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Resumo 

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso será analisar a construção de um 

perfil de preso preventivo no Brasil, a partir de influências filosófico-políticas, culturais, 

midiáticas e racistas. O trabalho tem por finalidade desconstruir a suposta observância aos 

requisitos e às exigências legais, atestada pelos órgãos do Judiciário, para a decretação da prisão 

preventiva, demonstrando que os aspectos extrajurídicos refletem no poder de decisão dos 

Magistrados.  

 Propõe-se, outrossim, demonstrar que a existência de um “Perfil ou Suspeito Ideal” 

contribui para o encarceramento precoce e, muitas vezes, indevido de milhares de pessoas. Por 

derradeiro, busca-se salientar a importância das Audiências de Custódia como uma ferramenta 

de fundamental relevância para evitar a homologação de prisões ilegais.  

 

PALAVRAS CHAVE: Prisão Preventiva. Perfil do Preso Preventivo. Decisões Judiciais. 

Audiências de Custódia.   
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INTRODUÇÃO 

Os direitos e as garantias fundamentais dos indivíduos estão consagrados no artigo 5º 

da Constituição Federal. Dentre eles, está o direito à liberdade, já que ninguém será privado de 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, CF). Essa expressa 

previsão constitucional decorre do fato de que a liberdade é um dos elementos indispensáveis 

para a formação da própria dignidade da pessoa humana.  

Dessa forma, a decretação de qualquer ordem de privação do direito de ir e vir deve ser 

uma medida adotada com extrema responsabilidade pelo Judiciário, posto que se está 

restringindo um dos direitos pilares de um Estado verdadeiramente Democrático. Quando se 

está diante de uma prisão preventiva o cuidado deverá ser redobrado, mormente porque o 

indivíduo será sujeito a uma sanção extremamente gravosa, antes mesmo de ser prolatada uma 

sentença penal condenatória definitiva.   

Não obstante, conforme se observará, o cenário existente no jurisdicionado é deveras 

preocupante, haja vista que as prisões preventivas estão sendo utilizadas como via de regra e 

não como exceção. Nesse teor, é indispensável correlacionar essa questão com a presença de 

um perfil específico de indivíduo submetido à prisão preventiva no Brasil.  

Para tanto, no primeiro capítulo, almeja-se esboçar as noções preliminares acerca do 

estudo da prisão preventiva, esclarecendo seu papel jurídico e algumas de suas principais regras 

legais, as quais deveriam ser observadas, integralmente, pelo Judiciário, quando da decretação 

de prisões preventivas. Contudo, influências extrajurídicas, tais como a filosofia, a política, a 

mídia, a cultura e o racismo, foram responsáveis pela construção de um perfil de preso 

preventivo, refletindo, por conseguinte, no mérito da decisão prolatada pelos Juízos e Tribunais. 

Essas influências, conforme se explicará no segundo capítulo, são responsáveis pelo 

encarceramento inadequado de milhares de pessoas no país.  

Por fim, no terceiro capítulo, serão apresentados dados colhidos pelo Conselho Nacional 

de Justiça e pelo Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, acerca da 

realidade da prisão preventiva no Brasil. Demais disso, busca-se salientar a importância das 

Audiências de Custódia como uma oportunidade fundamental para evitar a consagração de 

prisões ilegais e desnecessárias, expondo, nesse contexto, os resultados de uma pesquisa 

elaborada pelo Grupo Asa Branca de Criminologia quanto à prática das Audiências de Custódia 

no Estado de Pernambuco.  
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Capítulo I: Prisão Preventiva: função jurídica e requisitos legais para a decretação. 

 

1.1 Prisões preventivas no cenário do processo penal brasileiro 

A prisão preventiva é um tema bastante delicado na prática processual penal, dado que 

é um clarividente contrassenso a um dos princípios constitucionais mais relevantes: a presunção 

de inocência.  

Conquanto a nossa Suprema Corte, no julgamento do Habeas Corpus 126.292/SP, tenha, 

recentemente, relativizado tal princípio, (na medida em que autorizou o cumprimento 

provisório da pena, em casos de condenação na segunda instância) o tema da prisão preventiva 

reveste-se de notável importância, haja vista ser decretada em boa parte dos processos penais 

em tramitação no nosso país. Mais que isso, averiguar qual o perfil do preso preventivo no 

Brasil revela-se fundamental para a compreensão da razão de ser desse instituto processual, 

conforme será explicado adiante.  

 É cediço que o direito não está alheio às ciências econômicas e sociais. As 

transformações que a sociedade enfrenta, ao longo do tempo, são fundamentais para a formação 

do direito, uma vez que o ordenamento jurídico é um reflexo da estrutura sócio econômica de 

um povo. Nessa senda, a análise histórica da construção da sociedade brasileira, a partir do 

período colonial e imperial até a fase republicana atual, é indispensável para que se entenda a 

existência de institutos processuais como a prisão preventiva e o porquê de haver uma 

“clientela” específica para esse regime.  

 O Brasil Colônia era demarcado por uma sociedade machista, elitista, patriarcal, 

aristocrata e, sobretudo, escravista. Às mulheres, às crianças e aos negros não eram garantidos 

ou concedidos quaisquer direitos, dedicados exclusivamente ao “senhor de engenho” branco. 

Ao negro, ainda, era ofertado um tratamento cruel, violento e desumano. Violada a todo 

momento, a dignidade do homem negro era praticamente inexistente1.  

Ao torturar o negro física e psicologicamente, os senhores de engenho buscavam 

destruir os seus valores e força-lo a aceitar a ideia da superioridade da raça branca. O negro 

tinha de aceitar a escravidão como uma dádiva, pois, segundo a lógica da classe dominante, a 

Igreja o havia cristianizado e o homem branco o havia integrado à civilização. Inferiorizado e 

                                                           
1 SILVA, Francisco de Assis, 1937. História do Brasil: Colônia, Império, República. São Paulo: Moderna, 

1992. Págs. 56/57.  
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adjetivado pelo homem branco como preguiçoso, traiçoeiro e malicioso, o negro perdia sua 

identidade e se submetia à estrutura racista2.  

A despeito da abolição da escravatura por meio da Lei Áurea, sancionada em 13 de maio 

de 1888, a ideologia racista continuou a comandar o modo de pensar da sociedade brasileira 

imperial e republicana. O racismo invadiu as searas cultural, legislativa e, sobretudo, judiciária. 

Se aos negros era destinada a vida nas senzalas, nos dias atuais lhe é atribuída a vida no cárcere.  

A necessidade incessante de aprisionar os “marginais”, leia-se os negros, pobres, 

aqueles sem instrução ou acesso a um mínimo de direitos sociais e os residentes de bairros 

periféricos, contribui para a consolidação de um aparelho estatal repressor. A cultura histórica 

da violência contra esses indivíduos permite torna-los alvos fáceis do sistema punitivo 

brasileiro.  

Diante disso, conforme será exposto adiante, embora a prisão preventiva e as medidas 

cautelares não se destinem a “fazer justiça”, mas sim garantir o normal funcionamento do 

processo, através da respectiva ação penal de conhecimento, vêm constantemente assumindo 

contornos de verdadeira pena antecipada, violando os princípios do devido processo legal e da 

presunção de inocência3.  

Ademais, cumpre ventilar que a prisão preventiva vem servindo como uma ferramenta 

apta a conter as comoções públicas, geradas muitas vezes por desmedidas posturas da mídia, 

que ensejam uma imediata “resposta” jurisdicional, sem observância dos princípios 

processuais-constitucionais da ampla-defesa, do contraditório, da imparcialidade e da 

identidade física do juiz.   

 Nota-se, assim, que a prisão preventiva atua como um dos mais importantes institutos 

do atual sistema processual penal, de maneira que traçar o perfil do preso preventivo no Brasil 

mostra-se indispensável. Tratar tal tema à míngua de influências históricas, sociais e culturais 

é insuficiente para que se possa entender fielmente o porquê de existir e a quem se impõe a 

prisão preventiva. 

                                                           
2 SILVA, Francisco de Assis. Op. Cit. Págs. 56/57.  
3 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva. 12ª edição. 2015. Págs. 648 e 650.  
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1.2 Noções preliminares acerca do instituto da preventiva e requisitos para a sua 

decretação.  

Em um processo penal de viés constitucional acusatório, a prisão preventiva deve ser 

um meio apto a viabilizar a adequada instrução e conclusão processual. Nesse teor, não é 

demasiado lembrar que: 

A prisão preventiva tem de ser encarada como uma exceção e a liberdade como uma 

regra, e, por isso, as privações de liberdade anteriores à sentença condenatória 

definitiva devem ter, sempre e necessariamente, fundamentação e finalidade 

cautelares.4   

Por fundamentação e finalidade cautelares, deve-se entender que a prisão preventiva 

jamais deverá ser encarada como uma “pena antecipada”, dado que a pena apenas poderá ser 

aplicada a um indivíduo, após o devido processo legal, cujo teor da sentença seja condenatório, 

e no qual lhe sejam proporcionados os direitos fundamentais do contraditório e da ampla-defesa 

(CF, art. 5º, LV) 5.  

A prisão ordenada no curso da persecução penal possui reconhecida natureza cautelar. 

Não é um fim em si mesmo, mas um instrumento destinado a garantir o bom andamento da 

persecutio criminis ou a efetividade da condenação penal6. Em verdade, à prisão preventiva é 

atribuída a responsabilidade de garantir o normal desenvolvimento do processo e, como 

consequência, a eficaz aplicação do poder de penar, no final da ação. É uma medida destinada 

à tutela do processo7.  

Em suma, a prisão preventiva nada mais é do que uma restrição da liberdade do réu de 

um processo penal que, em razão disso, aguardará o seu julgamento recolhido ao cárcere. No 

que se refere a tal contexto, é relevante registrar que o simples “status” de réu penal é condição 

suficiente para que o indivíduo sofra uma verdadeira estigmatização em todos os aspectos da 

sua vida, ainda que, ao final, a absolvição seja constatada. Isso porque sofrem reflexos não só 

a vida pessoal como também a profissional do réu, bem assim as relações sociais estabelecidas 

com a comunidade.  

                                                           
4 CHOUKR, Fauzi Hassan. Medidas cautelares e prisão processual: comentários à lei 12.403/2011. 1ª Edição. 

Rio de Janeiro: Forense, 2011. Pág. 34.  
5 CF, art. 5º, inc. LV: “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.  
6 JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Pág. 257.   
7 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 589.  
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Sabendo disso, a imposição de uma prisão, à míngua de um julgamento e uma prolação 

de sentença definitiva, revela-se como mais uma forma de criar um estereótipo de criminoso a 

quem sequer fora concedida a oportunidade de defesa plena e de um julgamento digno, no qual 

todo o material probatório tenha sido apreciado e analisado efetivamente.  

Assim sendo, conclui-se que a prisão preventiva não pode ser imposta ao réu em todas 

as situações, muito pelo contrário, deve ser encarada como uma medida de extrema 

excepcionalidade, apenas sendo decretada quando presentes os requisitos estabelecidos na 

legislação processualista, dos quais se remete a análise adiante.   

  1.2.1 Fumus Comissi Delicit  

Inicialmente, é mister ressaltar que alguns doutrinadores tendem a impor os regimes 

jurídicos do processo civil no âmbito do processo penal, como uma verdadeira forma de 

“colonização” do rito processual penal. Ocorre que tais processos são de viés extremamente 

divergentes, sobretudo porque o civilista gira em torno de direitos patrimoniais, enquanto que 

o penal refere-se à limitação de um dos direitos fundamentais pilares da democracia: a liberdade 

de locomoção (CF, artigo 5º, XV) 8.  

Como ressaltou Goldschmidt9, grave problema existe no paralelismo entre processo 

civil e processo penal, principalmente quando são buscadas categorias e definições do processo 

civil e pretende-se sua aplicação automática no processo penal. Um desses problemas reside 

justamente nos requisitos da aplicação da prisão preventiva, já que as tutelas cautelares de 

urgência no processo civil são aplicadas quando da observância do Fumus Boni Iuris e do 

Periculum In Mora. Porém, no processo penal, tais requisitos não são adotados quando da 

decretação da preventiva, que, como se sabe, nada mais é do que uma tutela cautelar. Explica-

se o porquê. 

Primeiramente, quando se trata de Fumus Boni Iuris está se referindo a “fumaça do bom 

direito”, isto é, a probabilidade grande da verossimilhança das alegações. “O magistrado precisa 

avaliar se há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e 

                                                           
8 CF, art. 5º, inc. XV: “XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 

nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”.  
9 GOLDSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Processo Penal. Barcelona, Bosch, 1935. Pág. 

8. Apud. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015, 12ª edição. Pág. 588.  



11 
 

quais as chances de êxito do demandante” 10. Esse requisito é plenamente cabível quando se 

trata de processo civil, haja vista que quando se requer, por exemplo, em uma medida liminar, 

que seja determinada a reintegração de posse de um imóvel e se comprove que aqueles que 

adentraram no imóvel são possuidores ilegais, a medida será deferida.  

Contudo, no bojo do processo penal, o requisito para a decretação de uma medida 

coercitiva não é a probabilidade de existência do direito de acusação alegado, mas sim de um 

fato aparentemente punível11. Assim sendo, o Juiz deverá analisar se está presente na narrativa 

da acusação o Fumus Comissi Delicit que se refere à probabilidade de que tenha havido um 

delito. No código de processo penal, tal requisito encontra-se estampado no artigo 312, com 

redação dada pela Lei nº 12.403/11, que estipula que a prisão preventiva poderá ser decretada 

quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.  

No momento da análise sobre o pedido de prisão preventiva, o juiz deve considerar que 

o crime refere-se à junção dos atributos da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade. Logo, não 

haverá prisão preventiva sem a prova desses três elementos. Além disso, a análise do dolo é 

fundamental, já que caso o juiz se convencesse da inexistência do dolo não decretaria a 

preventiva12, posto que, como será explicado em seguida, não cabe preventiva em crimes 

culposos.    

  1.2.2 Periculum Libertatis 

O segundo requisito que se impõe para a aplicação de uma medida cautelar no âmbito 

do processo civil é o chamado Periculum in Mora, que se refere ao perigo da demora da 

prestação jurisdicional, exigindo que se preste de maneira imediata sob pena de risco de perda 

do resultado útil do processo. Como ressalta Didier, “o perigo da demora é definido pelo 

legislador como o perigo que a demora processual representa de dano ou risco ao resultado útil 

do processo (art. 300, CPC)13. Esse requisito é facilmente compreendido, por exemplo, em 

ações ordinárias com pedido de tutela antecipada para que seja determinado a um plano de 

                                                           
10 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª edição. Salvador: Ed. 

Jus Podivm, 2015, vol. 2. Pág. 595.   
11 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 589.  
12 CIRILO DE VARGAS, José. Processo Penal e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte, Del Rey, 1992. Pág. 

120. Apud. LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2015, 12ª edição. Pág. 635.   
13 DIDIER JR., Fredie. Op. Cit. Pág. 597.   
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saúde que autorize a realização de uma cirurgia em uma pessoa que se encontra em um estado 

de risco de vida.  

Por outro lado, em sede de processo penal, o requisito a ser preenchido, na verdade, é o 

Periculum Libertatis. Este, por sua vez, traduz-se no risco que a liberdade do autor do fato possa 

acarretar à investigação ou ao processo criminal, comprometendo o regular andamento da 

persecução penal ou ameaçando a eficácia do futuro provimento jurisdicional14.  

Nota-se, assim, que a discussão gira em torno não do perigo na demora da prestação 

jurisdicional, mas sim do perigo que o réu poderá causar estando em liberdade. Fala-se, nesses 

casos, tanto em risco de frustação da pretensão punitiva (decorrente de fuga) quanto em graves 

prejuízos ao processo, em virtude da ausência do acusado, ou no risco ao normal 

desenvolvimento do processo criado por sua conduta (em relação à coleta da prova).15 

Para a compreensão do Periculum Libertatis, é mister que se faça menção ao artigo 312 

do Código de Processo Penal. Esse dispositivo assevera que poderá ser decretada a preventiva 

como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, 

ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente 

de autoria.  

Primeiramente, quanto à decretação da prisão preventiva como garantia da ordem 

pública e econômica há uma série de críticas por parte da doutrina e da jurisprudência, bem 

como dúvidas acerca de sua constitucionalidade. Isso se deve, sobretudo, porque a expressão 

“garantia da ordem pública” é de dificílima definição, razão pela qual pode se prestar a justificar 

um perigoso controle da vida social, já que não há qualquer referência ao que seja efetivamente 

a desordem. 16  

A par disso, a preventiva fundamentada com base na “ordem pública” pode servir como 

um instrumento legal que legitime a prisão de maneira totalmente arbitrária e inquisitória, indo 

na contramão dos princípios republicanos da democracia e da dignidade da pessoa humana. A 

prisão preventiva para garantia da ordem pública acaba sendo utilizada como uma função de 

prevenção geral, na medida em que o legislador pretende contribuir à segurança da sociedade, 

porém deste modo se está desvirtuando por completo o verdadeiro sentido e natureza da prisão 

                                                           
14 JESUS, Damásio de. Op. Cit. Pág. 257.   
15 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 590.  
16 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Atlas, 2015. Pág. 556.  
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provisória ao atribuir-lhe funções de prevenção que de nenhuma maneira está chamada a 

cumprir.17 

De outra banda, as prisões preventivas por conveniência da instrução criminal e também 

para assegurar a aplicação da lei penal são evidentemente instrumentais, porquanto se dirigem 

diretamente à tutela do processo, funcionando como medida cautelar para garantia da 

efetividade do processo principal (a ação penal). 18   

Quando se trata de conveniência da instrução criminal, pode-se citar como exemplo o 

fato de um réu perturbar o regular andamento do processo por meio de intimidação de 

testemunhas. Já em relação a assegurar a aplicação da lei penal, está se referindo, em síntese, 

ao perigo de fuga do réu e, portanto, haveria ineficácia do próprio processo.  

Diante do exposto, os requisitos para a aplicação da prisão preventiva são o Periculum 

Libertatis e o Fumus Comissi Delicti. Esses requisitos são fielmente expressados na seguinte 

ementa de julgamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, transcrito a seguir: (sem 

grifos, no original): 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 

FUMUS COMISSI DELICTI. AUSÊNCIA. O decreto de prisão cautelar 

depende da demonstração do fumus comissi delicti, enquanto probabilidade 

da ocorrência do crime e indícios suficientes de autoria, e do periculum 

libertatis, a indicar o risco inerente à situação de liberdade do agente. A 

fragilidade dos indícios de autoria inviabiliza a afirmação do fumus comissi 

delicti, pressuposto da prisão cautelar, e impõe a concessão da liberdade. No 

caso, é frágil o vínculo entre os indícios da destinação da droga a terceiros e 

o paciente, detido em um veículo quando deixava o sítio onde apreendida 

posteriormente a droga. PEDIDO PREJUDICADO. Julgo prejudicado o 

mérito do presente writ em relação ao paciente J.E.E.D., porquanto lhe foi 

concedida a liminar no habeas corpus nº 70065440000 PEDIDO 

PREJUDICADO PARA J.E.E.D. ORDEM CONCEDIDA PARA C.E.G. 

(Habeas Corpus Nº 70065069783, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de 

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

Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre, Nota dez, n. 10. Pág. 183.  
18 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. Cit. Pág. 554.  
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Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 

02/07/2015). 19 

Conforme exposto na ementa, o julgamento acerca da decretação ou não da prisão 

preventiva exige a análise tanto do fumus comissi delicti quanto do periculum libertatis.  

1.3 Da inexistência de um poder geral de cautela no processo penal   

A prisão preventiva, não é demais recordar, nada mais é do que uma medida de natureza 

cautelar. Porém, o Código de Processo Penal prevê uma série de outras medidas cautelares, 

alternativas à prisão preventiva, que foram estabelecidas após a reforma trazida pela Lei 

12.403/2011. Essas medidas estão dispostas no artigo 319 do CPP, cuja redação merece ser 

transcrita:  

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:     

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas 

pelo juiz, para informar e justificar atividades;          

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer 

distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;        

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer 

distante;          

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 

conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;           

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando 

o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;            

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática 

de infrações penais;          

 VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados 

com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 

semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;          

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 

comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso 

de resistência injustificada à ordem judicial; 

IX - monitoração eletrônica. 

 

É possível ressaltar, a par disso, que o Juiz possui um leque de possibilidades de medidas 

que podem ser determinadas para que o processo siga com a regularidade devida. Vale destacar, 

nesse ponto, que ao impor obediência a uma dessas ações, tal decisão deverá ser fundamentada 

e, mais do que isso, adequada e compatível com o tipo de crime supostamente cometido pelo 

réu. Explica-se. Ao réu que cometeu uma lesão corporal de natureza grave é plenamente cabível 

a aplicação da medida prevista no inciso III (proibição de manter contato com pessoa 

                                                           
19 TJ-RS - HC: 70065069783 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 02/07/2015, 

Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/08/2015. 
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determinada), contudo, para esse réu não é compatível a aplicação, por exemplo, do inciso VI 

(suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou 

financeira). 

Assim como no processo penal, no processo civil, há possibilidade de aplicação de 

medidas cautelares, todavia, neste caso, é possível a aplicação do chamado poder geral de 

cautela do juiz.  

O poder geral de cautela é um instrumento conhecido do processo civil e que, inclusive, 

fora ratificado pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, expresso no artigo 297 do diploma, 

cuja leitura se faz menção: “Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar 

adequadas para efetivação da tutela provisória.”. Ora, da interpretação do dispositivo acima 

referido, é possível aferir que o Magistrado poderá se valer de quaisquer mecanismos, desde 

que logicamente não sejam arbitrários, para que a tutela provisória concedida seja, de fato, 

efetivada.  

Nota-se, assim, que tais medidas não estão previamente estabelecidas de forma taxativa 

no Digesto Civilista, de maneira que o Juiz possui uma ampla faixa de discricionariedade, lhe 

conferida por lei. Ocorre que, quando se trata de processo penal, esse poder deverá ser analisado 

com as suas devidas ressalvas. É que apenas poderão ser impostas ao réu penal as medidas que 

estejam expressamente previstas na legislação. Em outros dizeres, não há que se falar em Juiz 

determinando condutas, posturas, ou até mesmo obrigações de fazer ou de não fazer algo, se 

não em virtude de explícita previsão legal. 

Por essa razão, pode-se dizer que não há que se falar em um poder geral de cautela no 

processo penal brasileiro. Essa posição é defendida por grande parcela dos processualistas 

penais, a exemplo de Aury Lopes Jr., o qual destaca que, no processo penal, forma é garantia, 

razão pela qual não há espaço para “poderes gerais”, pois todo poder é estritamente vinculado 

a limites e à forma legal. O autor, ainda, assinala que o processo penal é um instrumento 

limitador do poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser exercido e legitimado a 

partir do estrito respeito às regras do devido processo20.  

Mercê do exposto, pode-se ressaltar que a vedação do poder geral de cautela no processo 

penal está estritamente relacionado com o Princípio da Legalidade que, no âmbito criminal, 

                                                           
20 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 592.  
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ganha contornos próprios. Pode-se dizer que a Legalidade, ao passo que para o réu é uma 

garantia constitucional, para o Judiciário trata-se de uma limitação ao sistema de justiça 

punitivo. É através do Princípio da Legalidade que termina o reino do arbítrio, porque alguém 

somente pode ser tido como criminoso após a prévia e solene declaração da conduta qualificada 

como crime21. Tal princípio encontra previsão expressa na Constituição Federal22 e no Código 

Penal23.  

Em um Estado de Direito Democrático, não são admitidas posturas arbitrárias de 

quaisquer dos poderes, Legislativo, Judiciário e Executivo. Assim sendo, aqueles que 

representam esses poderes não podem se olvidar de aplicar a lei em todos os seus atos, sob pena 

de se atentar contra a própria Constituição Federal, a Carta Magna da República.  

  

1.4 Características intrínsecas necessárias para a decretação da preventiva 

Consoante o esboçado anteriormente, a prisão preventiva, por trazer como consequência 

a privação da liberdade antes do trânsito em julgado, somente se justifica enquanto e na medida 

em que puder realizar a proteção da persecução penal, em todo o seu iter procedimental, e, 

mais, quando se mostrar a única maneira de satisfazer tal necessidade24.  

Diante disso, é necessário compreender cada uma das características intrínsecas 

necessárias para que a preventiva seja decretada dentro dos limites da lei.  

1.4.1 Excepcionalidade (As medidas cautelares alternativas).  

No caso das prisões preventivas, o próprio Código de Processo Penal estabelece, no 

artigo 282, §6º, que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 

substituição por outra medida cautelar. Assim sendo, em um caso concreto, deverá o Juiz 

analisar a possibilidade de aplicação de cada uma das medidas cautelares alternativas, para, 

apenas no caso de inviabilidade de todas, decretar a prisão preventiva.  

                                                           
21 FLORIAN, Eugenio. Trattato de Diritto Penale- Dei Reato e dele Pene in Generale. Milão: Vallardi, 1910. 

Vol. 1. Pág. 155. Apud. BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal: parte geral- 2ª edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010.   
22 CF, art. 5º, inc. II: “II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”. 

CF, art. 5º, inc. XXXIX: “XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 

legal.” 
23 CP, art. 1º: “Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.”.  
24 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. Cit. Pág. 549.   
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 É importante mencionar, outrossim, que, ainda que o crime praticado seja de natureza 

gravíssima, a exemplo dos crimes hediondos, isso por si só não é suficiente para a aplicação da 

prisão preventiva. Esse é o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo 

dos Habeas Corpus- HC 100.572, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJE 29.4.2010 e HC 97.318, 

1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 6.5.2010 25.  

Demais disso, é fundamental destacar que a prisão preventiva, nos termos do artigo 313 

do CPP, apenas cabe nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a 4 (quatro) anos. Ou seja, não cabe prisão preventiva contra crimes praticados na 

modalidade culposa, bem assim é indevida a sua decretação em crimes no qual a pena privativa 

de liberdade máxima seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, já que, nesses casos, é possível a 

sua conversão para uma restritiva de direitos. Nota-se, assim, que o legislador almejou evitar 

que uma medida de natureza cautelar seja mais gravosa do que a própria pena possível de ser 

aplicada no final do processo.  

Por outro lado, o artigo 313 ainda prevê que a prisão preventiva é devida se o réu tiver 

sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, bem como se o 

crime envolver violência doméstica e familiar, contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 

enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 

urgência.  

É possível concluir que, quanto a esse segundo caso, o Código de Processo Penal se 

alinhou à previsão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, embora tenha 

havido uma ampliação, dado que houve como novidade a previsão de medidas não só para a 

mulher, como também em favor do grupo de pessoas mais vulneráveis destacado acima26. 

De resto, é possível ainda a aplicação da prisão preventiva no caso de descumprimento 

de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, conforme 

mencionado no art. 282, §4º. Contudo, é preciso analisar essa previsão de maneira cuidadosa, 

afinal de contas, caso se trate de um crime culposo ou até mesmo um crime doloso, porém cuja 

pena máxima não seja superior a 4 anos, ainda que haja um descumprimento de alguma medida 

cautelar, eventualmente determinada, não é razoável que lhe seja decretada a prisão preventiva, 

                                                           
25JESUS, Damásio de. Op. Cit. Pág, 256.     
26 CHOUKR, Fauzi Hassan. Op. Cit. Pág. 95.  
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sob pena de ser imposta ao réu uma sanção mais gravosa do que o próprio provimento 

jurisdicional condenatório poderá o ser.  

Por derradeiro, é fundamental gizar que a excepcionalidade deverá ser lida em conjunto 

com a presunção de inocência, de maneira, portanto, a ser encarada como a ultima ratio do 

sistema, tendo em vista o elevadíssimo custo que representam27. Todavia, não é o que vem 

ocorrendo, já que “no Brasil, as prisões cautelares estão excessivamente banalizadas, a ponto 

de primeiro se prender, para depois ir atrás do suporte probatório que legitime a medida”. 28 

 1.4.2 Provisoriedade  

Uma das maiores questões que envolve a dinâmica das prisões preventivas refere-se ao 

prazo de sua duração. Inicialmente, é importante ter em mente que estas prisões são marcadas 

pela provisoriedade, sobretudo porque não se tratam de uma pena antecipada mas sim de uma 

tentativa de salvaguardar a persecução penal. Ocorre que, no sistema processual penal 

brasileiro, não há, até então, um limite temporal definido pelo legislador. Assim sendo, a prisão 

preventiva poderá durar anos a fio, enquanto não for prolatado um julgamento definitivo, 

submetendo o réu a uma prisão ilegal.  

É notável que a administração pública brasileira encontra-se extremamente defasada em 

praticamente todos os seus setores. Em razão disso, muito dificilmente as Delegacias de Polícias 

concluem as suas investigações no prazo legal, da mesma forma que as Promotorias e as 

Procuradorias não oferecem denúncias dentro do limite previsto em lei e os Juízos criminais 

não prolatam as decisões respeitando o princípio constitucional da duração razoável do 

processo29.  

Com efeito, malgrado a dificuldade de construir um conceito fechado para duração 

razoável do processo, entendemos ser necessário esforço diferenciado para alcançar 

essa definição, mormente em um país com nossa tradição histórica de violação aos 

direitos fundamentais e ainda com largas parcelas dos operadores do direito 

ideologicamente fincados na inquisitividade processual.
 30

 

                                                           
27 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 602.  
28 Idem. Ibidem. Pág. 602.   
29CF, inc. LXXVIII: LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.   
30PRADO, Geraldo. Sistema Acusatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, 2ª Edição. Apud. CHOUKR, Fauzi 

Hassan. Medidas cautelares e prisão processual: comentários à lei 12.403/2011. 1ª Edição. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. Pág. 92.   
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Diante disso, o maior prejudicado, sem sombra de dúvidas, é o réu penal, o qual assiste 

ao seu direito de liberdade ficar à mercê de um sistema judicial extremamente burocrático e 

moroso. Não é sem razão, que uma grande parte dos Habeas Corpus contrários às prisões 

preventivas possuem como um dos seus argumentos mais frequentes o chamado “excesso de 

prazo”. Esse é um problema sério e que merece a devida atenção não só dos órgãos de proteção 

dos direitos dos presidiários, mas sim de todo o aparelho estatal desde a Polícia Judiciária até 

os Tribunais superiores.  

1.4.3 Jurisdicionalidade 

Conforme expressa previsão constitucional, ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos 

de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (CF, art. 5º, LXI). Da 

mesma forma, o artigo 283 do Código de Processo Penal consagra semelhante determinação31.  

É necessário destrinchar esse inciso constitucional para compreender mais um dos 

critérios para a decretação da prisão preventiva: a Jurisdicionalidade. De início, tem-se que um 

indivíduo poderá ser preso em duas situações. Primeiro, por meio de flagrante delito. “A 

primeira e mais relevante função que se atribui à prisão em flagrante é a de procurar evitar, 

quanto possível, que a ação criminosa possa gerar todos os seus efeitos” 32.  Não é por outra 

razão que o Código de Processo Penal autoriza qualquer pessoa do povo a realizar a prisão em 

flagrante. Além disso, também não é por outra razão que a Carta Magna autoriza a violação do 

domicílio, sem mandado judicial e mesmo à noite, quando presente situação de flagrante delito 

(art. 5º, XI, CF). 33 

Embora qualquer do povo seja autorizado a realizar a prisão em flagrante, haverá um 

controle jurisdicional posterior de forma imediata (seja relaxando ou homologando a prisão em 

flagrante), já que a prisão em flagrante nada mais é do que uma precária detenção, de natureza 

efêmera. 

Por sua vez, quando se trata de uma decretação de prisão preventiva é indispensável a 

prolação de uma decisão devidamente fundamentada por um magistrado. A par disso, é possível 

                                                           
31CPP- Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 

investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.  
32 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. Cit. Pág. 540.    
33 Idem. Ibidem. Pág. 541.   
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concluir que não poderão o povo ou qualquer outra autoridade (Delegado de Polícia, Promotor 

de Justiça, Procurador) decretar a prisão preventiva, haja vista ser função privativa do Juiz.  

O princípio da Jurisdicionalidade está intimamente relacionado com o due process of 

law. Como prevê o art. 5º, LIV, ninguém será (ou melhor, deveria ser) privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal. Portanto, para haver a privação de liberdade, 

necessariamente deve preceder um processo, isto é, a prisão só pode se dar após o processo34, 

em que haja uma decisão escrita e devidamente fundamentada, proferida por um Juiz.  

1.4.4 Proporcionalidade (Necessidade e Adequação) 

O postulado da proporcionalidade, ou razoabilidade, é um dos mais importantes quando 

se trata do estudo das prisões preventivas. Conquanto não haja a previsão expressa desse 

princípio, com tal designação, é fato que se encontra implícito na redação do artigo 282 do 

Código de Processo Penal a partir do binômio “Necessidade- Adequação”. A fim de 

compreender com clareza tal dispositivo, faz-se a transcrição de sua redação, a seguir: 

Art. 282.  As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 

observando-se a:   

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução 

criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações 

penais;  

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do indiciado ou acusado. 

 

Especificamente, quanto à preventiva, há o artigo 312 do mesmo diploma: 

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. 

O que salta aos olhos nos aludidos textos é que toda e qualquer restrição a direitos 

individuais, além da exigência de ordem escrita e fundamentada do juiz, levará em conta a 

necessidade e a adequação da medida, a serem aferidas a partir da garantia da aplicação da lei 

penal e da conveniência da investigação ou da instrução criminal35. 

                                                           
34 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 594.  
35 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. Cit. Pág. 503.   
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Assim sendo, pode-se concluir que necessidade e adequação são os referenciais 

fundamentais na aplicação das medidas cautelares pessoais no processo penal36.   

No mais, é necessário ainda explanar que tal conteúdo já se encontra vastamente 

trabalhado pelos nossos Tribunais. Para tanto, colaciona-se uma ementa de julgamento de 

Habeas Corpus, proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais:  

HABEAS CORPUS - AMEAÇA - VIAS DE FATO - PRISÃO PREVENTIVA - 

PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL - ORDEM CONCEDIDA.  

- Se ao final da persecução criminal pelo crime de ameaça e contravenção penal de 

vias de fato, a pena, em sua gravidade e conseqüências, for inferior à medida cautelar 

imposta, sem razoabilidade e proporcionalidade é a manutenção da privação da 

liberdade do paciente durante a instrução criminal, devendo o status libertatis ser 

restabelecido, uma vez que não constatada circunstância concretamente mais grave a 

justifica a medida extrema37. 

 Da leitura da ementa acima, é possível aferir nitidamente a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, haja vista que concluíram os nobres Desembargadores da Câmara Criminal 

que, se ao final da persecução criminal, a pena for inferior à medida cautelar imposta não é 

razoável a permanência da restrição de liberdade do paciente imposta durante a instrução 

criminal.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op. Cit.Pág. 504.   
37TJ-MG - HC: 10000130032832000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 21/02/2013, Câmaras 

Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/02/2013. 
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Capítulo II- O perfil do preso preventivo no Brasil: construção filosófica-política, cultural, 

midiática e racista.  

 

2.1 Por que prendemos preventivamente? (Construção Filosófica-Política) 

 A necessidade da existência da prisão preventiva no nosso ordenamento jurídico é algo 

que exige reflexão profunda, não sendo suficiente a análise superficial das justificativas 

presentes na legislação. Conforme dito outrora, o Direito é uma ciência que não está alheia às 

transformações político-econômicas que a sociedade atravessa. Isso porque aqueles que detêm 

o poder em suas mãos almejam dominar e controlar todas as atividades que regem a sociedade, 

no intuito de que haja a imposição de seus interesses e vontades. Sendo o Direito e o Judiciário 

uma das partes mais relevantes da organização social são alvo de manipulação.  

Nesse sentido, não é possível estabelecer uma fiel separação entre o jurídico e o político, 

já que “todo Estado implica um entrelaçamento de situações, de relações, de comportamentos, 

de justificativas, de objetivos, que compreende aspectos jurídicos, mas que contém, ao mesmo 

tempo, um indissociável conteúdo político” 38.  

Embora, historicamente, tenha havido permanência de relações desiguais nas sociedades 

do mundo, o domínio do poder sofreu variação, ao longo dos séculos. Constata-se tal fato com 

a prevalência dos Senhores Feudais e do Clero, que dominaram durante a Idade Média, os quais, 

contudo, foram cedendo espaço para os Monarcas Absolutistas com a chegada da Idade 

Moderna. Isso foi decorrência da busca da unidade política, que se concretizou com a afirmação 

de um poder soberano, no sentido de supremo, reconhecido como o mais alto de todos dentro 

de uma precisa delimitação territorial39.  

Contudo, desde a introdução da filosofia do iluminismo e do liberalismo, é a Burguesia 

a classe que passa a controlar a organização dos Estados, influindo sobretudo na estrutura do 

Poder Judiciário e na elaboração das leis e das demais normas jurídicas, através da dominação 

por meio do seu poder político e econômico. No Brasil, é notável a influência do pensamento 

burguês-liberal, sobretudo por meio da estruturação da própria Constituição Federal, na qual se 

                                                           
38 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 31ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Pág. 

128. 
39 Idem. Ibidem. Pág. 78. 
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asseguram, dentre outros, como direitos fundamentais previstos no caput do artigo 5º40 a 

igualdade, a liberdade e a propriedade.  

É inegável que a filosofia do iluminismo foi responsável por conter as enormes 

arbitrariedades existentes nas mãos dos monarcas, a quem competia legislar, julgar e executar, 

sendo a Filosofia das Luzes um importante percursor de garantias penais. Com a introdução do 

pensamento burguês, o direito de punir deslocou-se da vingança do soberano a cumprir um 

papel de defesa da sociedade. Porém, é fato que esse direito de punir se encontra recomposto 

com elementos tão fortes que se torna quase mais temível quando comparado com o 

absolutista41. 

Nesse cenário, é imperioso destacar a importância da filosofia dos chamados 

“Contratualistas”. São filósofos iluministas que trouxeram a base cognitiva para a legitimidade 

de institutos do processo penal como a prisão preventiva. Dentre uma série de autores, podemos 

citar John Locke e Jean-Jacques Rousseau, dois pilares da construção ideológica liberal.  

Locke, em seu discurso, asseverava a existência prévia de um “estado de natureza” que 

se caracterizava “pela perfeita igualdade e liberdade”42.  

Entretanto, haveria alguns inconvenientes, tais como uma possível tendência de os 

indivíduos se autofavorecerem, assim como a seus parentes e amigos, na inexistência 

de uma autoridade superior isenta, que tivesse poder suficiente para solucionar 

conflitos entre os interesses dos indivíduos. Desta maneira, o direito à propriedade e 

a manutenção da liberdade e da igualdade estaria ameaçada43. 

Diante disso, Locke adverte quanto a necessidade do estabelecimento de um contrato 

social, criado justamente para evitar a concretização das ameaças acima referidas. A partir daí, 

o homem teria abandonado o estado de natureza e criado a sociedade civil, politicamente 

organizada, através de um contrato não entre governantes e governados, mas entre homens 

igualmente livres44.  

                                                           
40 CF- 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.  
41 FOCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 

1987. Pág. 76. 
42 MAGALHÃES, José Antônio Fernandes. Ciência Política. Editora Vestcon, Brasília, 2001. Pág. 60. Apud. 

Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/18963/o-pensamento-politico-de-john-locke/> Acesso: 01/04/2017. 
43 Idem. Ibidem. Pág. 60. 
44 Idem. Ibidem. Pág. 60.  
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É a necessidade de superar esses inconvenientes que, segundo Locke, leva os homens 

a se unirem e estabelecerem livremente entre si o contrato social, que realiza a 

passagem do estado de natureza para a sociedade política ou civil. Esta é formada por 

um corpo político único, dotado de legislação, de judicatura e da força concentrada da 

comunidade. Seu objetivo precípuo é a preservação da propriedade e a proteção da 

comunidade tanto dos perigos internos quanto das invasões estrangeiras45. 

A magnitude conferida ao contrato social por Locke era estrondosa, ao ponto de que, 

caso um indivíduo viesse a cometer um ato ilícito contra uma determinada pessoa, na verdade, 

estaria cometendo o ato contra toda a sociedade, haja vista que o próprio contrato social estará 

sendo rompido. Em outras palavras, aquele que se “desvirtua” das disposições contratuais não 

estará agindo contra um ou outro indivíduo, mas contra a generalidade, isto é, contra a sociedade 

toda. É por meio desse pensamento que se legitima a existência de instituições como o 

Ministério Público (responsável por velar pelos interesses individuais indisponíveis)46 e a 

propositura das chamadas “ações penais públicas incondicionadas”.  

Interpreta-se, portanto, que aquele que descumprir o contrato “rompendo as suas 

cláusulas” deverá ser expulso do convívio social, já que, ainda que sua postura tenha sido 

direcionada a um ou a outro indivíduo, na verdade, é toda a sociedade que é atingida. A par 

disso, pode-se entender que o pensamento dos contratualistas influenciaram consideravelmente 

na introdução do pensamento da prisão preventiva. É que, ao partir do princípio de que aqueles 

que descumpriram o contrato social precisam ser banidos do convívio social, nada “mais justo” 

do que a aplicação da privação de sua liberdade, ainda que antes de seu julgamento 

propriamente dito.   

 Nota-se, por conseguinte, que a prisão preventiva é utilizada não por instrumento apto 

a auxiliar o processo penal, mas sim como uma ferramenta eficaz de exclusão social e de 

encarceramento precoce de indivíduos que vem a cometer algum delito, à míngua de ampla-

defesa e de um contraditório, consagrados constitucionalmente. 

 Em linha semelhante, Jean Jacques Rousseau, ancorado na obra O Contrato Social, 

assinala a existência de dois “Direitos”. Explica-se: para o Cidadão, asseguram-se todas as 

                                                           
45 WEFFORT, Francisco. Os clássicos da política. Editora Ática, São Paulo, 1991. Pág. 86  
46 CF Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 
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características dos Estados Democráticos de Direito. Para os Inimigos, ou seja, aqueles que não 

cumprem o contrato social, aplica-se somente a pura e simples coação47.  

 De outra banda, é importante pontuar que essa filosofia não é e nem nunca foi unânime 

no sistema jurídico. Muito pelo contrário, já que surgiram, ao longo do tempo, uma série de 

sistemas de políticas criminais, dentre os quais se pode destacar a Corrente Igualitária, infiltrada 

de concepções marxistas. Esta corrente se fundamenta, basicamente, em uma crítica ao 

liberalismo e à desigualdade que este engendra na sociedade: embora tenha o mérito de manter 

uma democracia formal (garantida pelas leis e pela Constituição), entende essa corrente que o 

liberalismo fracassaria sempre em instaurar a democracia real48.  

No que diz respeito à política criminal, as concepções marxistas afirmam que, do ponto 

de vista puramente sociológico, a burguesia assegura e mantém sua dominação de classe por 

seu sistema de direito penal, oprimindo as classes exploradas49.  

É por essa avaliação que se pode concluir que a ideologia burguesa, sobretudo por meio 

do pensamento dos “contratualistas”, legitima a existência da prisão preventiva e a utiliza como 

um instrumento de controle social. Ao cometer um delito, às classes sociais desfavorecidas é 

conferida a vida no cárcere, a exclusão do convívio social e a negação dos direitos processuais 

que lhes são garantidos constitucionalmente. A prisão preventiva reveste-se, portanto, de 

caráter nitidamente opressor das massas, decretada com o intuito de reprimir a prática de delitos.  

Não se pode olvidar de destacar que ao preso preventivo é criado um perfil de “inimigo 

público” independentemente do crime cometido, razão pela qual entende-se que deve haver 

uma resposta jurisdicional imediata, posto que, ao não respeitar o contrato social, merece, ainda 

que sem um julgamento definitivo, a sua reclusão e necessário afastamento da comunidade.  

  2.2 O objetivo da prisão preventiva no Brasil: pena antecipada (Construção 

Cultural).  

É perceptível o crescimento vertiginoso do conservadorismo no pensamento do cidadão 

brasileiro. Isso é plenamente demonstrado pela bancada parlamentar do Congresso Nacional 

após as eleições gerais de 2014. As forças evangélicas e ruralistas permaneceram em ascensão, 

                                                           
47SHECARIA, Sérgio Salomão. Tolerância Zero. Revista Internacional de Direito e Cidadania, nº 5, 

outubro/2009. Pág 170.  
48 DELMAS, Marty Mireille, 1941. Os grandes sistemas de política criminal. Tradução Denise Radanovic 

Vieira. Barueri, SP: Manole, 2004. Pág. 49. 
49 Idem. Ibidem. Pág. 54.  
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enquanto que as ideologias de esquerda sofreram notável declive. Após as eleições e durante o 

processo de impeachment sofrido pela ex-presidenta Dilma Rousseff, a esquerda foi alvo de 

constantes ataques pelos vários meios de comunicação, ao passo que as tendências 

conservadoras passaram a ganhar força por meio de figuras como Jair Bolsonaro e, 

internacionalmente, por meio do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

Nesse diapasão, é cada vez mais comum ouvir-se frases como “bandido bom é bandido 

morto” ou as que sugerem que “o sistema de justiça do Brasil só protege o bandido e não o 

cidadão de bem”. Há, também, uma recorrente crítica aos Direitos Humanos supostamente 

garantidos aos presos (afinal, para muitos, o preso não é um ser humano), assim como, é 

possível constatar-se um notável crescimento de linchamentos públicos e da prática de se fazer 

justiça com as próprias mãos, embora tal postura seja crime tipificado pelo artigo 345 do Código 

Penal50.  

Diante desse cenário, a prisão preventiva vem sendo utilizada como uma válvula de 

escape às pressões populares, que almejam uma justiça imediata, deixando, portanto, de cumprir 

com o seu papel apenas instrumental de garantia da efetividade do processo penal.  

Aury Lopes Jr. bem destacou tal problemática, ao assinalar que, infelizmente, as prisões 

cautelares acabam sendo inseridas na dinâmica da urgência, porquanto desempenham um efeito 

sedante da opinião pública pela ilusão de justiça instantânea. O símbolo da prisão preventiva 

acaba sendo utilizado para construir uma (falsa) noção de eficiência do aparelho repressor 

estatal e da própria justiça51.  

É dizer: o conservadorismo latente dos brasileiros e a necessidade incessante de fazer 

justiça a qualquer custo acarretaram numa verdadeira banalização na decretação das prisões 

preventivas, uma vez que o sistema de justiça (extremamente burocrático e precário) vê na 

prisão cautelar uma forma de suprir as pressões populares.  

Destaque-se também que, embora as prisões preventivas sejam decretadas unicamente 

pela autoridade judiciária, esse ciclo envolve os Delegados de Polícia que concluem seus 

Inquéritos e representam pela preventiva, ainda que ausente a necessidade da medida, da mesma 

                                                           
50 Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 

permite: Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
51 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 603.  
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forma os Promotores e Procuradores de Justiça que, no curso da ação penal, requerem a 

decretação da prisão para conter o clamor público.  

 Na contramão dessa postura, é de necessária explanação o modelo Garantista de 

Limitação do Poder Punitivo que vem ganhando destaque na construção do pensamento 

processual-penal nos últimos anos.  

Como exposto anteriormente, a concepção de delito e de delinquente, precedente ao 

paradigma da reação social, é compreendida como uma representação de ações de uma minoria 

desviante, ou seja, o delito é exceção e o delinquente é um homem diferenciado dos demais52. 

Todavia, o projeto político do garantismo traz em seu bojo um modelo de mitigação das penas 

que possibilita uma releitura dessa interpretação53.   

Ferrajoli é um dos autores pilares desse projeto político e sustenta que: 

Garantismo, portanto, significa precisamente a tutela dos valores ou direitos 

fundamentais cuja satisfação, ainda contra os interessas da maioria, é o fim justificante 

do direito penal: a imunidade dos cidadãos contra a arbitrariedade das proibições e 

das punições, a defesa dos fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a 

dignidade da pessoa do imputado e, portanto, a garantia de sua liberdade através do 

respeito pela sua verdade54.  

 Em outras palavras, o Direito por meio do viés garantista existe para assegurar a todos, 

sem exceção, a proteção dos direitos fundamentais previstos na Carta Magna. De maneira que, 

ainda que a maioria da sociedade entenda de forma diversa, o Direito exsurge como o meio pelo 

qual as minorias (como os presos são) possam ver seus direitos assegurados e protegidos, dado 

que ao Poder Judiciário não incumbe a função de zelar pelos interesses da maioria do povo, 

mas sim de proteger a todos individualmente e, consequentemente, toda a coletividade.  

É essa a lição que se pode aferir, analogicamente, de trecho da ementa de julgamento 

proferida pelo Superior Tribunal de Justiça quando reconheceu a possibilidade de Casamento 

formado por pessoas do mesmo sexo, (já que se trata também de um caso de uma minoria que 

é alvo de perseguição de uma significativa parcela da sociedade), a seguir transcrito:  

                                                           
52 CARVALHO, Salo De. Pena e Garantias. 3ª Edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pág. 146. 
53  Idem. Ibidem. Pág. 146. 
54  Idem. Ibidem. Pág. 148.  
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DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO 

(HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 

e1.565 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA 

AQUE SE HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. 

VEDAÇÃOIMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE INACEITÁVEL. 

ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO 

DA ADPF N. 132/RJ EDA ADI N. 4.277/DF.  

(...) 

9. Não obstante a omissão legislativa sobre o tema, a maioria, mediante seus 

representantes eleitos, não poderia mesmo "democraticamente" decretar a perda de 

direitos civis da minoria pela qual eventualmente nutre alguma aversão. Nesse 

cenário, em regra é o Poder Judiciário - e não o Legislativo - que exerce um papel 

contra majoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por não 

ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e com a 

Constituição, sempre em vista a proteção dos direitos humanos fundamentais, 

sejam eles das minorias, sejam das maiorias. Dessa forma, ao contrário do que 

pensam os críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta se reafirma como forma 

de governo, não das maiorias ocasionais, mas de todos. (sem grifos, originalmente). 

10. Enquanto o Congresso Nacional, no caso brasileiro, não assume, explicitamente, 

sua coparticipação nesse processo constitucional de defesa e proteção dos 

socialmente vulneráveis, não pode o Poder Judiciário demitir-se desse mister, sob 

pena de aceitação tácita deum Estado que somente é "democrático" formalmente, sem 

que tal predicativo resista a uma mínima investigação acerca da universalização dos 

direitos civis.  

11. Recurso especial provido55. 

 Como brilhantemente destacado no Julgamento acima, o Poder Judiciário exercita uma 

função contra majoritária de notável importância, sobretudo porque não se compromissa com a 

maioria votante, mas sim com as disposições da lei e da Constituição, que, por sua vez, assegura 

a todos, indistintamente, a proteção dos seus direitos fundamentais com base no princípio da 

dignidade da pessoa humana que fundamenta a própria existência da República Federativa 

Brasileira. 

                                                           
55 STJ - REsp: 1183378 RS 2010/0036663-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 

25/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2012. 
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 É preciso pontuar, também, que esse poder conferido ao Judiciário possui contornos 

exacerbadamente delicados, posto que, em nome da proteção de supostos direitos e garantias 

fundamentais, poderão os Magistrados cometer uma série de arbitrariedades, de maneira que 

esse “ativismo judicial” exige seus devidos reparos e controles.   

2.3 A presunção de culpa para o preso preventivo (Construção Midiática) 

Um dos pilares do direito processo penal de viés acusatório é a garantia da presunção 

de inocência ou presunção de não-culpa para todos os réus penais. Isso significa, em resumo, 

que o ônus da prova (correspondente ao encargo que pesa de ministrar provas sobre os fatos 

que constituem fundamento das pretensões deduzidas no processo56) é da acusação, isto é, cabe 

ao acusador provar em Juízo que o indivíduo cometeu aquele determinado crime e não ao réu 

comprovar que é inocente. Essa é uma garantia expressamente prevista no texto constitucional, 

já que o artigo 5º, inciso LVII, dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”.  

A presunção de inocência deve ser compreendida tanto por um aspecto interno quanto 

por um aspecto externo do processo. Aclarando: o réu penal deve ser tratado processualmente 

como inocente (deve ser mantido, ao longo da marcha processual, em liberdade), e, da mesma 

forma, pela sociedade, deve ser visto como um inocente e não como um criminoso condenado. 

É exatamente esse ponto que merece destaque na dinâmica da construção de um perfil do preso 

preventivo no Brasil.  

Não é incomum a exibição de programas jornalísticos “policialescos” em canais de 

televisão abertas, no Brasil. Estão presentes amplamente nas emissoras de TVs de âmbito local 

e nacional. Inoportunamente, este tipo de programa é um verdadeiro mecanismo de 

estigmatização do réu processual penal. Isso porque, geralmente, os apresentadores desses 

programas taxam a estes indivíduos o status de culpado, independentemente de qualquer 

instrução processual e concessão de direito de defesa.  

Além desse ponto, esses programas violam uma série de direitos individuais e coletivos 

previstos na Constituição Federal, razão pela qual há uma relevante discussão acerca da 

constitucionalidade da exibição destes.  

                                                           
56 ALVIN, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 15ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2012. Pág. 

220.   
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Diante disso, não é sem razão, que, em 16 de setembro de 2016, o Conselho Nacional 

dos Direitos Humanos aprovou um relatório sobre violações de direitos em programas 

“policialescos”. O documento partiu de denúncia (firmada pela ANDI – Comunicação e 

Direitos, pelo Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social e pela Organização Artigo 

19) por meio da qual foi informada a ocorrência de graves violações de direitos humanos e 

infrações a leis na mídia brasileira, especificamente, em programas de rádio e TV de cunho 

“policialesco”57. Os denunciantes tiveram por base os resultados de amplo monitoramento de 

28 (vinte e oito) desses programas, produzidos e transmitidos em 10 capitais das cinco regiões 

do País, em março de 2015, perfazendo um total de 1.928 narrativas analisadas58. 

Em decorrência, da incessante notícia de violações a direitos nas mídias “policialescas”, 

o Intervozes (organização que atua pela efetivação do direito humano à comunicação) lançou, 

em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, a Plataforma Mídia sem Violações de Direitos. 

Trata-se de um mecanismo por meio do qual qualquer cidadão poderá fazer reclamações sobre 

possíveis abusos cometidos por emissoras de televisão59. 

Por meio de acesso ao sítio eletrônico da referida plataforma60, é possível constatar a 

realização de um Ranking Nacional de Violações de Direitos Humanos na TV aberta. Além 

disso, indica-se que é possível fazer a denúncia por uma série de razões: exposição indevida de 

pessoas e famílias; identificação de adolescentes em conflito com a lei; desrespeito à presunção 

de inocência; discurso de ódio e preconceito; violação ao direito de silêncio; tortura psicológica 

e tratamento desumano degradante; incitação à desobediência às leis e às decisões judiciárias; 

incitação ao crime e à violência.  

Vale destacar que foi justamente por esse último motivo (incitação ao crime e à 

violência) que o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública contra a Rede Record 

de Televisão (protocolada na Justiça Federal de São Paulo, sob o nº 0026302-

55.2015.4.03.6100) por conta de declarações feitas pelo jornalista Marcelo Rezende, então 

                                                           
57 Plataforma de denúncias e ranking de programas policialescos que mais violam direitos são lançados. CNDH 

aprova relatório sobre o tema. Disponível em: <http://www.andi.org.br/pauta/plataforma-de-denuncias-e-ranking-

de-programas-policialescos-que-mais-violam-direitos-sao>. Acesso em: 07/04/2017. 
58 Idem. Ibidem.  
59 Idem. Ibidem.   
60 Ranking Nacional de Violações de Direitos Humanos na TV aberta. Disponível em: 

<“http://www.midiasemviolacoes.com.br>. Acesso em: 07/04/2017. 
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apresentador do Cidade Alerta, que, em 23 de junho de 2015, supostamente fez incitações à 

violência durante exibição ao vivo de uma perseguição policial61.  

É possível citar outro caso concreto, semelhante a este, no qual o Ministério Público 

Federal também propôs Ação Civil Pública, contra uma série de litisconsortes (TV GLOBO, 

TV BAND, TV RECORD, TV COLOMBO, dentre outros) em que almejava responsabilização 

dos réus em virtude de práticas recorrentes adotadas em seus programas de televisão, 

notadamente no que se refere à violação da presunção de inocência e superexposição dos presos 

cautelares, conforme destacado na peça inaugural do processo62. 

A exordial do referido processo ainda asseverou que em determinadas “coberturas” de 

casos notórios, principalmente naqueles relativos a crimes, não se economizam esforços no 

sentido de expor os suspeitos, pessoas que sequer foram julgadas, à ignomínia, à execração 

pública 63. Assinalou o Ministério Público Federal, também, que “os programas inseridos no 

gênero policial são ricos em colecionarem absurdos e desrespeitos a qualquer garantia mínima 

prevista no ordenamento jurídico, seja nos documentos internacionais que tratam dos Direitos 

Humanos, seja na própria Constituição Federal de 1988.” 64 

Ainda, ressalta a Procuradoria da República, no bojo do referido processo, que a 

presunção de inocência, um dos alicerces no qual deve pautar-se o Processo Penal 

Constitucional, é ignorada e “atirada ao lixo” durante a exibição dos programas policiais, sendo 

apresentada ao público como mais um dos obstáculos à concretização da justiça e à efetivação 

da paz social. Isso sem entrar em outras questões, como a idolatria à pena de morte, à castração, 

ao linchamento e à tortura, que também ajudam a compor a aquarela de irracionalidades 

perpetradas65. 

Com base nessas considerações, é facilmente perceptível compreender o papel que as 

mídias desempenham na construção de um perfil de preso preventivo em que se presume a 

culpa, quando, na verdade, deveria ser resguardada a presunção constitucional de inocência. 

Acrescente-se, ainda, que casos símbolos de comoção geral da população são hiperbolizados 

                                                           
61 Carta Capital. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/mpf-quer-retratacao-da-

record-por-incitacao-a-violencia> Acesso em 07/04/2017. 
62 Procuradoria Geral da República. Ação Civil Pública. Violação dos Direitos Humanos. Disponível em: 

<http://midia.pgr.mpf.gov.br/pfdc/hotsites/mpdcom/docs/violacao-direitoshumanos/atuacao % 20judicial/acp-

autos-9700133649-PR.pdf>. Acesso em: 07/04/2017. 
63Idem. Ibidem. 
64Idem. Ibidem. 
65Idem. Ibidem.  



32 
 

pelos meios de comunicação que impedem um julgamento propriamente imparcial e sem 

influências externas. Exemplo claro de processo em que houve uma participação incisiva da 

mídia foi no caso da morte da criança Isabela Nardoni, que comoveu todo o país e que foi alvo 

de discussão jornalística no país inteiro, igualmente, o caso da morte de Eliza Samudio, no qual 

o goleiro Bruno Fernandes ainda enfrenta processo criminal.  

2.4 Um enfoque histórico-sociológico: o racismo velado no Judiciário brasileiro 

(Construção Racista) 

 A história do Brasil é, em grande parte, a história da escravidão e da luta do negro pela 

liberdade, ainda que os historiadores oficiais não tenham dado a real dimensão a essa questão 

secular do país. Por essa razão, é preciso que se conteste os falseamentos ideológicos, resultados 

de uma visão segregacionista, responsáveis pela geração de mitos como o da democracia racial 

no Brasil66.  

É mister esclarecer que a abolição da escravatura não foi um simples ato de bondade da 

elite política imperial, como quer nos fazer crer a historiografia oficial67. Mas sim, um resultado 

de influências econômicas e políticas externas ligadas, substancialmente, a necessidades e 

interesses próprios que nada tem a ver com o reconhecimento e proteção da dignidade do 

homem negro.  

 Ora, tanto não se tratou de um ato altruísta que ainda persiste no Brasil uma visível 

discriminação, que aniquila com o mito da democracia racial, embora as elites brancas, assim 

como muitos negros, não admitam a existência de preconceito racial68. Se a história do Brasil 

é, em grande parte, a história da luta do negro pela liberdade, pode-se afirmar, sem dúvidas, de 

que essa luta ainda permanece, sobretudo porque aos negros, atualmente, é destinada a vida na 

prisão. 

 A ideologia racista contamina toda a sociedade, inclusive influenciando na produção de 

normas jurídicas e na prolação de decisões judiciais, sobretudo as de decretação de prisão 

preventiva.  

Quando se analisa a liturgia do procedimento penal, é notório que grande parte das 

prisões preventivas decretadas nos Juízos criminais são decorrentes de conversão de prisão em 

                                                           
66 SILVA, Francisco de Assis. Op Cit. Pág. 180.  
67 Idem. Ibidem. Pág. 184  
68 Idem. Ibidem.   
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flagrante efetuada pela autoridade policial. Isso pode ser facilmente aferido por meio das 

audiências de custódia em que, diariamente, assiste-se a detenções decorrentes de flagrância 

serem convertidas em prisões preventivas. Como se pode concluir, a prisão em flagrante é um 

passaporte para a decretação de preventivas no Brasil. 

 Nesse contexto, urge compreender como são realizados os flagrantes no Brasil, em que 

o prestígio das Polícias Militar e Civil está em sério apuros. No momento em que diversos 

segmentos sociais exigem uma prática policial mais democrática, na qual haja o 

reconhecimento e a proteção dos direitos humanos, aferir se os policiais militares, em suas 

abordagens, reproduzem o preconceito racial constitui fator de relevância no processo de 

depuração dessa prática69.  

 A verdade é que, em sistemas judiciais altamente dominados pela ideologia histórica do 

racismo, cria-se um determinado padrão de suspeito ideal. Esclarecendo-se: os indivíduos que 

preenchem certas características, relacionadas com traços pessoais como a cor da pele e a classe 

social, são aqueles mais propícios a serem parados por viaturas policiais, situação por meio da 

qual é possível assistir à maioria dos flagrantes acontecerem.  

Não é sem propósito, também, destacar as inúmeras ocorrências de flagrantes forjados 

pela própria polícia (extremamente comuns em áreas de favelas, nas grandes cidades), 

sobretudo nos casos que envolvem tráfico ilícito de entorpecentes, um dos maiores problemas 

da estrutura do sistema de justiça penal, nos quais os maiores protagonistas são jovens negros 

de periferias das metrópoles brasileiras.  

Nessa linha de raciocínio, a maioria dos presos em flagrante que chegam às audiências 

de custódia, para análise da legalidade da prisão e dos posteriores encaminhamentos a serem 

realizados, formam um determinado “padrão comum” de acusado. Logo, se a maioria dos 

presos possui uma mesma condição social e semelhante perfil físico, o paradigma etiológico irá 

concluir que a causalidade criminal está reduzida à figura do autor do delito70. “A própria 

descrição/ classificação biológica do sujeito criminalizável será a explicação do seu crime e de 

sua tendência à criminalidade71. 

                                                           
69 BARROS, Geová da Silva. Filtragem Racial: a cor na seleção do suspeito. Revista Brasileira de Segurança 

Pública. Ano 2. Edição 3. Jul/Ago 2008. Pág. 136. 
70 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011. Pág. 

26.  
71 Idem. Ibidem. 



34 
 

Nesse contexto, é substancial a realização de pesquisas efetuadas no centro das 

atividades policiais, para que se possa atestar a realização de práticas racistas principalmente 

no que se refere a realização de “paradas” em rondas policiais e quanto à existência de flagrantes 

forjados.  

Geová da Silva Barros, mestre em Ciência Política, demonstrou a existência de um filtro 

racial na seleção do suspeito ideal por parte da Polícia Militar no Estado de Pernambuco:  

Normalmente, os policiais apresentam dificuldades em discutir sobre preconceito ou 

discriminação racial, por ser ainda um tema tabu, um lugar proibido. Apesar disso, 

durante as entrevistas, a maioria dos policiais relatou que os negros são priorizados 

nas abordagens policiais.  

“Os negros são mais olhados diferentemente pela polícia” Sargento PM.                                   

“[...] até as vezes, pela aparência, no caso, a cor negra, muita gente vai por uma 

questão do cabra ser negro.”. Cabo PM                    

“Normalmente, numa abordagem, se aborda primeiro aos pretos” Soldado PM72

           

 A identificação racial é perceptível na atividade policial. O critério supostamente 

objetivo nas abordagens feitas nas cidades brasileiras para identificação dos “suspeitos” nada 

mais é do que o resultado da perspectiva de discriminação quando se faz a associação de pobres, 

negros e favelados como aqueles que são propensos ao crime73. 

Nessa esteira, é relevante mencionar que o Instituto Interamericano de Direitos 

Humanos realizou uma pesquisa sobre sistemas penais e direitos humanos na América latina, 

cujo informe final, redigido por Zaffaroni, constitui o mais atual e completo documento crítico 

sobre a realidade de nossos sistemas penais. Repressividade e estigmatização são algumas 

características centrais de sistemas penais como o brasileiro74.   

 Zaffaroni, com primazia, destaca que:  

“A seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para maiores 

condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração do poder, a 

                                                           
72 BARROS, Geová da Silva. Racismo institucional: a cor da pele como principal fator de suspeição. 

Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Recife, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Federal de Pernambuco, 2006. Pág. 109. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpe.br/bitstream/handle/123456789/1615/arquivo4903_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 

Acesso em: 16/05/2017. 
73 SHECARIA, Sérgio Salomão. Op. Cit. Pág. 173. 
74 BATISTA, Nilo. Introdução crítica no direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan. 11ª Ed. 2007. Pág. 26. 
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verticalização social e a destruição das relações horizontais ou comunitárias não são 

características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os sistemas 

penais”75.  

 A influência do racismo é decisiva, portanto, nas decretação de prisões preventivas. 

  2.4.1 A qualificação- cor, bairro e classe social- como determinantes para a 

decretação da preventiva. 

 O funcionamento da justiça penal é altamente seletivo, seja no que diz respeito à 

proteção outorgada aos bens e aos interesses, seja no que concerne ao processo de 

criminalização e ao recrutamento da clientela do sistema (a denominada população criminal)76. 

Todo ele está dirigido, quase que exclusivamente, contra as classes populares e, em particular, 

contra os grupos sociais mais débeis, como o evidencia a composição social da população 

carcerária, apesar de que os comportamentos socialmente negativos estão distribuídos em todos 

os extratos sociais77.  

 Esse raciocínio leva a necessária diferenciação acerca do chamado “direito penal do 

fato” e do “direito penal do inimigo”. O primeiro (direito penal do fato) pauta a organização 

judiciária típica dos sistemas verdadeiramente democráticos, nos quais o Judiciário irá apreciar 

cada fato discorrido na peça acusatória (denúncia ou queixa-crime) à míngua de qualquer juízo 

de valor prévio acerca das qualidades pessoais do acusado. Nota-se, portanto, que quando se 

refere ao direito penal dos fatos, há uma valoração apenas da conduta supostamente realizada 

pelo réu, isto é, se a ação se enquadra em algum caso típico, bem assim se é ilícita e culpável.  

 No sentido oposto, o direito penal do inimigo regula-se pela valoração do próprio 

acusado e não realmente da suposta conduta praticada por ele. O conceito de direito penal do 

inimigo aponta para um dado empírico: a existência de um potencial para o cometimento de 

delitos. Se este dado empírico estiver presente, torna-se legítima a intervenção do poder 

punitivo estatal78. 

                                                           
75 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. 

Tradução: Vania Romano Pedrosa, Amir Lopez da Conceição. Rio de Janeiro, 1991, 5ª edição, 3ª reimpressão: 

setembro 2014. Pág. 15.  
76 BARATTA, Alessandro. Princípios do Direito Penal Mínimo: Para uma teoria dos direitos humanos como 

objeto e limite da lei penal. Texto publicado originalmente na Revista “Doutrina Penal” n. 10-40, Buenos Aires, 

1987. Tradução: Francisco Bissoli Filho. Florianópolis, 2003. Pág. 4. 
77 Idem. Ibidem. 
78 GRECO, Luís. Sobre o chamado direito penal do inimigo. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano 

VI, nº 7. Dezembro, 2005. Pág. 231. 
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 A partir do momento em que a decretação da preventiva leva em consideração fatores 

extralegais e se fundamenta em “padrões de suspeitos e de acusados” estará formando a sua 

decisão de acordo com os ideais do direito penal do inimigo, o que denota uma legitimação de 

um discurso altamente segregador, antidemocrático e, necessariamente, injusto.  

 Consoante exposto anteriormente, o sistema de justiça penal é historicamente 

contaminado por noções discriminatórias relacionadas à cor da pele dos indivíduos e, 

consequentemente, o é quanto aos residentes dos bairros periféricos e aos integrantes das classes 

sociais mais desfavorecidas. Isso porque, na verdade, todos esses indivíduos compreendem um 

mesmo grupo social: negros (que perfazem a maioria populacional dos bolsões de pobreza e 

dos contingentes populacionais e que residem em favelas e bairros de periferia). 

 Nesse teor, o poder seletivo do sistema penal elege alguns candidatos aptos à prática de 

crimes, desencadeia o processo de sua criminalização e submete-o à decisão da agência judicial, 

que pode autorizar o prosseguimento da ação criminalizante já em curso ou decidir pela 

suspensão da mesma79.  

A escolha, como se sabe, é feita em função da pessoa (o “bom candidato é escolhido 

a partir de um estereótipo), mas à agência judicial só é permitido intervir 

racionalmente para limitar essa violência seletiva e física, segundo certo critério 

objetivo próprio e diverso do que rege a ação seletiva do restante exercício de poder 

do sistema penal, pois, do contrário, não se justificaria a sua intervenção e nem sequer 

a sua existência (somente se explicaria funcionalmente).80 

 O que se almeja concluir nesse ponto é que a questão criminal se relaciona diretamente 

com a posição de poder e as necessidades de ordem de uma determinada classe social.81 É que 

os órgãos que atuam nos distintos níveis de organização da justiça penal (Polícia, Ministério 

Público, juízes, órgãos de execução) não representam nem tutelam interesses comuns a todos 

os membros da sociedade, senão prevalentemente, interesses de grupos minoritários 

dominantes e socialmente privilegiados82.  

                                                           
79 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Op. Cit. Pág. 245. 
80  Idem. Ibidem. Pág. 246 
81 BATISTA, Vera Malaguti. Op. Cit. Pág 23. 
82 BARATTA, Alessandro. Op. Cit. Pág. 4. 
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E, assim sendo, aqueles que fazem parte do perfil estereotipado como um pretenso 

criminoso serão alvos inevitáveis do sistema penal e passarão a compreender a clientela 

específica submetida à decretação de prisões preventivas.  

 2.4.2 A influência racista desde o surgimento das primeiras penas no Brasil à 

prisão propriamente dita.  

 Muito se fala que a aplicação de sanções aos particulares, pelo Estado, denota se aquele 

Estado é caracterizado como sendo autoritário ou democrático. De fato, quando se observa as 

sociedades medievais e até mesmo as modernas absolutistas, há uma enorme quantidade de 

penas severas que eram aplicadas aos supostos criminosos. Essa realidade, inclusive, permitiu 

que a Idade Média ficasse conhecida historicamente pelas penas aplicadas pelo Tribunal da 

Santa Inquisição, no qual havia uma verdadeira prática de tortura contra os chamados hereges, 

praticada pela Igreja Católica, detentora de valioso poderio econômico e político naquele 

período.  

 Por sua vez, durante a formação dos primeiros estados modernos absolutistas, ainda era 

possível constatar uma variedade de penas que hoje seriam vistas como desumanas. Isso ocorre 

justamente porque não havia uma noção, nessas sociedades, de direitos fundamentais 

individuais, dos quais foram precursores os filósofos iluminas liberais.  

 Diante dos movimentos revolucionários, houve um rompimento do modelo absolutista 

e a ascensão do liberalismo clássico e a consolidação do sistema capitalista de produção. A tese 

comum de obras famosas no mundo como “Punição e Estrutura Social” de Rusche e 

Kirchheimer; “Cárcere y Fabrica” de Melossi e Pavarini e “Vigiar e Punir” de Michel Foucault 

é a de que o controle punitivo se desenvolveu em consonância às mudanças estruturais relativas 

ao novo sistema econômico e político capitalista. Nesse sentido, o foco principal recai sobre o 

surgimento das prisões enquanto punição central desta nova forma de controle83.  Essas obras 

buscam explicar a passagem de práticas punitivas que estavam antes mais centradas nos 

castigos físicos e nos corpos dos condenados, para o método punitivo central do controle penal 

moderno, qual seja, a prisão84. 

                                                           
83 PRANDO, Camilla Cardoso de Mello. A contribuição do discurso criminológico latino-americano para a 

compreensão do controle punitivo moderno. Controle penal na américa latina. Veredas do Direito, Belo 

Horizonte, vol. 3, nº6. Julho-Dezembro de 2006. Pág. 79.  
84 Idem. Ibidem. Pág. 83. 
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 Do até agora exposto, é possível concluir que a instituição da prisão como forma de 

controle social é decorrência de um processo histórico que, na Europa, desenvolveu-se a partir 

da consolidação do sistema capitalista de modo de produção. Ocorre que a realidade do Brasil, 

paralelamente a este período, era consideravelmente distante desse modelo. A uma porque o 

país ainda era uma colônia. A duas porque o sistema econômico escravista mantinha-se, 

também, em pleno vigor. 

 No Brasil, relativamente ao controle punitivo, inicialmente, faz-se remissão às 

Ordenações Portuguesas, em que estão previstas como penas as inflições de castigo físico: 

pelourinho, grilhões, chicote e tronco85.  

Nesse contexto, o controle punitivo, no Brasil Colonial, estava centrado nas unidades 

latifundiárias (os Engenhos de Açúcar). Mormente porque quem detinha o monopólio da 

violência era antes o próprio senhor do latifúndio, o qual, em suas relações hierárquicas nas 

unidades produtivas, guardava total controle sobre a população daquela comunidade, sobretudo, 

os seus escravos86. Nota-se, assim, que a população negra esteve refém durante todo o período 

de escravidão aos desmandos do senhor de engenho, no qual se instituiu um verdadeiro controle 

punitivo privado, em que não havia qualquer consideração à dignidade humana. A crueldade 

imposta nas penas aos negros demonstra que o racismo tem a desumanização como uma de suas 

marcas brutais, baseado na ideia de que sofrimento em carne negra não registra87.  

A partir do processo de urbanização e de independência do Brasil, se deu a passagem 

do controle punitivo senhorial enquanto modelo exclusivo, para o controle punitivo público88. 

Desse momento para frente, houve o desenvolvimento propriamente dito da justiça criminal 

brasileira, em que há o aparecimento das delegacias e dos primeiros juízos e a edição de leis 

penais em que as primeiras garantias aos réus começam a serem visualizadas.  

Não obstante, fato é que as influências racistas existentes desde o período colonial 

mantêm-se presentes até os dias de hoje, o que é facilmente perceptível ao analisar o quadro 

                                                           
85 PRANDO, Camilla Cardoso de Mello. Op. Cit. Pág. 88.  
86 Idem. Ibidem. Pág. 88.  
87 FLAUZINA, Ana Luisa Pinheiro. A medida da dor: politizando o sofrimento negro. Encrespando - Anais do I 

Seminário Internacional: Refetindo a Década Internacional dos Afrodescentendes (ONU, 2015-2024) / 
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88 PRANDO, Camilla Cardoso de Mello. Op. Cit. Pág. 89. 
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carcerário do nosso país, reflexo consideravelmente das decretações de prisões preventivas que 

se tornam cada vez mais regra, quando deveriam ser exceção.   
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Capítulo III: Uma análise de decisões judiciais criminais 

 

3.1 Prisão Preventiva é regra no Brasil. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou, em janeiro de 2017, um levantamento 

acerca do percentual de presos provisórios do país, com a colaboração de 25 (vinte e cinco) 

tribunais estaduais brasileiros. Os tribunais encaminharam, também, planos de trabalho com 

detalhamento de ações que visam garantir a celeridade no julgamento dos presos provisórios, 

reanalisando-se as prisões, se for o caso89.  

De acordo com os resultados do levantamento feito, há um total de 654.372 pessoas 

presas no Brasil, atualmente. Destas, 221.054 são pessoas presas provisoriamente, o que 

equivale a um percentual aproximado de 34%90. Essa porcentagem em si já é bastante 

preocupante, sobretudo porque, no sistema processual de viés acusatório, as prisões preventivas 

devem ser dotadas de extrema excepcionalidade, apenas sendo aplicada nos casos em que não 

for possível a decretação de quaisquer das medidas cautelares alternativas dispostas no Código 

de Processo Penal. 

Contudo, diante da disparidade da realidade dos estados federados, esse percentual de 

34% sofre sensíveis modificações. Por exemplo, nos estados de Sergipe e Alagoas, o percentual 

de presos provisórios, em relação ao total de presos, chega a impressionantes valores superiores 

a 80%91, o que é indiscutivelmente contrário, inclusive, aos objetivos fundamentais da 

República de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no inciso I do artigo 

3º do texto constitucional92. 

Outros estados da federação a exemplo de Ceará, Bahia, Goiás, Rio Grande do Sul e 

Paraná alcançam marcas superiores a 50% de presos provisórios em relação ao número de 

presos totais. Estes dados demonstram que a prisão preventiva é um tema que necessita de 

urgente atenção e debate dos órgãos de justiça criminal do país, já que estão sendo utilizadas 

                                                           
89 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Levantamento dos Presos Provisórios do País e 

Plano de Ação dos Tribunais. Disponível em: <www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-
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90 Idem. Ibidem.  
91 Idem. Ibidem. 
92 CF, art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 

livre, justa e solidária. 
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pelo Judiciário, inequivocamente, de maneira diversa daquela prevista originalmente na 

legislação.  

A pesquisa realizada pelo CNJ aferiu, demais disso, o tempo médio da prisão provisória, 

em dias, em cada unidade federativa. Os dados desse levantamento chamam a atenção para o 

Estado de Pernambuco que mantém, em média, seus presos provisórios custodiados por cerca 

de 974 dias, ou seja, tempo de quase 3 (três) anos de restrição de liberdade sem um julgamento 

definitivo93.  Esse intervalo de tempo é deveras preocupante se pensarmos que a progressão 

penal, direito subjetivo do réu, não é atendida enquanto encontra-se custodiado em prisão 

preventiva sem ser julgado. 

Após o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o nosso ordenamento 

jurídico permite a transferência do condenado para um regime menos rigoroso, em razão da 

adoção de um sistema progressivo de penas94. Para a progressão do regime, além do 

cumprimento de um sexto da pena, faz-se necessário, ainda, a comprovação de bom 

comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento, além de outros 

elementos valorados como relevantes.  

Ainda de acordo com o levantamento efetuado pelo CNJ, os crimes que possuem maior 

proporção de presos provisórios são o Tráfico de Drogas (29%), o Roubo (26%) e o Homicídio 

(13%)95. Ao crime de roubo, é cominada pena de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, 

conforme o artigo 157 do Código Penal96. Note-se que, nesse caso, o magistrado poderá fixar, 

desde o início da pena, o regime aberto, já que, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c” do Código 

Penal: “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, 

desde o início, cumpri-la em regime aberto.” 

Contudo, caso o magistrado fixasse, por exemplo, uma pena de 6 (seis) anos em regime 

fechado para o réu em crime de roubo, após 1 ano de pena, o seu regime poderia progredir para 

                                                           
93 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Levantamento dos Presos Provisórios do País e 
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o regime semiaberto e, após mais 1 ano de pena, poderia progredir para o regime aberto. Dessa 

forma, ao manter um réu custodiado preventivamente por um período próximo a 3 anos, como 

ocorre em Pernambuco, a medida cautelar imposta estará sendo empregada de forma mais 

gravosa do que o próprio provimento condenatório definitivo.  

Além de Pernambuco, outros estados como Minas Gerais e Rio Grande do Norte 

mantém seus presos provisórios por um tempo médio de 610 e 682 dias97, respectivamente, o 

que equivale a quase 2 anos de prisão, e que, portanto, merecem também atenção redobrada. 

Na verdade, com a reforma operada pela Lei 12.403/2011, no trato das prisões preventivas no 

Código de Processo Penal, perdeu-se uma grande oportunidade de resolver o problema da falta 

de duração máxima da prisão cautelar e também da previsão de uma sanção processual em casos 

de excessos98.    

 Anteriormente, em Dezembro de 2014, foi feito um outro levantamento nacional de 

informações penitenciárias, realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do 

Ministério da Justiça. O balanço realizado naquele ano chegou à conclusão de que o Brasil 

possuía a quarta maior população prisional do mundo (cerca de 622.202), perdendo apenas para 

os Estados Unidos (2.217.000), a China (1.657.812) e a Rússia (644.237). Além disso, 

considerando a taxa de pessoas presas por cada 100 mil habitantes, o Brasil se encontrava na 6ª 

posição, atrás apenas de Estados Unidos, Cuba, Tailândia, Rússia e Ruanda99.  

 O relatório desse levantamento do DEPEN registrou que: 

Essa posição no topo da lista dos maiores países encarceradores é fruto do elevado 

crescimento da população prisional nas últimas décadas, em especial dos presos 

provisórios e das prisões relacionadas ao tráfico de drogas, o que vem causando o 

crescimento também do encarceramento de mulheres, um fenômeno recente que será 

objeto de análise. Em dezembro de 2014, 40% da população prisional brasileira era 

composta por presos provisórios.100 

 Diante desses dados, é possível concluir que a prisão preventiva, no Brasil, é regra. 

Embora seja uma tutela cautelar que deveria ser aplicada de maneira isolada e apenas em alguns 

                                                           
97 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Levantamento dos Presos Provisórios do País e 

Plano de Ação dos Tribunais. Disponível em: <www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-

provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais.>. Acesso em 02/06/2017. 
98 LOPES JR., Aury. Op. Cit. Pág. 600-601. 
99MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN- 

Dezembro 2014. Disponível em: <s.conjur.com.br/dl/ifopen-dez14.pdf>. Acesso em 02/06/2017. 
100 Idem. Ibidem.  
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processos, na verdade, o que se vê é uma cultura de banalização e aplicação desmedida pelos 

magistrados. Por outro lado, é possível visualizar que houve uma queda no percentual dos 

presos provisórios no Brasil de 2014 (quando o levantamento do Ministério da Justiça chegou 

ao valor de 40%) para janeiro de 2017 (quando o CNJ, em parceria com os tribunais estaduais 

do país, chegou ao valor de 34%). Muito disso se deve a política criminal das audiências de 

custódia, como se explicará adiante. 

 3.2 As audiências de custódia 

  Segundo o artigo 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos- Pacto de São 

José da Costa Rica:  

Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora à presença de 

um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o 

direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo 

de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que 

assegurem o seu comparecimento em juízo101. (sem grifos, originalmente). 

 Para respeitar esse comando, o Brasil, por meio de uma política criminal do Conselho 

Nacional de Justiça, passou a implantar o projeto das audiências de custódia em todas as 

unidades da federação. O projeto Audiência de Custódia diz respeito à garantia da rápida 

apresentação do preso a um juiz, nos casos de prisões em flagrante102.  

Em resumo, o acusado é conduzido à presença de um juiz, no prazo de 24 horas da 

prisão em flagrante, para uma audiência, na qual serão ouvidos, além dele, o Ministério Público 

e a Defensoria Pública ou o advogado do preso103. Durante a audiência, o juiz analisará a prisão 

sob o aspecto da legalidade e da necessidade, bem assim quanto à adequação da continuidade 

da prisão ou à possibilidade de concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras 

medidas cautelares. Além disso, poderá avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de 

maus-tratos104. 

                                                           
101 CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. (Assinada na Conferência Especializada 

Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969). Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em 02/06/2017.  
102BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Mapa da Implantação da Audiência de Custódia 

no Brasil. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-

custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em 02/06/2017. 
103 Idem. Ibidem. 
104 Idem. Ibidem.  
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A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais 

da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da 

prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado105. 

 Um dos principais ganhos com a implantação das audiências de custódia é o da redução 

de prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da 

manutenção de presos provisórios, indevidamente, intramuros106.  Nota-se, assim, que as 

audiências de custódia estão inclinadas à direção criminológica garantista, na qual se observa o 

respeito à dignidade humana do preso e a reflexão sobre a legalidade e a necessidade da 

imposição da medida privativa de liberdade.  

É importante pontuar, nesse contexto, que as alternativas penais passam a ganhar mais 

destaque, já que o programa das audiências de custódia também prevê a implantação de centrais 

de monitoramento eletrônico, centrais de serviços e assistência social e câmaras de mediação 

penal107. 

O projeto das audiências de custódia chegou em boa hora no sistema de justiça criminal, 

sobretudo por evitar que consequências, como a prisão ilegal, sejam perpetuadas em diversos 

processos que tramitam no país. Para exemplificar, passa-se adiante a demonstrar os atos de um 

processo que culminaram na prisão do réu, a qual poderia ter sido evitada, caso já houvesse 

sido implantado o projeto das audiências de custódia à época da tramitação inicial daquele 

processo.  

 Cuida-se o processo criminal de tentativa de crime de furto de um celular praticado 

dentro de um transporte coletivo, que tramita junto à 6ª Vara Criminal de Recife. Conforme 

presente nos depoimentos do Auto de Prisão em Flagrante, o réu fora contido por populares que 

comunicaram imediatamente o fato à Polícia, no que culminou na prisão em flagrante do 

acusado. O Auto de Prisão em flagrante fora lavrado no mesmo dia que cometido a infração, 

dia 24/11/2014, e encaminhado ofício pela autoridade policial ao Juízo, comunicando da prisão 

e representando pela preventiva.  

                                                           
105 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Audiência de Custódia. Brasília: CNJ, 2016.  

Processo Penal. Prisão Preventiva. Liberdade Provisória, Brasil. Disponível: 

<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/09/0a99a0ab0eb26b96fdeaf529f0dec09b.pdf>. Acesso em 

02/06/2017. 
106 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). Mapa da Implantação da Audiência de Custódia 

no Brasil. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-

custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil>. Acesso em 02/06/2017. 
107 Idem. Ibidem. 
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 A decisão do magistrado fora proferida apenas em 01/12/2014, ou seja, uma semana 

depois. Compreendeu o juiz que não era hipótese de decretação de prisão preventiva, nos 

seguintes termos: 

Diante disso, tendo em vista que a pena em abstrato prevista para o crime aqui tratado 

é 01 (um) a 04 (quatro), e não havendo ainda notícia sobre a vida pregressa do autuado, 

não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do art. 313, do CPP, não haveria 

como decretar a prisão cautelar do autuado108.  

Por essa razão, determinou o Juiz a imediata expedição de alvará de soltura, fazendo 

constar, contudo, algumas medidas cautelares alternativas. Logo, nesse caso, o réu foi 

submetido a uma prisão por uma semana, a qual, hoje, seria evitada com a audiência de custódia. 

Sem sombra de dúvidas, as audiências de custódia desempenham um papel fundamental 

no processo penal constitucional de viés acusatório, no qual o princípio da presunção de 

inocência é o seu “reitor”. Não obstante, ainda há muito o que se aprimorar na realização dessas 

audiências, no país todo, posto que ainda são latentes, também nessas audiências, alguns dos 

problemas estruturais do sistema de justiça criminal brasileiro, a que se fará menção adiante. 

A fim de analisar o desenvolvimento do projeto das audiências de custódia no estado de 

Pernambuco, o Grupo Asa Branca de Criminologia iniciou, em Recife, em novembro de 2015, 

o monitoramento dessas audiências, após firmar um convênio com o Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa – IDDD. Conforme o relatório elaborado a partir da pesquisa desenvolvida 

pelo Grupo: 

Em Recife, as audiências ocorrem em uma sala reservada para tanto, contando com a 

presença de um magistrado, um promotor de justiça e um defensor público ou 

advogado particular. Dois defensores são diariamente designados para atuarem na 

Central, e, na hipótese de o preso não possuir advogado, realizam a audiência após 

uma conversa reservada com o custodiado.109 

De acordo com o observado pelo monitoramento efetuado pelo Grupo Asa Branca, há 

três problemas que precisam ser ultrapassados para que as Audiências de Custódia alcancem 

êxito pleno no estado. Primeiramente, há uma manutenção de decisões padronizadas que 

                                                           
108 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO. Processo nº 0085301-73.2014.8.17.0001. Disponível em: 

<http://www.tjpe.jus.br/consulta/processual/1grau>. 
109 Relatório de Atividades do Grupo Asa Branca de Criminologia. Monitoramento das Audiências de 

Custódia. Novembro de 2015 a Janeiro de 2016. Pesquisadores/as: Manuela Abath Valença, Marcela Borba, Lucas 

Oliveira, Alana Barros e Helena Castro. 
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continuam a se valer da prisão preventiva como modo de acautelamento do réu do meio social 

(função de pena), de maneira que não são utilizadas como ferramenta processual110.  

O segundo problema refere-se a um abuso de aplicação de medidas cautelares 

alternativas, muitas vezes, desnecessariamente. Por fim, o terceiro refere-se a ausência de 

preocupações dos magistrados com os relatos dos investigados de ocorrência de violência 

policial111.  

3.3 Ausência de motivação legal para a decretação das prisões preventivas 

Passa-se, adiante, a analisar algumas decisões judiciais criminais, proferidas nas 

audiências de custódias, monitoradas pela pesquisa desenvolvida pelo Grupo Asa Branca. 

Almeja-se, para tanto, constatar os problemas acima mencionados, bem assim aferir o grau de 

racionalidade decisória utilizado para a decretação das preventivas pelos magistrados.  

O primeiro problema, e o mais complexo, é o desvio de finalidade da utilização das 

preventivas, as quais são decretadas como verdadeiras “penas antecipadas”. Para ilustrar, pode-

se citar uma decisão em que o magistrado optou por decretar a prisão preventiva em um 

processo originado de um flagrante de crime de roubo112. Segundo consta no relatório da 

decisão, “o réu cometeu o delito evidenciando enorme sanha de ameaçar a pessoa da vítima, 

consistente em usar arma branca para praticar assalto”.  

  Na fundamentação para a decretação da preventiva, o Magistrado destacou que:  

Ele flagranteado está numa vida totalmente inconseqüente por causa do CRACK e 

assim, se solto for, sua inconseqüência de uso de drogas e violência para conseguir 

manter o vício se voltará contra a sociedade, sendo sua prisão necessária para a 

garantia da ordem pública. Como se vê, a periculosidade social concreta do 

flagranteado se afere pelo próprio modus operandi do delito em que o flagranteado 

usou de arma branca para cometer o assalto evidenciando ainda enorme facilidade 

para perpetrar o delito.113  

O Juiz motivou, ainda, a decretação da preventiva sob o argumento de que a sociedade 

necessita ser resguardada, uma vez que entendeu que o flagranteado demonstrou que, solto, 

                                                           
110 Relatório de Atividades do Grupo Asa Branca de Criminologia. Monitoramento das Audiências de 

Custódia. Novembro de 2015 a Janeiro de 2016. Pesquisadores/as: Manuela Abath Valença, Marcela Borba, Lucas 

Oliveira, Alana Barros e Helena Castro. 
111 Idem. Ibidem.  
112 Processo n. 0002250-96.2016.8.17.0001. 
113 Idem. Ibidem. 
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poderia novamente reincidir com os mesmos crimes, estando evidenciada a sua periculosidade, 

arrimada em fatos concretos, pela própria dinâmica de extrema violência no modo de agir e do 

contexto do delito114.  

 Salta aos olhos a argumentação utilizada para a decretação da preventiva, no caso acima 

demonstrado. A uma, porque o juiz justifica a aplicação da medida, principalmente, pela 

condição de vida do réu (considerada inconsequente pelo uso de drogas como o Crack) e não 

pelos critérios delineados no Código de Processo Penal. A duas, porque em parte da motivação 

fora utilizada uma das funções da própria pena (a qual só deve ser aplicada na sentença 

condenatória), qual seja, a finalidade de prevenção de novos crimes, porquanto o magistrado 

sustenta, na decisão, que é cabível a preventiva já que o réu poderia vir a reincidir nos mesmos 

crimes.  

 De resto, é clara a influência filosófica- política de construção de um perfil de preso 

preventivo, já destacada no capítulo II, dos contratualistas modernos, a exemplo de Jean Jaques 

Rousseau. Isso porque, o magistrado assevera que merece ser decretada a preventiva para 

resguardar a própria sociedade, diante da periculosidade do réu. Consoante explicado, as teorias 

contraturalistas entendem que o indivíduo criminoso comete o ato ilícito contra toda a 

sociedade, já que rompe o contrato social.   

 Para Rousseau, através do processo e do julgamento, se provaria e se declararia que o 

delinquente não era mais membro do Estado. Restar-lhe-iam duas possíveis penas: o exílio, 

como infrator do pacto; a morte, como inimigo público115.  Essa ideia de exílio pode ser 

adaptada para a necessidade de isolamento precoce do réu do restante da sociedade com a 

decretação das preventivas na maioria dos processos criminais em curso no país.  

 Nessa esteira: 

Há uma deformação do sistema penal com a intensificação de cautelaridade penal, 

incentivando as agências repressivas a fortalecerem seus âmbitos de arbitrariedade 

para deter, internar, requisitar, fazer sindicância, interrogar, sendo preterida a busca 

efetiva de evidências para o julgamento e a condenação formais116.  

                                                           
114 Processo n. 0002250-96.2016.8.17.0001..  
115 FRANÇA, Leandro Ayres. Inimigo ou a inconveniência de existir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. Pág. 

197.  
116 Idem. Ibidem. Pág. 401.  
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 Em seguida, é possível constatar mais uma decisão de decretação de prisão preventiva, 

monitorada pelo Grupo Asa Branca de Criminologia, na qual a motivação revela-se insuficiente 

para a aplicação da medida privativa de liberdade, sendo possível constatar também o problema 

da padronização de decisões. Trata-se o processo de uma apuração de um suposto crime de 

tentativa de homicídio, cometido dentro do estabelecimento prisional em que o réu cumpre pena 

por sentença condenatória definitiva117.  

A Magistrada lastreou sua decisão, inicialmente, por entender estar presente a 

materialidade e indícios de autoria emergidos dos autos pelos depoimentos colhidos do Auto 

de Prisão em Flagrante. Justificou, ademais, que o crime em tela é doloso, cuja pena máxima é 

superior a 4 (quatro) anos. De resto, entendeu que o periculum libertatis existia, posto que se 

tratava de tentativa de homicídio praticado dentro de estabelecimento prisional, o que, a seu 

ver, leva à necessidade de custódia cautelar para a garantia da ordem pública118.  

De plano, é imperioso destacar, nesse caso, que não é simplesmente porque o réu 

encontra-se cumprindo pena definitiva em outro processo que se deve decretar a preventiva. 

Isso porque caso a pena seja totalmente cumprida (e, por consequência, extinta) ou até haja uma 

progressão penal para um regime mais brando, o réu ainda assim se manterá custodiado, uma 

vez que há em seu desfavor uma decisão de decretação de preventiva.  

Demais disso, é importante pontuar que o crime fora praticado em modalidade tentada 

e, também, o réu havia alegado legítima defesa. Registre-se que, conquanto o réu esteja 

cumprindo pena, não é razão para que a prisão preventiva seja decretada à míngua de uma 

verdadeira necessidade de sua aplicação, até porque, frise-se, a prisão preventiva não é medida 

obrigatória, mas sim excepcional.  

É possível constatar, nesse caso, uma nítida influência cultural quanto ao perfil do preso 

preventivo. Isso se deve ao fato de que a prisão preventiva passa a ser utilizada como uma 

“fonte” de justiça imediata, cumprindo um papel de pena antecipada, quando, na verdade, a sua 

função deve ser apenas instrumental, de garantia da efetividade do processo penal. 

O segundo problema, constatado pela pesquisa do Grupo Asa Branca, refere-se não 

propriamente à decretação da preventiva, mas sim às consequências atribuídas ao acusado em 

decorrência da concessão de liberdade provisória. Em outras palavras, trata-se do abuso de 

                                                           
117 Processo n. 0061864-66.2015.8.17.0001.  
118 Idem. Ibidem. 
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aplicação de medidas cautelares alternativas. Para ilustrar esse problema, há o processo de nº 

0066270-33.2015.8.17.0001, cujo crime praticado fora o de furto. 

Consoante as observações do relatório de pesquisa, a acusada desse processo é solteira, 

mãe de duas filhas e passava as festas de fim de ano em Recife, sendo presa em um 

estabelecimento comercial ao tentar furtar uma unidade de queijo do reino, um desodorante e 

roupas119. Após a audiência de custódia, o magistrado proferiu decisão concedendo liberdade 

provisória, contudo determinou para acusada o cumprimento de 5 (cinco) medidas cautelares 

alternativas:  

1- Comparecimento bimestral no Juízo onde reside para justificar suas atividades, 

deprecando-se se necessário; 2- Proibição de freqüentar bares e assemelhados; 3- 

Recolhimento domiciliar após as 20:00hs, 4 - Não usar drogas, não ir a festas, não ir 

a bares e assemelhados e 5 - Não ausentar-se da comarca.120.   

 É latente o excesso de medidas cautelares impostas à ré, inclusive sendo algumas das 

medidas desproporcionais e inadequadas ao delito praticado, a exemplo da proibição de 

frequentar bares e assemelhados e recolhimento domiciliar após as 20 (vinte) horas. Na verdade, 

o que se pode concluir é que a concessão da liberdade provisória aparenta ser para o Judiciário 

significado de impunidade, de maneira que são impostas uma série de restrições ao réu, a fim 

de que este seja, de alguma forma, já responsabilizado pelas práticas criminosas. 

 O terceiro problema, identificado pela pesquisa do Grupo Asa Branca de Criminologia, 

refere-se à omissão dos órgãos estatais (sobretudo o Poder Judiciário, o Ministério Público e as 

Corregedorias) diante da violência a que os réus penais são submetidos. Não são raras as 

notícias, nos meios de comunicação, de agressões por parte de policiais militares a investigados 

e acusados de um processo penal.  

 A ação desviante da polícia militar é, inclusive, mais fortemente perceptível nos bairros 

periféricos e nas comunidades carentes, já que a população não é conscientizada quanto aos 

seus direitos e garantias fundamentais estabelecidos expressamente na Constituição Federal. 

Relatos de invasões de domicílios, em períodos noturno e sem mandado judicial, por exemplo, 

são práticas costumeiras em algumas regiões do país.  

                                                           
119 Relatório de Atividades do Grupo Asa Branca de Criminologia. Monitoramento das Audiências de 

Custódia. Novembro de 2015 a Janeiro de 2016. Pesquisadores/as: Manuela Abath Valença, Marcela Borba, Lucas 

Oliveira, Alana Barros e Helena Castro. 
120 Processo n. 0066270-33.2015.8.17.0001. 
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 No monitoramento das audiências de custódia realizadas em Pernambuco, foi possível 

constatar que, em muitos processos, o preso não era perguntado sobre maus tratos, agressões 

físicas, tortura e ameaças durante a prisão em flagrante. Além disso, nos casos em que era 

perguntado ou quando espontaneamente relatava121, não houve qualquer providência por parte 

do Poder Judiciário. Não há menção das violências narradas nas decisões judiciais e sequer 

ofícios administrativos foram expedidos comunicando ao órgão competente para apuração de 

possível falta disciplinar.  

Ante a tendência populista de atender a um suposto clamor das massas por mais 

segurança (leia-se: vigilância), os neoconservadores, embalados pelo discurso 

populista punitivo, chegam a rechaçar os pilares básicos do Estado de bem-estar 

social, ao não reconhecer direitos fundamentais (...)122. 

Esse descaso com os relatos de violência sofrida pelos réus pode ser entendido no 

contexto da sociedade brasileira em que “bandido” não é ser humano e, portanto, não merece 

proteção estatal. Essa ideologia é pregada veementemente nos programas “policialescos”, que 

fazem parte da construção midiática de um perfil de preso preventivo que influencia na prolação 

de decisões judiciais criminais. 

3.4 Análise do perfil dos presos provisórios das audiências de custódia em 

Pernambuco.    

 De acordo com o observado nas audiências de custódia, monitoradas pelo Grupo Asa 

Branca de Criminologia, fora elaborada uma planilha em que foram discriminados, dentre 

outros dados, a idade dos presos, a escolaridade, a profissão, a renda, o crime que deu origem 

ao flagrante e a cor dos presos, segundo os pesquisadores. 

No que se refere à idade, a maioria dos presos submetidos à audiência possuía entre 20 

(vinte) e 30 (trinta) anos; quanto à escolaridade, a grande maioria apenas estudou até o ensino 

fundamental incompleto, de maneira que as profissões, em grande parte, são informais como, 

por exemplo, vendedor ambulante, vendedor de água em sinal de trânsito, catador de material 

reciclável, ajudante de pedreiro, dentre outras. 

                                                           
121 Exemplo de processos em que o preso relatou maus tratos, agressões físicas, tortura e ameaças durante a prisão: 

0001406-49.2016.8.17.0001 e 0002247-44.2016.8.17.0001.  
122 ALVES, Fernando Antonio Da Silva. Decisionismo e populismo penal midiático na política criminal 

brasileira: uma abordagem crítica face a vulnerabilidade do sistema penal. Pág. 72. Disponível em: 

http://www.conpedi.org.br/.  
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Quanto à renda dos presos, embora parte significativa não tenha sido possível aferir, nos 

casos que se conseguiu apurar, foi possível constatar que os presos possuem renda, em média, 

de 1 (um) salário mínimo. Os crimes que mais deram origem ao flagrante foram os de roubo, 

tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Quanto à cor dos presos, segundo os 

pesquisadores, a maioria é parda ou preta. 

Comparando esses dados com os casos analisados no tópico anterior, pode-se constatar, 

por exemplo, no processo de nº 0002250-96.2016.8.17.0001, no qual se decretou prisão 

preventiva sob o fundamento de que o flagranteado estava em uma “vida inconsequente por 

conta do Crack”, que o acusado possui cor preta, segundo os pesquisadores, a sua escolaridade 

é até o fundamental incompleto e a sua profissão é pedreiro e ambulante, o que confirma esse 

padrão detalhado anteriormente. Destaque-se, ainda, que o réu era primário, bem assim não há 

menção de uso de arma de fogo, embora esses dados não tenham sido considerados para afastar 

a preventiva.  

Da mesma forma, no processo de nº 0066270-33.2015.8.17.0001, analisado no tópico 

anterior, fora concedida a liberdade provisória à ré, contudo houve imposição de diversas 

medidas cautelares alternativas desnecessárias. A acusada é negra, moradora da cidade de 

Maceió, solteira e mãe de 2 (duas) filhas, tendo sido flagrada ao tentar furtar uma unidade de 

queijo do reino, um desodorante e roupas em um estabelecimento comercial, o que demonstra 

tratar-se, provavelmente, de pessoa que apresenta dificuldades econômicas.  

Registre-se, nesse ínterim, que os indivíduos considerados “suspeitos” possuem um 

determinado padrão, consoante acima constatado, de maneira que são alvos frequentes de ações 

policiais que acarretam em muitos flagrantes. Estes são, por sua vez, o “passaporte” para o 

ingresso no processo penal brasileiro, o qual possui como uma de suas mais gravosas 

consequências a decretação da prisão preventiva.  

A pesquisa realizada pelo Grupo Asa Branca de Criminologia demonstrou que as 

pessoas submetidas a decisões judiciais de decretação de prisões preventivas fazem parte de um 

grupo submetido historicamente à exclusão social. Indivíduos esses em que não há preocupação 

por parte do Estado na tutela de seus direitos fundamentais subjetivos, os quais são submetidos 

diariamente às mais diversas formas de violação por órgãos da agência pública. Na verdade, o 

que se vê é que os direitos processuais e as garantias penais estão a serviço apenas de uma 

minoria social privilegiada.  
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Ademais, é possível depreender da referida pesquisa que, embora as audiências de 

custódia sejam um grande passo para evitar que haja prisões desnecessárias e ilegais no país, 

há uma série de questões que precisam ser solucionadas para que o processo penal cumpra 

devidamente o seu papel constitucional.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CONCLUSÃO 

  A prisão preventiva é um instrumento deveras relevante na liturgia do processo penal, 

já que se revela como uma ferramenta altamente eficaz para o acautelamento processual. A par 

disso, é mister relembrar que a prisão preventiva não é um fim em si mesmo, porquanto deverá 

ser decretada apenas para proteger o andamento do processo penal e para assegurar a aplicação 

da lei penal, devendo ser encarada, portanto, como medida de natureza excepcional.  

Não obstante, conforme analisado detalhadamente no decorrer da exposição, a prisão 

preventiva é vista como uma regra por parte do Poder Judiciário, de maneira que a quantidade 

de presos provisórios no país é alarmante, o que demanda uma urgente política criminal com 

vista a socorrer esse grande problema nacional.  

A absurda porcentagem de presos provisórios no país é decorrência de um fenômeno 

amplo que envolve uma série de influências extrajurídicas, as quais permitem construir um 

perfil de preso preventivo que é alvo fácil do sistema de justiça criminal. Primeiramente, há 

uma influência filosófica-política decorrente de teorias contratualistas que emergiram durante 

a idade moderna. Em seguida, a influência cultural que torna a prisão preventiva uma verdadeira 

pena antecipada. Ainda há contribuição midiática responsável por tornar o preso preventivo 

presumidamente culpado, em interpretação em contrário sensu à expressa no próprio texto 

constitucional123. De resto, há influência do racismo ainda existente no aparelho repressor 

estatal como decorrência de uma história de escravidão e de genocídio aos negros no país. 

Na contramão desse cenário, as audiências de custódia demonstram ser um importante 

mecanismo de combate a prisões ilegais e desnecessárias, ainda que haja muito o que se fazer 

até que alcancem seu objetivo pleno.  

Por derradeiro, vale ressaltar que, apenas quando a prisão preventiva estiver cumprindo 

o seu papel verdadeiramente democrático, sendo aplicada excepcionalmente nos processos 

penais, é que o Direito estará cumprindo sua função de harmonizador das relações sociais 

intersubjetivas, obtendo o máximo de realização dos valores humanos, com o mínimo de 

sacrifícios e desgastes124. 

                                                           
123 CF, artigo 5º, LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória. 
124 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 

Geral do Processo. 29ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2013. Pág. 27.   
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