta e um dias99, na prática, os réus ficam presos por 

muito mais tempo que isso (grifou-se):  

RECURSO   ORDINÁRIO   EM   HABEAS   CORPUS.  ROUBO  

CIRCUNSTANCIADO. ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA.  PRISÃO  PREVENTIVA.  

GRAVIDADE  ABSTRATA  DO DELITO.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA. 

EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA   DENÚNCIA.  

CONFIGURAÇÃO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  EVIDENCIADO. 

RECURSO PROVIDO. 1.  A  privação  antecipada da liberdade do cidadão acusado 

de crime reveste-se  de  caráter  excepcional  em  nosso ordenamento jurídico (art. 5º, 

LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve  estar  embasada 

em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da  CF),  que  demonstre  a  existência 

da prova da materialidade do crime  e  a  presença de indícios suficientes da autoria, 

bem como a ocorrência  de  um  ou  mais pressupostos do artigo 312 do Código de 

Processo   Penal.   Exige-se, ainda, na  linha  perfilhada  pela jurisprudência  dominante  

deste  Superior  Tribunal de Justiça e do Supremo  Tribunal Federal, que a decisão 

                                                           
98 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 1v. p. 155 
99 Tal prazo levava em conta o somatório de prazos estabelecidos pelo CPP para a instrução do processo, até a 

sentença de 1º grau. Contudo, em 2008, os prazos que embasavam esse cálculo foram modificados e, assim, afirma-

se que esse entendimento perdeu o seu sentido.  
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esteja pautada em motivação concreta,  vedadas  considerações  abstratas  sobre  a  

gravidade do crime. 

2.  No caso, as instâncias ordinárias se basearam unicamente em elementos   abstratos   

contidos   no   próprio   tipo penal como justificativa   para   a   segregação   cautelar, 

o que configura constrangimento ilegal. 

3.  Como se tal não bastasse, o recorrente encontra-se preso desde 8/8/2014 sem que 

tenha havido ao menos o oferecimento da denúncia. 

4.  Não se mostra razoável que o recorrente permaneça por mais de dois anos 

preso sem que tenha havido nem mesmo o oferecimento da inicial acusatória, em 

especial em imputação que conta com apenas dois acusados e não apresenta especial 

complexidade ou demanda de providências morosas. 

5.  Recurso ordinário provido para revogar a prisão preventiva do recorrente, sem 

prejuízo de que seja novamente decretada caso surjam novos fundamentos.100  

 

No caso acima, em que a ordem do habeas corpus foi concedida, fica claramente 

ilustrado como o aparato criminal termina “esquecendo” de determinadas pessoas que o 

habitam. Impossível pensar que alguém possa estar detido há 2 (dois) anos e 03 (três) meses, 

sem que a denúncia tenha, sequer, sido oferecida.  

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 

PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. GRAVIDADE 

CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA 

ENTORPECENTE. PETRECHOS UTILIZADOS PARA A PRÁTICA DOS 

DELITOS. CONFISSÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE 

PRAZO NÃO CARACTERIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 
PLURALIDADE DE RÉUS. ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS. 

MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO 

ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O 

Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso 

previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, 

tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da 

existência de eventual coação ilegal. 2. Na hipótese, as decisões que 

decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente encontram-se amparadas na 

gravidade concreta do delito e na garantia da ordem pública. Há descrição detalhada 

dos fatos e adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 

Ademais, (i) a paciente confessou a prática dos delitos; (ii) a quantidade/qualidade da 

substância entorpecente e dos petrechos apreendidos em sua residência (3.380g de 

crack, 2 balanças de precisão SF-400, 1 revólver Rossi, calibre 38, 10 munições de 

calibre 38, 1 automóvel e R$ 11.000,00 em moeda corrente) justificam a segregação 

cautelar. Precedentes do STJ. 3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não 

resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz 

dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as 

peculiaridades do caso concreto. No particular, embora a prisão cautelar tenha se 

formalizado há quase dois anos, a complexidade da causa justifica o tempo da 

instrução e o processo segue o seu curso regular; já foram apresentadas, 

inclusive, as alegações finais. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na 

gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas 

seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Inexiste, portanto, 

                                                           
100 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 71.979, Quinta Turma. Relator: 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Brasília, DF, 08 de novembro de 2016. Diário Judicial Eletrônico. 

Brasília, 16 nov. 2016. 
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constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça. 

6. Habeas corpus não conhecido.101  

 

Nesse segundo julgado, por outro lado, o Tribunal entendeu que quase dois anos de 

segregação cautelar seria justificável pela complexidade do caso e, também, pela necessidade 

de acautelar a ordem pública. 

Assim, conclui-se que a ausência de especificação do que seja a “ordem pública” 

concede ao julgador o poder de prender preventivamente o imputado a depender do seu 

entendimento pessoal dos fatos narrados, deixando espaço para atos arbitrários. Mas também, 

torna indefinida a situação do imputado sob custódia, que fica com os olhos vendados quanto à 

duração de sua prisão, e quanto à manutenção, ou não, dos requisitos do afastamento cautelar. 

 

3.2.4 UMA INCONGRUÊNCIA: A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DOS QUE NÃO 

SERÃO, AO FIM DO PROCESSO, CONDENADOS À PENA DE PRISÃO 

 

O Código Penal, ao dispor sobre os regimes de cumprimento de pena, afirma o 

seguinte: 

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou 

aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de 

transferência a regime fechado.  
§ 1º - Considera-se:  
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou 

média; 
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou 

estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento 

adequado. 
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, 

segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as 

hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:  
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime 

fechado; 
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 

a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, 

poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. 
 

Ou seja, caso alguém seja condenado a pena de reclusão em limite igual ou inferior 

a quatro anos, poderá cumprir a sua sanção integralmente em regime aberto. Ora, a prisão 

cautelar de alguém que será, ao fim do processo, condenado ao regime de cumprimento aberto 

                                                           
101 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 201502458972, Quinta Turma. Relator: Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca. Brasília, DF. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 16 mar. 2016. 
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é, no mínimo, incongruente. A sanção final aplicada ao indivíduo será mais branda do que a 

sofrida por ele durante a instrução criminal. 

Tal situação se mostra contrária ao princípio da Proporcionalidade em sentido 

estrito, tendo em vista a necessidade de ponderação entre o castigo e a conduta praticada pelo 

acusado: 

Em sede de medidas cautelares de natureza pessoal, tem-se que a medida somente será 

legítima quando o sacrifício da liberdade de locomoção do acusado for proporcional 

à gravidade do crime e às respectivas sanções que previsivelmente venham a ser 

impostas ao final do processo. Isso porque seria inconcebível admitir-se que a situação 

do indivíduo ainda inocente fosse pior do que a da pessoa já condenada102. 

 

 Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu ser possível a prisão 

preventiva de acusados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, cuja pena máxima é de 4 

anos de reclusão, com o objetivo de resguardar a ordem pública, em virtude da reincidência do 

agente, nos moldes do que permite o art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal103, o qual 

autoriza a prisão preventiva do agente que já foi condenado anteriormente por crime doloso 

(grifou-se): 

 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE 

ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da 

segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente 

fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, 

revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o periculum libertatis. 2. 

A despeito de ser atribuído ao recorrente a prática do crime de porte ilegal de 

arma de fogo, descrito no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, cuja pena máxima é de 4 

anos de reclusão, revela-se cabível a decretação da prisão preventiva no presente 

caso, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Penal, haja vista ser 

reincidente. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva apontou que o 

recorrente já “respondeu a outros processos”, indicando sua reiterada atividade 

delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de 

acautelar a ordem pública. 4. Recurso ordinário desprovido.104  

 

Do mesmo modo, a referida Corte decretou a prisão preventiva de acusado pelo 

crime de receptação, cuja pena máxima também é de quatro anos de reclusão (decisões da quinta 

e da sexta turma): 

 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. 1. Se a prisão cautelar foi 

                                                           
102 LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: Doutrina, jurisprudência e prática. 3. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2014. p. 49. 
103 BRASIL, Decreto-Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
104 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201601258930, Sexta Turma. 

Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 24 jun. 

2016. 
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imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a 

necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 2. O real 

risco de reiteração delitiva confere lastro de legitimidade à manutenção da medida 

extrema, pois, por si só, revela a necessidade de se garantir a ordem pública, nos 

termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, o decreto de prisão 

considerou que o agente tem passagens por crimes como receptação e estelionato 

e estava a cumprir, na época da prisão em flagrante, em regime aberto, pena 

privativa de liberdade por condenação decorrente de homicídio, ocultação de 

cadáver e furto. 4. Recurso em habeas corpus improvido.105 

 

No acórdão acima, nota-se que em nenhum momento se discutiu o crime de 

receptação em si (ou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis), pelo qual o 

acusado foi imputado, mas apenas suas condições pessoais e o “real risco de reiteração delitiva”. 

O mesmo ocorre nos casos abaixo: 

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM 

FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA 

NO ART. 312 DO CPP. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. REITERAÇÃO 

CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. 

SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO APELO EM 

LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS 

CAUTELARES ALTERNATIVAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE 

ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E, NESSE PONTO, IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na ordenação 

e manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores 

concretos, que a medida extrema se mostra necessária, diante do efetivo risco de 

continuidade das práticas delitivas em caso de soltura. 2. O fato do recorrente ostentar 

reincidência específica, registrando envolvimento na prática de outros delitos de 

receptação e um delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, 

além da presente condenação, revela sua inclinação ao cometimento de crimes 

patrimoniais, denotando o periculum libertatis exigido para a preventiva. 3. A 

orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em 

deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante 

a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. 4. Impossível a 

apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, a pretendida substituição 

da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi 

analisada no aresto combatido. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, 

improvido106.  

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRISÃO 

PREVENTIVA. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM 

JULGADO POR CRIME DOLOSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 

NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO 

CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação 

no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto 

para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 

constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A prisão 

                                                           
105 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201600173301, Sexta Turma. 

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 07 jun. 2016. 
106 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 201500690752, Quinta Turma. 

Relator: Ministro Jorge Mussi. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 09 maio 2016. 
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do réu antes do trânsito em julgado da condenação, por ser medida excepcional, é 

cabível apenas quando demonstrada, em decisão fundamentada, a necessidade do 

resguardo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e desde 

que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, consoante os 

termos do art. 312 do CPP. 3. Na hipótese, a custódia preventiva tem amparo no art. 

313, II, do CPP, e está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo 

em vista a habitualidade delitiva do agente, pois, além de registrar condenação anterior 

transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, o paciente voltou a delinquir, 

dois meses após ter sido beneficiado com a liberdade provisória. Precedentes. 4. 

Habeas corpus não conhecido.107  

 

Percebe-se, por conseguinte, e mais uma vez, que, quando a “ordem pública” é 

colocada para debate, ela se sobrepõe, inclusive, à possibilidade do acusado não ser condenado, 

ao fim do processo, a pena diversa da prisão. Não obstante a permissão legal conferida pelo 

Código de Processo Penal quanto à reincidência, é preciso fazer um juízo de ponderação entre 

a prática delituosa e a pena final a ser aplicada. 

Fala-se em reiteração delitiva, mas não é dado ao réu o direito de se ressocializar. 

Seja pelas condições internas do cárcere, ou pela resposta da sociedade ao egresso do sistema 

penal e, por fim, pela própria justiça criminal, despreocupada que está com a apuração suposto 

crime praticado pelo acusado, mas sim com o seu afastamento social, caso venha a praticar um 

novo delito. 

Em casos como esses, o Tribunal opta por deixar de lado os princípios da 

intervenção mínima do direito penal e da excepcionalidade da prisão preventiva, pois, mesmo 

praticando crimes cujas penas máximas permitem ao julgador a concessão de liberdade 

provisória ao imputado, além da possibilidade de não haver condenação à pena privativa de 

liberdade ao fim do processo, determina-se a prisão, para conter de todas as formas o indivíduo 

criminoso. 

Pelo teor das decisões apresentadas acima, depreende-se que os julgadores não 

estão necessariamente preocupados em resguardar o processo, ou compromissados com a 

proporcionalidade entre a punição provisória e o castigo final. Um bom exemplo disso foi o 

segundo acórdão colacionado no presente tópico, no qual a prisão se mostrou justificada porque 

o acusado “estava a cumprir, na época da prisão em flagrante, em regime aberto, pena 

privativa de liberdade por condenação decorrente de homicídio, ocultação de cadáver e furto”.  

                                                           
107 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 201502403623. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. 

Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 10 jun. 2016. 
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Aqui, o julgador demonstra incômodo não com o crime de receptação, mas sim com 

a periculosidade do agente quando “lançado” ao meio social. 

 

3.2.5 A RESPONSABILIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PELA GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA 

 

Ao afirmar que o fundamento da ordem pública transformou-se na “obediência” do 

juiz ao “clamor público”, consoante já mencionado neste trabalho, o professor Odone Sanguiné 

ressalta dois pontos cruciais sobre o tema, que serão abaixo explanados: 

1. a prisão cautelar perde o seu viés preventivo (o real motivo de sua existência, 

por sua vez), de resguardar o processo, e ganha requintes de prevenção geral, 

quando é utilizada como instrumento garantidor da paz social e da segurança 

das pessoas. Ou seja, o decreto acautelatório do juiz criminal não vem para 

resguardar o processo, mas sim, na tentativa de evitar que crimes semelhantes 

voltem a acontecer, para servir de exemplo aos futuros criminosos.  

Também é esse o posicionamento de Aury Lopes Jr., que afirma “serem 

substancialmente inconstitucionais” as prisões preventivas com base na proteção da ordem 

pública e da ordem econômica, justamente por sua natureza não manter nenhuma relação com 

uma medida cautelar108. 

Porém, essa é a (suposta) função da pena e, portanto, segregar o indivíduo 

cautelarmente é antecipar a sua pena, tanto porque encarcerar alguém, por si só, é dos mais 

graves tipos de castigos emanados pelo Estado, como porque a própria prisão preventiva 

adquire esse status quando é utilizada com o objetivo de prevenir a ocorrência de delitos; 

2.  o autor também salienta o forçado posicionamento do juiz no papel a ser 

exercido pela polícia, pois os magistrados, ao decidirem sobre a manutenção da 

prisão em flagrante ou sobre a decretação de uma prisão preventiva, com base 

na ordem pública, terminam compelidos a julgar não para proteger o processo, 

mas sim, para dar uma resposta do Estado ao alarde social surgido com a prática 

de um crime. 

                                                           
108 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 8. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. 2 v. p. 121. 
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De fato, não é essa a função do poder judiciário, não cabe ao juiz prevenir ou 

reprimir a ocorrência de crimes. Tal tarefa encarrega-se aos órgãos policiais e ao poder 

executivo, embora a origem do problema resida não apenas em questões técnico-

administrativas, ou na insuficiência de recursos, mas na estrutura ineficiente de um sistema 

falido. 

Ao ser chamado para resolver questões diversas do processo penal, é exigida a 

atuação do juiz criminal dentro de um ativismo judicial perigoso, quando se defende o processo 

penal acusatório.  

E a crítica doutrinária feita à possibilidade do juiz requerer provas (art. 156, inciso 

I, CPP109) para basear o seu convencimento (críticas ao juiz como gestor da prova), também 

pode se aplicar à posição do juiz como “gestor público”, porquanto se torna desvinculado da 

análise jurídica do processo, para fazer as vezes de protetor da segurança pública (tentando 

apaziguar os ânimos do “clamor público”), o que não é seu papel. 

 Torna-se igualmente prejudicada a imparcialidade do julgador, pois é chamado a 

se posicionar no processo, dando o seu testemunho pessoal do que acredita ser plausível à ordem 

pública. Para ilustrar essa questão, importante colacionar acórdão proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em caso de prisão preventiva por tráfico de drogas, veja-se (grifou-se): 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 

DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. 

FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A 

jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a determinação de 

segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos 

dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 

do Código de Processo Penal. 2. O Juiz de primeiro grau, ao converter o flagrante 

em preventiva, fundamentou as prisões com base tão somente na gravidade 

abstrata do delito de tráfico de drogas, bem como em argumentos genéricos, tais 

como: "o tráfico, além de difundir a droga no meio social, arruinando a saúde 

pública e os pilares da família, fomenta a prática de uma série de outros delitos 

tão graves quanto, em afronta direta aos mecanismos e instituições de segurança 

próprios do Estado, gerando na sociedade verdadeiro sentimento de medo e 

impunidade e, assim, vulnerando sobremaneira a ordem pública", sem, no 

entanto, ter apontado nenhum elemento concreto que, efetivamente, evidenciasse que 

os pacientes, soltos, pudessem colocar em risco a ordem pública ou a ordem 

econômica, ou mesmo se furtar à aplicação da lei penal. 3. Ordem concedida para, 

confirmada a liminar, determinar a imediata soltura dos pacientes, ressalvada a 

possibilidade de nova decretação da segregação cautelar se efetivamente demonstrada 

sua necessidade, sem prejuízo de fixação de medida cautelar alternativa, nos termos 

do art. 319 do CPP.110  

 

                                                           
109 BRASIL, Lei nº 3.689, de 41. Vade Mecum Saraiva. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
110 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 201600978530, Sexta Turma. Relator: Ministro 

Rogerio Schietti Cruz. Brasília, DF de 2016. Diário Judicial Eletrônico. Brasília, 31 maio 2016. 
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Nesse caso, foi concedida a ordem do habeas corpus, por ausência de 

fundamentação do decreto preventivo. Saltam aos olhos os argumentos utilizados na primeira 

instância, para converter a prisão em flagrante em preventiva. Não é de competência do 

magistrado, por meio do processo penal, evitar que as drogas “arruínem os pilares da família”, 

ou preservar o êxito das instituições de segurança do Estado.  

Fernanda Vasconcellos pontua: 

O juiz, que deveria atuar durante o processo penal como garantidor da eficácia do 

sistema de direitos e garantias fundamentais do acusado, devendo ter condições de 

formar sua livre convicção, não poderia ser pressionado por fatores externos, devendo 

exercer suas funções de forma isenta, e não de acordo com a vontade da maioria111. 

 

Ao ser chamado para resolver problemas sociais, mas não jurídicos, através do 

processo penal, o poder judiciário fica tacitamente proibido de exercer um o direito penal como 

ultima ratio, pois, nesse momento, funciona não como última, mas como primeira opção para 

o combate à criminalidade. 

Adicionalmente à justiça criminal do outro, já aqui debatida, o chamamento do 

poder judiciário para o combate ao crime, em detrimento das garantias constitucionais 

asseguradas a todos os indivíduos, retira da “toga” o seu aspecto de luta pelo justo, 

transformando-a em ferramenta de silenciamento do “clamor social”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 VASCONCELLOS, Fernanda Bestetti de. A Prisão Preventiva como Mecanismo de Controle e Legitimação 

do Campo Jurídico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 2-3. 
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CONCLUSÃO 

 

Verificou-se, ao longo deste trabalho, que a justiça criminal, ao contrário do seu 

discurso oficial, pode funcionar não como instrumento de combate da criminalidade, mas sim, 

como meio através do qual grupos sociais são criminalizados, oprimidos, e, por fim, segregados 

do convívio social, por meio da prisão.  

Toda essa atuação seletiva torna-se legítima ao ser praticada pelo próprio Estado, 

por intermédio de suas agências punitivas, nas fases de criminalização primária e secundária. 

Pela análise de julgados do poder judiciário, mais especificamente do Superior 

Tribunal de Justiça, foi possível perceber como a ordem pública, além de ganhar contornos 

sempre de acordo com o pensamento do julgador, é argumento no qual se encaixam vários 

significados, e leva muitos a decidirem através de justificativas distantes da instrumentalidade 

da prisão cautelar. 

Ademais, também notou-se que a “ordem pública”, quando equiparada ao “clamor 

público”, ou seja, quando está relacionada à necessidade de conter o avanço da criminalidade 

que assola o país e ameaça os ditos “cidadãos de bem”, torna-se argumento superior até aos 

preceitos da Constituição de 1988. 

 Se verificou que o medo da reincidência delitiva do agente é um dos fundamentos 

mais facilmente associado à ordem pública, demonstrando que o discurso do sistema punitivo 

ainda se baseia no ideal de ressocialização do indivíduo através do direito penal, argumento 

deveras falacioso, quando se considera há quanto tempo já se discute a falência da pena de 

prisão. 

Igualmente percebida a influência do direito penal do autor, e não do fato, pois não 

se prende pelo crime cometido no processo penal em curso, mas pela vida pregressa do acusado. 

Não há, portanto, obediência à presunção de inocência, pois o objetivo maior é, na verdade, 

responder ao “clamor público” e dar a ideia de segurança à coletividade, esta que está 

profundamente sensibilizada pelo discurso do medo, cada vez mais usual atualmente. 

Por tudo isso, persistir na preservação da ordem pública é priorizar a legislação 

autoritária que é o Código de Processo Penal, ainda tão distante de ser instrumento 

constitucional garantidor dos direitos do acusado, efetivando a justiça criminal para o outro, 

gerenciada pelas classes de maior prestígio, em detrimento dos que estão à margem. 
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