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RESUMO 
 
 
 

MORAES, Thiago Mota de. A DEMOCRATICIDADE COMO INSTRUMENTO DE 
LIMITAÇÃO E LEGITIMAÇÃO DO APRISIONAMENTO CAUTELAR: uma proposta 
de contenção do fenômeno de inversão do sistema penal. 136 f. Dissertação de Mestrado – 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
 
Com o exponencial crescimento da população carcerária brasileira mensurado nas últimas 
décadas, verificou-se um incremento mais substancial na utilização dos mecanismos de 
aprisionamento cautelar de índole penal. Tal paradigma reflete a tensão entre o interesse do 
Estado em garantir a efetividade do Processo Penal e os direitos fundamentais do acusado, em 
particular o direito à sua liberdade pessoal e à presunção de inocência. Há uma evidente 
dicotomia entre o recrudescimento progressivo da medida cautelar penal segregativa, e a 
necessidade de respeito às garantias constitucionais protetivas, que denota divergências ocultas 
em questões básicas de política criminal e do sistema de Direito Penal. Com o objetivo de 
compreender tal predicamento, examinou-se a prisão provisória, inserida tradicionalmente no 
Direito Processual Penal como medida instrumental de natureza cautelar, mas largamente 
utilizada como instrumento de política criminal de cunho preventivo, destinada à contenção da 
criminalidade e como antecipação do caráter punitivo da pena. Através do cotejamento da 
literatura e de decisões do Supremo Tribunal Federal, verificou-se a prisão provisória como 
produto de uma latente e inconfessada, porém nítida, concepção inquisitiva de Processo Penal. 
Nosso estudo sugere que tal predicamento seria resultado de um processo de expansão do poder 
punitivo estatal, revelado no fenômeno da inversão do sistema penal, somente possível em 
decorrência da outorga pela legislação pátria infraconstitucional de substancial amplitude 
semântica aos provimentos coativos cautelares e de permanências autoritárias na cultura, nos 
personagens e nas práticas do Processo Penal. As observações resultantes do uso do referido 
instituto demonstram sua incompatibilidade com o marco referencial da Democraticidade 
(Cunha Martins), pelo viés de uma epistemologia garantista (Ferrajoli). Reconhecendo o caráter 
entimemático do método de aplicação do direito, relacionamos o paradigma dos preceitos 
constitucionais oriundos da presunção de inocência e da proporcionalidade, como elementos 
negativos na construção de uma proposta de contenção hermenêutica da prisão provisória 
brasileira. 
 
Palavras-chave: Democraticidade; Presunção de Inocência; Prisões cautelares; 
Proporcionalidade; Teoria do Garantismo Penal. 

 
  



ABSTRACT 
 
 

MORAES, Thiago Mota de. THE LIMITS AND LEGITIMATION OF PREVENTIVE 
CRIMINAL CUSTODY UNDER THE DEMOCRATIC STANDARD: a suggested framework 
for restricting the inversion of the criminal justice system. 136 p. Dissertação de Mestrado – 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
End to end with an abnormal exponential growth of the incarceration rates reported in Brazil in 
the last decades, a more considerable and alarming augmentation in the use of criminal 
preventive confinements was noted. Such paradigm echoes the tension between the State’s 
interest in ensuring the effectiveness of the criminal justice system and the defendant’s 
fundamental rights, particularly the right to personal liberty and the presumption of innocence. 
There is an unmistakable dichotomy in the midst of the progressive recrudescence of 
precautionary arrest, and the need for the observance of protective constitutional guarantees, 
which denotes surreptitious divergences in basic issues of criminal policy priorities and of the 
criminal legal system. With the purpose of comprehending such predicament, Brazilian’s 
criminal preventive confinement was examined by means of its traditional incorporation in the 
criminal procedural law as a deterrent contributory measure, but highlighting its copious though 
illegitimate employment as a preventive criminal policy apparatus intended to the contention 
of criminality and to inflict premature punishment. Throughout a cross-referencing research of 
technical literature and the decisions of Brazilian’s Supreme Court, it was verified that the 
preventive criminal custody is a byproduct of a concealed and yet unconfessed, however 
unambiguous, inquisitive understanding of the Criminal Procedural Law. This analysis 
indicates that such quandary is a result of an expansion process of the State's punitive structure, 
revealed by the criminal justice system inversion phenomenon, which is only made possible 
due to our country’s infra-constitutional legislation semantic vagueness and the authoritarian 
permanencies in the culture, among the personages, and also amid the practices of the Criminal 
Procedural Law. The resulting observations on the exploitation of the criminal preventive 
custody in Brazil highlights its incompatibility with the democratic referential framework 
(Cunha Martins), from the perspective of the Theory of Penal Guarantees (Ferrajoli). Thus, by 
recognizing the enthymematical nature of the main framework of legal discourse, it is 
emphasized the compulsory correlation amongst the paradigm of the constitutional presets 
devised from the presumption of innocence and proportionality, and the negative elements 
required for the construction of a preventive confinement hermeneutic contention proposal to 
Brazil’s legal system. 
 
Keywords: The Democratic Standard; Presumption of innocence; Preventive confinements; 
Proportionality; The Theory of Penal Guarantees. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estimativas1 apontam que de 2000 a 2014, a população prisional brasileira cresceu, 

em média, 7% (sete por cento) ao ano, o que totaliza um incremento global no processo de 

encarceramento, durante o período, de cerca de 161% (cento e sessenta e um por cento); mais 

a mais, sobreleva asseverar que o respectivo percentual é dez vezes maior que o crescimento 

total da população brasileira no período (que foi de aproximadamente de 16%). 

Verificando tais dados com mais especificidade, percebe-se que enquanto no ano 

2000 havia 137 (cento e trinta e sete) presos para cada cem mil habitantes, em 2014 tal número 

fora elevado para quase 300 (trezentos)2. Nada obstante, o que assenta ainda maior inquietude 

nos referidos números é o irrefutável incremento na utilização dos mecanismos de 

aprisionamento cautelar (a exemplo da Prisão Temporária e Preventiva), em sua proporção com 

a prisão pena, dita definitiva. 

Nesta senda, o relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN)3 revelou que no ano de 2014, dos quase seiscentos e oito mil indivíduos privados 

de sua liberdade ambulatorial no Brasil, perto de duzentos e cinquenta mil eram presos 
provisórios (sem condenação); e mais, em estados como Ceará (99%), Alagoas (93%) e Mato 

Grosso (80%), quase a totalidade destes presos provisórios encontravam-se segregados há mais 

de 90 (noventa) dias “sem ainda terem passado por julgamento”. 

A prisão cautelar (preventiva ou provisória) é, pois, uma das instituições mais 

controversas4 do sistema penal, constituindo, “[...] um dos problemas mais difíceis e críticos do 

Processo Penal, no qual colidem com extraordinária intensidade o interesse do Estado em 

garantir a efetividade do Processo Penal e os direitos fundamentais do acusado, em particular o 

direito à sua liberdade pessoal”5. 

                                                             
1 MOURA, Tatiana Whately de; RIBEIRO, Natália Caruso Theodoro. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias (INFOPEN). Brasília: Ministério da Justiça, Departamento Penitenciário Nacional, 2014, p. 15. 
2 299,7, para ser mais preciso. 
3 MOURA, Tatiana Whately de; RIBEIRO, Natália Caruso Theodoro. Op., cit., p. 20, GIACOMOLLI, Nereu José. 
Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere. São Paulo: Marcial Pons, 2013, pp. 11 e 12. 
4 Neste sentido, ver: WEDY, Miguel Tedesco. Eficiência e prisões cautelares. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013, p. 13.; GIACOMOLLI, Nereu José. Op.,cit., pp. 11 e 12.; POLASTRI, Marcellus. A tutela 
cautelar no processo penal. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 1.; e GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís. 
Introdução. In: GOMES, Luiz Flávio e MARQUES, Ivan Luís (Org.). Prisão e medidas cautelares: comentários 
à lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, pp. 11 a 13. 
5 SANGUINÉ, Odoné. Prisão cautelar, medidas alternativas e direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 
2014, p. V. 
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Por isso, axiologicamente, ainda que se resulte verossímil certa complacência com 

a impunidade de algum culpável, uma opção protetora do indivíduo6 em se tratando de prisões 

cautelares é de relevância sine qua non, pois, decorre da consciência de que o custo a ser 

desforrado pela prisão prematura e desnecessária de um inocente7 é altíssimo e injustificável, 

“ainda mais no medieval sistema carcerário brasileiro”8, onde o interregno temporal de 

custódia, per si, representa uma antecipação punitiva. 

Apenas para se ter uma ideia, como revela o estudo recentemente empreendido pelo 

Ministério da Justiça9, em níveis mundiais, ao contrário do mito de impunidade que permeia 

nosso sistema penal, o Brasil já representa a terceira maior força encarceradora do planeta. Mas 

não é só: um dos dados mais impactantes da referida pesquisa é a quantidade de réus que 

chegam a cumprir medidas cautelares de prisão (em crimes como furto, roubo e tráfico) e depois 

são absolvidos: 

Na Bahia, tem-se que, na média dos três crimes, 21,9% dos réus foram 
absolvidos, e, deste total, 85,4% cumpriram medidas de prisão durante o 
processo. Em Santa Catarina, os absolvidos somaram 41,5%, em média, e, 
dentre eles, 68,5% cumpriram medidas de prisão [grifos nossos]. Esses 
dados confirmam a incidência da presunção de culpabilidade na conversão da 
prisão em flagrante em prisão cautelar. Como esta conversão ocorre na 
maioria absoluta dos casos que ao final redundam em absolvição, em todos os 
crimes, estatisticamente é possível dizer que a justiça criminal opera in dubio 
pro societate10. 

Como visto, a sempiterna dicotomia existente entre o recrudescimento progressivo 

da medida cautelar penal segregativa, donde se evidencia sua eclipsada vinculação com 

objetivos de direito eminentemente material11, e a necessidade de respeito às garantias 

constitucionais protetivas, denotam divergências ocultas em questões básicas de política 

                                                             
6 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Madrid: Editorial Trotta, 1995, p. 549. 
7 Ao nos referirmos a um pretenso custo, estamos qualificando o risco, claro e inevitável, do posterior 
conhecimento pela persecução criminal, de que o cidadão outrora segregado cautelarmente fosse, em verdade, 
inocente. Neste ponto, como justificar sua constrição ambulatorial provisória imerecida!? Se para o corpo social, 
para a sociedade, para a mídia e para certos setores do próprio direito há uma demanda pelo imediato “castigo” 
dos culpáveis, ainda assim, parece-nos legítimo afirmar que há uma opção constitucional pela tutela da imunidade 
dos inocentes. 
8 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 572. 
9 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL). Excesso de prisão provisória no 
Brasil: um estudo empírico sobre a duração da prisão nos crimes de furto, roubo e tráfico (Bahia e Santa 
Catarina, 2008-2012). Brasília: Ministério da Justiça, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL); Ipea, 2015, p. 
20. 
10 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL). Op., cit., p. 83. 
11 Como nas teorias preventivas da pena. 
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criminal e do sistema de Direito Penal, que somente reforçam a utilidade do presente estudo, 

especificamente no que se refere à busca por soluções luzidias para as antinomias apresentadas. 

O interesse, pois, na presente investigação, nasceu de nossa atividade advocatícia e 

acadêmica e consolidou-se a partir da constatação da necessidade de se reexaminar a prisão 

provisória, inserida tradicionalmente no Direito Processual Penal como medida instrumental de 

natureza cautelar, mas largamente utilizada como instrumento de política criminal de cunho 

preventivo, destinada à contenção da criminalidade e como antecipação do caráter punitivo 

(aflitivo) da pena. 

Neste escopo, a doutrina12 já alerta há algum tempo para uma suposta dimensão 

“penalizadora” do Processo Penal13, e para a tendência, cada dia mais inquietante, de que o 

mesmo, através das prisões ditas cautelares, locuplete-se progressivamente do sítio da pena, 

concentrando ampla porção da função repressiva que a esta se abaliza no plano jurídico-formal, 

de maneira pronta e exemplar. 

Mais a mais, a práxis jurídica14 somente reforça o conteúdo valorativo de que a 

prisão provisória é produto de uma latente e inconfessada, porém nítida, concepção inquisitiva 

de Processo Penal, que quer o imputado em situação de inferioridade, imediatamente 

sujeitando-o à uma punição exemplar e ao estereótipo de uma culpabilidade (juízo de 

reprovabilidade) prévia, evidenciando, pois, a “função real15” da prisão provisória (pena) 

enquanto presunção de culpa. 

                                                             
12 Neste sentido: SÁNCHEZ, Eduardo Andrade. Instrumentos Jurídicos contra el Crimen Organizado. Mexico, 
D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997, p. 32.; ZAFFARONI, Eugenio Raúl; MORA, Luis 
Paulino; CARRANZA, Elías; VEGA, Mario Houed El preso sin condena en América Latina y el Caribe. Instituto 
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuente, San José,  
p. 1983, p. 183.; FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 341. 
13 Ainda neste sentido: “El eficientismo penal intenta hacer más eficaz y más rápida la respuesta punitiva limitando 
o suprimiendo garantías substanciales y procesales que han sido establecidas en la tradición del derecho penal 
liberal. La reducción de los niveles de legalidad destruye el equilibrio entre la verdad substancial y la verdad 
procesal, al mismo tiempo que marca un retorno a las formas de proceso premodernas: el proceso crea la prueba, 
el proceso crea el criminal, el proceso es la pena principal” BARATTA, Alessandro. La Política Criminal y el 
Derecho Penal de la Constitución: nuevas reflexiones sobre el modelo integrado de las ciencias penales. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais (RBCCrim), São Paulo, v. 8,  n. 29, p. 27-52, Jan./Mar., 2000, p. 147.  
14 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Secretaria de Assuntos Legislativos (SAL). Op., cit., p. 20. 
15 Tal função revela-se em contraste com a visão de uma prisão provisória orientada “en los límites indispensables 
para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la pretensión punitiva [...], cuando en el caso 
concreto se la estime de suficiente aseguramiento y cumpla su objetivo cautelar específico” RÍOS, Ramón 
Teodoro. La ejecución de la pena. In: ROXIN, Claus, et al. (Org.). Determinación judicial de la pena. Buenos 
Aires: Editores del Puerto, 1993, p. 138.  
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Ignorando-se, pois, o postulado da não-culpabilidade, segrega-se o suspeito (ou 

mero imputado) durante toda a persecução criminal, invertendo-se o caráter excepcional do 

édito constritivo e privando-se a liberdade como regra, onde deveria prevalecer o estado de 

inocência. Nosso estudo sugere, pois, que tal predicamento seria resultado de um processo de 

expansão do poder punitivo estatal, revelado no fenômeno da inversão do sistema penal16. Não 

é por menos que ZAFFARONI17 atesta a atuação preferencial e dominante do poder punitivo 

através da prisão provisória, por meio de um Direito Penal de periculosidade presumida, em 

que a medida cautelar é pena cautelar, travestida de medida processual. 

Como consequente, pois, com a outorga pela legislação pátria infraconstitucional 

de substancial amplitude aos provimentos coativos cautelares, legitima-se um permissivo 

jurídico em que a fundamentação das prisões provisórias no Brasil dá margem para que elas 

sejam utilizadas, em conformidade com uma tendência mundial18, para compactuar com uma 

finalidade política, simbólica e imediata de combater a criminalidade, transformando a 

prevenção de delitos numa regra comum e ordinária da jurisdição penal. 

Pois bem, no âmbito da discussão valorativa, tal ideal preventivo imposto ao 

aprisionamento cautelar é, indubitavelmente, inconciliável com um Processo Penal 

fundamentado em ideais democráticos, sendo a vociferação clara e criticável de um pretenso 

eficientismo penal que é refratário de velhas concepções latino-americanas, onde curiosa e 

surpreendentemente coexistem, em um projeto de Estado de direito democrático no plano 

formal, de previsão constitucional de direitos e garantias individuais em matéria penal, e o 

Estado policial, “herdeiro da tradição escravocrata, autoritária e ditatorial, legitimado, a cada 

instante, pelo discurso da eficácia e da segurança”19. 

                                                             
16 Na lição do mestre argentino: “A relação mais destacada do poder punitivo latino-americano atual em relação 
ao aprisionamento é que a grande maioria – aproximadamente ¾ - dos presos está submetida a medidas de 
contenção, porque são processados não condenados. Do ponto de vista formal, isso constitui uma inversão do 
sistema penal, porém, segundo a realidade percebida e descrita pela criminologia, trata-se de um poder punitivo 
que há muitas décadas preferiu operar mediante a prisão preventiva ou por medida de contenção provisória 
transformada definitivamente em prática. Falando mais claramente: quase todo o poder punitivo latino-americano 
é exercido sob a forma de medidas, ou seja, tudo se converteu em privação de liberdade sem sentença firma, apenas 
por presunção de periculosidade [grifos no original]” ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. 
Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 70. 
17 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op.,cit., p. 70. 
18 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Op.,cit., p. 72. 
19 TAVARES, Juarez. A Globalização e os Problemas da Segurança Pública. Estado e Sociedade Civil no Processo 
de Reformas no Brasil e na Alemanha. Ciências Penais: Revista da Associação Brasileira de Ciências Penais, 
Rio de Janeiro, v. 1,  n. 0, p. 127-142, 2004, p. 59. 
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Isso denota um desvirtuamento do clássico sentido de segurança jurídica, para 

precipitar-se um quimérico arquétipo de segurança como ressalva necessária à liberdade 

individual para fazer frente aos riscos da criminalidade. Versa na alteração de uma postura 

reativa do Estado frente aos crimes (lesão ou perigo concreto de lesão a bens jurídicos), para 

uma postura preventiva, que busca antecipar os riscos e acometer potenciais criminosos antes 

que ajam. 

A crítica inevitável é que o ideal da liberdade deveria permitir apenas que o Estado 

utilizasse da violência (da prisão) contra pessoas que violassem bens jurídicos relevantes ou 

estivessem na iminência de fazê-lo; por sua vez o ideal de segurança autoriza o exercício da 

violência de maneira arbitrária sobre toda a coletividade, como instrumento de uma guerra 

global permanente, onde todos passam à condição de suspeitos. É a naturalização do estado de 

exceção20, que no Brasil (e principalmente no Nordeste) parece ser a regra. 

Isto posto, cumpre assinalar que a presente pesquisa pretende discutir o significado 

e as implicações de uma possível atuação preferencial do sistema penal brasileiro através das 

prisões decretadas a título cautelar, e, a partir desta análise, rever criticamente a prisão 

provisória em sua dimensão constitucional (confrontando-a com o modelo da democraticidade). 

Em outras palavras: tendo-se em vista o número oficial de encarceramentos 

provisórios no Brasil, bem como seu crescimento em comparação com as prisões decorrentes 

de condenação, pretende-se verificar e discutir as implicações no campo do direito, da política 

e da justiça, advindas de um pretenso fenômeno de inversão do sistema penal para o Estado de 

direito, o regime democrático e os direitos humanos no Brasil. 

Neste referencial, reconhecendo o caráter entimemático do método de aplicação do 

direito, partimos do paradigma dos preceitos constitucionais oriundos da legalidade e 

proporcionalidade como elementos negativos para a liberalidade excessiva com o qual os 

magistrados diuturnamente promovem um encarceramento generalizado pré-condenatório, 

invertendo-se o sentido e o desígnio do sistema penal. 

Objetiva, pois, a presente dissertação reavaliar as diversas modalidades de prisões 

provisórias em nosso País, propondo um método restritivo à sua utilização e disseminação no 

sistema penal, reforçando o caráter constitucional dos valores atribuídos à liberdade e à não-

                                                             
20 AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção. São Paulo: Boitempo Editorial, 2004, p. 142. 
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culpabilidade e, por conseguinte lógico, limitando seu campo de atuação no âmbito do 

periculum libertatis21. 

Assim, a dissertação consistirá em apreciação crítica das múltiplas espécies de 

prisão provisória observadas na legislação processual penal brasileira à luz do garantismo 

“ferrajoliano” e da democraticidade (conceituada por Rui Cunha Martins22) como modelos 

epistemológicos, normativos e axiológicos de legitimação ou deslegitimação de sistemas penais 

concretos, e também de normas, institutos e práticas penais e processuais específicas de um 

dado ordenamento jurídico, de acordo com os parâmetros do Estado Constitucional de Direito. 

A análise feita com base no modelo garantista conclui pela ilegitimidade da prisão 

provisória brasileira (na forma como é efetivada hodiernamente), em razão de sua 

incompatibilidade com o estado de inocência – ao mesmo tempo, um princípio jurídico-

constitucional (critério de legitimação interno) e um princípio ético-político (critério de 

legitimação externo ou critério de justiça) que orienta o Processo Penal brasileiro –, e também 

por violar os princípios inerentes ao sistema acusatório e ao devido processo legal.  

Por outro lado, as demandas que sustentam os imperativos de proteção social (a 

exemplo da necessidade de manutenção da ordem e a segurança para uma convivência social 

pacífica) representam uma “irredutível antinomia de duas ordens de legitimidade, 

dialeticamente em oposição e que historicamente oscilam de um polo a outro na busca de um 

difícil compromisso”23 que as satisfaça. É o discurso do eficientismo atrelado ao Direito 

Processual Penal, fracionado sobre a binariedade representada por um processo autoritário e 

inquisitorial de um lado, ou relativista e fraco, aparentemente “despreocupado com a 

persecução penal e com a justiça”24 de um outro. É que a “demora” na prestação jurisdicional 

de cunho penal parece legitimar uma atuação mais forte e densa do próprio Processo Penal. 

Ocorre que, como na dicção de FERREIRA MONTE25, sempre haverá críticas 

(umas justas, outras nem tanto) de que a justiça é morosa e que esse interregno temporal serve 

                                                             
21 Neste sentido: “a existência do Estado de Direito [...] implica em um dever de abstenção por parte do Estado, 
ou seja, um dever de nada fazer no sentido de oferecer obstáculos ao pleno exercício dos direitos individuais e, 
além disso, de garanti-los de forma eficaz em benefício de todos os membros da sociedade, indistintamente”. 
FREITAS, Ricardo de Brito. A. P. Razão e Sensibilidade: Fundamentos do Direito Penal Moderno. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2001, p. 147. 
22 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 72. 
23 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., p. 16. 
24 WEDY, Miguel Tedesco. Op.,cit., p. 18. 
25 “Se quisermos ser mais claros, diremos que, para ser eficiente, a justiça deveria ser de tal modo que, logo após 
a prática do facto, sabendo-se que alguém é suspeito, utilizando-se todos os meios de obtenção de prova, então, 
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de lastro a permear-se um senso comum de impunidade. Nada obstante, é pelo enfoque 

garantista que se pode perceber uma metodologia capaz de extrair desse modelo ideal os 

fundamentos críticos para deslegitimar o encarceramento provisório como consequência de 

uma visão do tema preponderantemente jurídico-processual, ainda que com nítida 

fundamentação político-constitucional, onde eficiência não seja, simplesmente, sinônimo de 

presteza jurisdicional e de enfrentamento da impunidade, mas um “filtro capaz de conduzir a 

verdade possível e válida, a partir de um clima de equilíbrio e ponderação, capaz de alcançar a 

justiça respeitando garantias [...]”26.  

  

                                                             
em poucas horas, ter-se-ia descoberto a verdade, e estar-se-ia perante uma acusação. E se ainda se quisesse ser 
mais célere, toda a investigação, sumária, claro está, feita pela polícia, serviria já de auto de notícia, de acusação, 
seguindo-se de imediato para julgamento, sendo que toda a prova produzida na investigação, por razões de 
eficiência, poderia afinal, ser aproveitada em julgamento, sem necessidade de a produzir de novo, obtendo-se uma 
decisão em poucas horas, após o início da investigação. Isso sim seria celeridade! Mas, a que preço? A que custos 
axiológicos? Dispensar-nos-ão de explicar o porquê da falta de razoabilidade da caricatura acabada de enunciar 
daquilo que poderia ser uma justiça muito eficiente, que na verdade seria tudo, uma eficiente gestão administrativa 
de problemas sociais, mas não a justiça” MONTE, Mário Ferreira. Um olhar sobre o futuro do direito processual 
penal: razões para uma reflexão. In: MONTE, Mário Ferreira, et al. (Org.). Que futuro para o Direito Processual 
Penal? Coimbra: Coimbra Editora, 2009, pp. 411 e s. 
26 WEDY, Miguel Tedesco. Op.,cit., p. 21. 
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2 PARA UMA COMPREENSÃO PRELIMINAR: OS SISTEMAS PROCESSUAIS E O 
APRISIONAMENTO CAUTELAR 

Como cediço, umas das mais meritórias sequelas do princípio do estado de 

inocência é a excepcionalidade de toda e qualquer forma de prisão, sua limitação ao mínimo, 

por configurar-se, como dito, num mal que, apesar de nutrir uma índole substancialmente 

tortuosa, é irremediavelmente necessário, como atestam TOURINHO FILHO27 e MAZZILLI28.  

Até porque, uma intervenção de tão grave porte na vida, na liberdade e na honra 

individual que a privação de liberdade impõe, demanda um imperativo negativo ao Estado para 

que não a exerça, simplesmente, para lograr objetivos econômicos ou de organização, ou até 

mesmo para o exercício de uma suposta luta contra sentimentos políticos. Quando age desta 

forma, assevera WELZEL29, rechaça-se a força geradora da moral contida nas normas penais e 

desvia o Direito Penal pelo caminho de simples medida de intimidação. 

Trata-se, numa percepção incialmente perfunctória, do princípio da razoabilidade 

que, subsumido ao Direito Penal (e Processual Penal), significa que a tutela que se perfaz 

através da intervenção física na liberdade, deve ser empregada apenas quando for a única 

medida eficaz de salvaguardar os bens jurídico-penais da coletividade. Em outros termos, 

havendo outras medidas de similar eficácia, deve preferir-se aquela (ou aquelas) que 

ocasione(m) o menor prejuízo (singular ou conjuntamente). 

Tal paradigma reflete a necessidade que o Direito Penal assuma como fim, 

conforme assevera FERRAJOLI30, uma dupla função: a prevenção geral dos delitos (enquanto 

limite mínimo) e a prevenção geral das penas arbitrárias ou desproporcionais (limite máximo 

das penas). Os dois fins e os dois interesses entram em conflito e são seus portadores as duas 

partes de um Processo Penal contraditório: a acusação, interessada na defesa social (e, por 

conseguinte, na maximização da prevenção e do castigo dos delitos) e a defesa (interessada na 

defesa individual e, portanto, em maximizar a prevenção das penas arbitrárias). 

Flagrante, pois, que todo o sistema processual se estabelece sobre essa tensão que 

não pode ser ignorada, sob pena de se empreender uma visão míope, quase autista, da 

                                                             
27 TOURINHO FILHO, Fernando. Da prisão e da liberdade provisória. Revista Brasileira de Ciências Criminais 
(RBCCrim), São Paulo, vol. 7,  p. p. 73 - 90, 1994, p. 73. 
28 MAZZILLI, Hugo Nigro. Prisão Processual. In: NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Doutrinas Essenciais 
Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 1133. 
29 WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general. Buenos Aires: Roque Depalma, 1956, p. 8. 
30 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 332. 
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sistemática vergastada. Por isso, a alternativa jurídico-epistemológica, apesar de clara, não é 

simples: trata-se de “optar, sem meias palavras, por um Processo Penal de defesa social, típico 

dos regimes autoritários, ou por um Processo Penal constitucionalizado, garantidor dos direitos 

do acusado, limitador da violência do Estado”31. 

Tal dicotomia resta representada principalmente pela relação Processo Penal e 

tempo (conforme exposição trazida por BADARÓ e LOPES Jr.32), uma vez que, em uma 

sociedade que sofre com a violência e que, diuturnamente é impulsionada ao punitivismo, a 

demora na prestação jurisdicional no âmbito penal parece incrementar “a sensação de 

impunidade e [frustrar] o juízo social sobre determinado fato. [... Razão pela qual] a dor e o 

sofrimento causado pelo crime [acabam por exigir] uma resposta imediata dos atores judiciais 

[...]”33. Neste caso, colocando-se na balança os valores em jogo, defende-se34 a primazia do 

interesse da coletividade a proteger-se de uma possível nova agressão por parte de quem se 

presume que tenha cometido um delito, frente ao direito que toda pessoa tem de desfrutar de 

sua liberdade. 

É o que BETTIOL adverte quando afirma que o Processo Penal é, em verdade, um 

dos índices mais típicos do grau de civilização atingido por um povo na sua caminhada histórica 

e que, toda a disciplina referente à coerção pessoal é função “duma opção política feita pelo 

legislador entre a ‘razão de Estado’ e a ‘razão individual’”35. Em outras palavras, conforme 

assinala GOLDSCHMIDT36, a estrutura do sistema processual penal de uma nação é o 

termômetro dos elementos democráticos ou autoritários de sua Constituição. 

Coincidentemente, verifica-se que não se trata tão-somente de um instrumento 

técnico, mas do reflexo dos valores políticos e ideológicos de um Estado, ao traçar, “em 

determinado momento histórico, as diretrizes básicas do sistema político do país”37. Com isso, 

                                                             
31 MARTINS, Rui Cunha. Op.,cit., p. 54. 
32 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy; LOPES JUNIOR, Aury. Direito ao Processo Penal no Prazo 
Razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 30. 
33 OLIVEIRA, Daniel Kessler de. A prisão preventiva e sua (necessária) excepcionalidade. Canal Ciências 
Criminais, 2016. Disponível em:  <http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/a-prisao-preventiva-e-sua-
necessaria-excepcionalidade/>. Acesso em: 26 de janeiro de 2016. 
34 SÁNCHEZ, Eduardo Andrade. Op.,cit., p. 32. 
35 BETTIOL, Guiseppe. Instituições de direito penal e processo penal. n. 32. Coimbra: Pillares, 1974, p. 195 e 
196. 
36 GOLDSCHMIDT, James. Problemas jurídicos y políticos del proceso penal. In: GOLDSCHMIDT, James 
(Org.). Derecho, derecho penal y proceso I: problemas fundamentales del derecho. Madrid: Macial Pons, 2010, 
p. 778. 
37 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo Penal Constitucional. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2002, p. 15. 
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transmuda-se de ferramenta pela qual agentes governamentais vindicam os interesses estatais 

por eles instituídos, para ser um eixo de proteção, de salvaguarda, contra o arbítrio destes 

mesmos agentes. POLASTRI38, corroborando tal pensamento, observa que: 

[...] fica cada vez mais evidente que a ideologia que predomina em 
determinado Estado, em certa época, irá influir na sua legislação processual, 
sobretudo, no Processo Penal, e, notadamente, através de um veículo condutor 
de onde irradiam seus princípios: a sua Constituição.  

Em outras palavras, como se erige do escólio de CUNHA MARTINS39, deve se ter 

o Processo Penal como um “instrumento político de participação com maior ou menor 

intensidade, conforme evolua o nível de democratização da sociedade”, diante do qual, resta 

imprescindível a existência de uma “coordenação entre direito, processo e democracia”, que 

somente pode ocorrer por meio do “desejável caminho da Constituição”. 

Destarte, um Processo Penal democrático deve primar para que seu regramento 

objetive algo além da simples (tentativa de) acuidade do édito decisório final, mas conquanto 

se percebam os consequentes lógicos da cognição do acusado como parte, puramente pela 

dignidade de seus status40, em virtude de sua inalterada participação na comunidade política, 

devem-se referir-lhe certos direitos, refletivos do tratamento que o constituinte originário optou 

com o princípio da não-culpabilidade (art. 5º, LVII CRFB). 

Tal proposição, frise-se, acena como consequência da ferocidade que é própria do 

sistema penal e, portanto, reflete-se indissociável da advertência asseverada por BRANDÃO41, 

para quem “se a violência do controle penal não for limitada, a história mostra a possibilidade 

de criação de chagas que nunca poderão ser olvidadas na história da humanidade”. Apesar disto, 

infelizmente, o Processo Penal continua demonstrando, na prática, ser um ritual de deterioração 

do status social do sujeito, conquanto “a humilhação do acusado subsiste como elemento 

importante e pouco custoso dos mecanismos de repressão”42. 

Isto contrasta com a premissa de que a liberdade é um valor superior em nosso 

ordenamento jurídico (preâmbulo da Constituição Federal - CF), que se encontra reconhecido 

                                                             
38 POLASTRI, Marcellus. Op.,cit., p. 8. 
39 MARTINS, Rui Cunha. A hora dos cadáveres adiados: corrupção, expectativa e processo penal. São Paulo: 
Atlas, 2013, p. 3. 
40 LAI, Ho Hock. Liberalism and the Criminal Trial. Sydney Law Review,  vol. 32,  no. 2, p. 2010, p. 104. 
41 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal: dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. 2ª. Coimbra: Almedina, 2014, p. 197. 
42 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Direito à Prova no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 98. 



21 
 

explicitamente como direito em nossa Constituição (art. 5º, caput e incisos LIV, LXVI e LXVIII 

da CF), na Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH)43, na Convenção Americana 

de Direitos Humanos (CADH)44 e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos 

(PIDCP)45. 

Como se vê, a problemática ora posta não se resolve simplesmente na esfera 

normativa (o que seria demasiadamente minimalista, ou até ingênuo46). Existe uma cultura 

jurídica, da qual a própria concepção de sistema processual penal é parte significativa, que “não 

se esgota em elementos normativos, pois eles estão sujeitos a convicções de ordem política e à 

própria concepção que se tem de ciência e conhecimento em um determinado momento 

histórico” 47. 

Por tudo isso, faz-se imprescindível, neste caso, identificar as matrizes autoritárias 

entremeadas no bojo de nossa justiça criminal, “viabilizando assim críticas às permanências 

autoritárias na cultura, dos personagens, das práticas e procedimentos do Processo Penal”48, até 

porque, na dicção de CUNHA MARTINS49, o reconhecimento do fato de que um sistema 

democrático faz uso de “mecanismos constantes do painel de funcionalidades [...] ditatoriais”, 

é prova “de que existem elementos de distinta índole e de código genético contrastante a 

funcionar em simultâneo no quadro de dado sistema [...]”; afinal de contas, “a fronteira entre 

ditadura e democracia não é dada pela sucessividade do tempo histórico, [mas] desenha-se nas 

práticas, isto é, nas decisões políticas”50. 

 
2.1 DO PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE CONTENÇÃO DO PODER 
PUNITIVO ESTATAL 

Pois bem, com a humanização da teoria da lei penal e com o crescente abandono da 

vingança como elemento motriz do sistema criminal, tornou-se indispensável à dogmática erigir 

uma visão específica de indivíduo, de sociedade e da relação existente entre os dois. A premissa 

                                                             
43 Expresso tanto como vedação da detenção ou encadeamento arbitrários, mas também como exigência de 
excepcionalidade e taxatividade da privação de liberdade física. 
44 Nos itens 2, 3 e 5, do art. 7º. 
45 Itens 1 e 3, do art. 9º. 
46 LOPES JUNIOR, Aury. Op.,cit., p. 68. 
47 KHALED JR., Salah H. A Busca da Verdade no Processo Penal: para além da ambição inquisitorial. 1. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013, p. 15. 
48 MALAN, Diogo. Ideologia política de Francisco Campos: influência na legislação processual penal brasileira. 
In: PRADO, Geraldo e MALAN, Diogo (Org.). Autoritarismo e processo penal brasileiro. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2015, p. 5. 
49 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 90. 
50 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 91. 
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inicial é que homens são animais sociais que realizam suas potencialidades na vida social, no 

contexto de comunidade. Tais potencialidades se atualizam pela efetivação dos direitos 

humanos, que se situam como uma formulação que traduz o processo de ser humano (essência) 

de um nível meramente abstrato, filosófico, para um âmbito mais concreto51. 

É por isso, que uma lei penal que afirmativamente se norteia pela efetivação dos 

direitos fundamentais, atua como uma barreira à introdução de normas que de qualquer forma 

vulnerem estes mesmos direitos. A lei penal, desta forma, preserva nosso direito de ser livres 

da intrusão estatal em nossa liberdade, exceto nos limites em que nossa violação atinja os 

direitos de terceiros52.  

Aliás, em qualquer Estado (dito Democrático de Direito), com uma Constituição 

minimamente rígida (como é a nossa), são consideradas inválidas, por violarem premissas 

constitucionais, quaisquer normas que eventualmente contravenham “princípios constitucionais 

de direitos humanos, da igualdade e da estrita legalidade penal”53. Tais balizas, enunciadas 

como existentes no próprio direito, derivam de uma dupla limitação ao poder punitivo do 

Estado54, que decorrem, como já mencionado, dos próprios princípios assentados à natureza de 

fundamentais pela nossa Constituição Republicana. 

Pois bem, precisamos reafirmar que o Direito Penal, em todo seu conjunto de pautas 

proibitivas, repreende condutas que vulneram objetos importante da vida social, interesses 

coletivos, que por isso se denominam bens jurídicos (função de segurança jurídica do Direito 

Penal). Neste quadro, com supedâneo no que já foi mencionado, verifica-se que a intervenção 

penal supõe uma intromissão do Estado na esfera da liberdade do indivíduo que só se resulta 

tolerável quando é estritamente necessária (inevitável) para a proteção deste mesmo cidadão. 

A utilização de uma sanção tão grave quanto o é a pena requer o pressuposto de 

uma infração igualmente grave (regra de proporcionalidade da reação penal). A natureza penal 

da sanção torna imprescindível que haja uma correspondência igualmente penal da infração 

praticada, uma vez que o Direito Penal não deve ser utilizado para sancionar infrações de 

qualquer norma jurídica, mas apenas aquelas de natureza primária, merecedoras desta índole 

                                                             
51 DELANEY, John. Towards a Human Rights Theory of Criminal Law: A Humanistic Perspective. Hofstra Law 
Review, Hempstead, vol. 6,  n. 4, p. 832-917, Summer, 1978, p. 906. 
52 DELANEY, John. Op., cit., p. 910. 
53 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 330. 
54 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 427. 
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específica55. Somente as proibições e mandatos fundamentais para a vida social fazem jus a 

adotar a essência, a qualificação de normas penais e, por coerência, somente as infrações 

necessariamente relacionadas a tais leis merecem a condicionante de delitos. 

Para mais, a criminalização de uma determinada conduta somente encontra acerto 

em nosso ordenamento quando é sentida pela coletividade como contrária a algum princípio ou 

norma indispensável para o funcionamento dos sistemas sociais. Não é correto, pois, na lição 

de MIR PUIG56, recorrer à intervenção penal com a finalidade de alcançar este efeito 

dissuasório mais intenso, quando se tratar de uma infração que não esteja suficientemente 

internalizada pela consciência social. 

É o que se denominou de “utilidade penal”, conforme foi cunhado por GROCIO, 

HOBBES, PUFENDORF, THOMASIUS, BECARIA e, mais extensamente, por BENTHAM57; 

ou seja, somente as ações reprováveis por seus efeitos lesivos a terceiros podem justificar a 

esfera das proibições penais. Na lição de FERRAJOLI, tem-se que “a lei penal tem o dever de 

prevenir os mais graves custos individuais e sociais representados por estes efeitos lesivos e 

somente eles podem justificar o custo das penas e proibições”58. 

Neste ponto, o discurso jurídico-penal, nos contornos de seus elementos negativos, 

tem a função de reduzir não só o “exercício de poder da agência judicial”59, quanto legitimar a 

amplitude do exercício de poder da agência legislativa, balizando60 seu horizonte de projeção 

(é óbvio que, neste processo, há um certo grau de idealismo, um certo grau de imprecisão, que 

é inerente à realidade humana). 

No âmbito do direito privado, sabe-se que por certo, os contratos, em sua maior 

parte, se cumprem; igualmente, são válidos, em sua grande maioria, os atos administrativos e 

as leis são, em larga medida, constitucionais. Mas, quando isto não ocorre, a realização do 

direito material necessita de um procedimento judicial61. Nada obstante, na linha do pensamento 

                                                             
55 MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal en el Estado Social y Democrático de Derecho. 2ª. Barcelona: Editorial 
Ariel, 1985, p. 155. 
56 MIR PUIG, Santiago. Op.,cit., p. 156. 
57 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 464. 
58 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 464 e 465. 
59 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das Penas Perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. Rio 
de Janeiro: Revan, 1991, p. 186. 
60 Retirando parcela do arbítrio do exercício de poder das agências legislativas. 
61 BAUMANN, Jürgen. Derecho Procesal Penal: conceptos fundamentales y principios procesales 
(introducción sobre la base de casos). Buenos Aires: Depalma, 1996, p. 3. 
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de LOPES JR. 62, o Direito Penal é despido dessa coerção direta e, por conta disso, ao contrário 

do Direito Privado, “não tem atuação nem realidade concreta fora do processo correspondente”.  

É que o direito material de natureza penal difere justamente nessa possibilidade de 

autoexecução; seu viés substancial pode unicamente ser efetivado pela via do procedimento 

judicial (como afirmam ARMENTA DEU63 e CLARIÁ OLMEDO64). Tal relevante distinção 

resulta inequívoca da natureza da sanção penal que deriva como resultado possível da 

persecução, do imperativo de um procedimento alheio à mera disposição das partes, do próprio 

interesse público em se evitar a utilização da punição para fins exógenos à legalidade 

(perseguições políticas, intervenções pessoais etc.).  

Deve-se, pois, garantir a minimização dos espaços impróprios de eventual 

discricionariedade judicial, e imparcialidade de um provimento jurisdicional isento de 

influências exógenas (“midiáticas” e/ou sociais), a fim de não se comprometer o resultado da 

cognição jurisdicional, como uma garantia que não pode ser relativizada ou minimizada (como 

no episódio de Jean Calas de Voltaire65), oferecendo-se fundamento para um controle da 

legalidade do poder outorgado ao agente jurisdicional. 

Não sem razão, a ninguém é reservado o direito de julgar, nem de perseguir, nem 

de castigar aos demais, fora dos limites que o sistema jurídico impôs, e, para isto há um juiz, 

deve haver um processo determinado para resguardar garantias, e princípios que possibilitam 

esta contenção, como o estado de inocência e o da legalidade66.  

A pena depende da existência do delito e da experiência efetiva e total do Processo 

Penal, já que, como adverte CUNHA MARTINS67, este é um “limite às derivas processuais de 

                                                             
62 LOPES JUNIOR, Aury. A instrumentalidade garantista do Processo Penal. Revista Ibero-Americana de 
Ciências Penais, Porto Alegre,  n. 2, p. p. 11-33, 2001, p. 12. 
63 DEU, Teresa Armenta. A prova ilícita: um estudo comparado. 1. ed. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 26. 
64 OLMEDO, Jorge A. Clariá. Derecho Procesal Penal (Tomo I). Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 
1998, p. 26. 
65 Jean Calas fora um comerciante de Toulouse (na França), que foi vítima de uma grave perseguição por conta 
de fanatismo religioso. Apesar de ter-se declarado inocente, fora condenado à morte e ao confisco de seus bens, 
em virtude de tumultos populares. Com o auxílio de VOLTAIRE, conseguiu a reforma de seu processo, sendo, ao 
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país. Daí originou-se seu aforisma de que “les formes en France ont été inventées pour perdre les innocents” (as 
formas na França foram inventadas para prender os inocentes) BAUMANN, Jürgen. Op.,cit., p. 4. 
66 BRUERA, Hugo Arnaldo. Registros penales y autoritarismo. In: BRUERA, Hugo Arnaldo e BRUERA, Matilde 
Marina (Org.). Derecho Penal y Garantías Individuales. Rosario: Editorial Juris, 1997, p. 133. 
67 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 95. 
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fundo autoritário, impondo um sistema processual que possa considerar-se ele mesmo um 

aparelho limite ao poder punitivo”, para tanto, LOPES JR. diz que: 

A titularidade do poder de penar por parte do Estado surge no momento em 
que é suprimida a vingança privada e são implantados os critérios de justiça. 
O estado, como ente jurídico e político, avoca para si o direito (e também o 
dever) de proteger a comunidade e inclusive o próprio delinquente, como 
meio de cumprir sua função de procurar o bem comum, que se veria afetado 
pela transgressão da ordem jurídico-penal, por causa de uma conduta 
delitiva68. 

Resta então evidente que um Processo Penal de matriz democrática impõe que o 

funcionamento do sistema penal deva, inexoravelmente, ser guiado pelo princípio da 

jurisdicionalidade, “em oposição à lógica persecutória que no passado organizou sistemas 

voltados para a implacável persecução dos indesejáveis, tidos como inimigos”69; porquanto se 

somente pelo processo pode-se considerar provado que um indivíduo cometeu um delito, até o 

momento em que essa convicção for efetivamente produzida, nenhum delito pode considerar-

se cometido e nenhum sujeito pode ser considerado culpável, nem submetido à pena70. 

Nada obstante, esta concepção lastreada numa pretensa dignidade, no respeito aos 

direitos individuais do imputado é algo relativamente novo (historicamente). É lugar comum 

na doutrina71 asseverar que o giro de paradigma do sistema de persecução criminal perpetrou-

se ao fim do século XVIII, com o rechaço de alguns dos postulados básicos do sistema 

inquisitivo72.  

Em particular, pode-se afirmar que isto se deu, sistematicamente, a partir do repulso 

da presunção de culpabilidade, da concepção do imputado como “objeto” de investigação 

(como ser socialmente perigoso), e do abandono da consequente compreensão 

(“substantivista”) da privação da liberdade durante o processo como meio inevitável de 

proteção social73. 

FERRAJOLI74 aponta que isto é fruto de uma opção “garantista” em favor da tutela 

da imunidade dos inocentes, inclusive, frise-se, ao preço de eventual impunidade de algum 

                                                             
68 LOPES JUNIOR, Aury. A instrumentalidade garantista do Processo Penal. Op., cit., p. 13. 
69 KHALED JR., Salah H. Op.,cit., p. 138. 
70 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 549. 
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74 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 549. 
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culpável, afirmando ainda que este é o modelo pelo qual MONTESQUIEU principiou seu nexo 

entre liberdade e segurança dos cidadãos, afiançando que a liberdade política consiste na 

segurança ou, ao menos, na convicção que se tem da sua própria segurança. Desta forma, 

quando tal convicção de segurança vê-se atacada por uma acusação pública (ou privada) e, 

quando a inocência dos cidadãos não está devidamente assegurada, tampouco estará sua 

liberdade. Tal é a compreensão de JESCHECK75 quando assevera que nada poderia “ameaçar 

com maior persistência à liberdade individual que uma arbitrariedade das autoridades dispondo 

dos meios do poder punitivo”; em outras palavras, FERRAJOLI diz que:  

[...] Em consequência – se é verdade que os direitos dos cidadãos estão 
ameaçados não só pelos delitos, mas também pelas penas arbitrárias – a 
presunção de inocência não é só uma garantia de liberdade e de verdade, mas 
também é uma garantia de segurança ou, se preferível, de defesa social: dessa 
segurança específica oferecida pelo estado de direito e que se expressa na 
confiança dos cidadãos na justiça; e dessa específica defesa, que se oferece a 
estes frente ao arbítrio punitivo76. 

O rechaço categórico desse sistema de persecução e de seus postulados de base 

coincide com aquilo que fora denominado de “história oficial” dos direitos humanos, 

especialmente no que faz referência à recepção positiva do princípio do estado de inocência: ou 

seja, o direito de toda pessoa a ser considerada inocente até que uma condenação obtida em um 

procedimento com certas características especiais (a exemplo do devido processo legal) 

estabeleça o contrário77. 

É certamente complexo que o Estado possa amparar, simultaneamente, direitos tão 

fundamentais como a liberdade pessoal e a segurança, “se refira esta ao cidadão ou à 

sociedade”78. No entanto, não se pode olvidar que a liberdade, diz JIMÉNEZ ASÚA79, é um 

instrumento para bens mais altos, ela não é um valor em si mesmo, mas persegue um fim; não 

há “liberdade contra a liberdade” e, por óbvio, o Estado tem o direito de restringir seu espectro 

de atuação em situações limite.  

Seria então possível alcançar um nível de respeito às liberdades pessoais e, ao 

mesmo tempo, resguardar a segurança pública por meio do processo? É certo que há uma 

necessidade social de pôr limite à violência, já que seus efeitos destrutivos podem achacar as 
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76 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 549. 
77 VECCHI, Diego Dei. Op., cit., p. 192 e 193. 
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bases da convivência; neste sentido, assim como o delito pode ser compreendido como uma 

agressão a bens imprescindíveis para a coexistência, e que, para se evitar o caos social é 

mandamental a existência de um poder geral que opere um controle sobre os indivíduos, é 

preciso que se tenha claro que quando tal poder é exercido indiscriminadamente, gera-se o 

mesmo efeito que se pretendia evitar80. 

Explico. É que a violência, como apregoa ŽIŽEK81, só é percebida e devidamente 

compreendida pela coletividade em seu sentido vulgar, naquilo que ele denomina de “violência 

subjetiva”, ou seja, como simples “perturbação do estado de coisas ‘normal’ e pacífico”. Ocorre 

que existe uma violência (elipsada) que ele chama de sistêmica, que se reporta às comumente 

“catastróficas” consequências da necessidade dos sistemas político e econômico de 

funcionarem harmoniosamente. Mais a mais, como aponta CASARA82, não se “enxerga que a 

violência visível é, em regra, produto de uma outra, oculta”, e que, portanto, por se desconhecer 

“a conexão entre as diversas formas de violência, ações que, no plano do discurso oficial, 

direcionam-se à redução da violência ou da corrupção, no lugar de reduzir esses fenômenos, 

podem aumenta-los. E fazem isso, por exemplo, ao manter prisões desnecessárias”. 

O Direito Penal (e por derivação natural, o Processo Penal) precisa ser interpretado 

como uma programação racional do poder jurídico de contenção e redução do fenômeno 

político do poder punitivo do Estado83. Por isso, todo o sistema penal que não se proponha a 

conter e reduzir este poder cai necessariamente na concessão ao autoritarismo (muito mais 

próxima a um direito administrativo sancionador do que propriamente um Direito Penal); para 

ROXIN84, “um estado de direito deve proteger ao indivíduo não somente mediante o Direito 

Penal, mas também do [próprio] Direito Penal”.  

Por isso, assevera GERALDO PRADO85 que o Processo Penal não deve traduzir 

mera “cerimônia protocolar, um simples ritual que antecede a imposição do castigo previamente 

definido pelas forças políticas, incluindo nesta categoria os integrantes do Poder Judiciário”, já 
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que, “somente o processo que se caracteriza ab initio pela incerteza e que reclama a produção 

da certeza como meta [...] estará de acordo com o ideal preconizado pela categórica jurídica”.  

2.2 DA GÊNESE DO AUTORITARISMO PROCESSUAL BRASILEIRO 

No entanto, é nítido, corroborando-se a dicotomia apresentada por KHALED JR., 

que “a dimensão político-criminal historicamente tem encontrado artifícios discursivos e 

técnicos para sobrepujar os aspectos de contenção do poder punitivo, fazendo prevalecer o signo 

persecutório”86. Nesta senda, BADARÓ87 afirma que a história do próprio Processo Penal deve 

ser reconstruída como um processo de alternância dos modelos acusatório e inquisitório. 

A vertente construção é possível em virtude de uma porosidade, que é própria do 

Estado de Direito, para eventuais contaminações e derivas de toda a ordem, originadas de suas 

contradições internas, de sua estrutura principiológica ou orgânica, “interferentes sobre o seu 

desempenho, ou que ele pode perversamente servir de invólucro àquilo que propriamente 

nega”88; trata-se, como apregoa CASARA89, de um: 

[...] repertório de elementos culturais desassociados do projeto democratizante 
encartado na Constituição da República, significantes que se projetam no 
tempo e repercutem na formação de um imaginário autoritário, de uma cultura 
que acredita no uso da força. Há, em outras palavras, uma tradição autoritária 
que condiciona a forma como a prisão é percebida e aplicada, como ela é 
privilegiada enquanto a liberdade passa a ser afastada no dia-a-dia sem 
maiores constrangimentos. Pode-se, sem exagero, falar que há em diversos 
atores jurídicos um pouco de Eichmann, uma vez que se omitem de 
julgar/pensar, condicionados a reproduzir burocraticamente suas crenças 
(dentre elas destaca-se a fé na “prisão”) sem reflexão ou mesmo consciência 
dos efeitos de seus atos. 

Aliás, apesar do Processo Penal ter (retoricamente) como índole a função de 

preservar a liberdade jurídica do acusado90, conquanto, inalteravelmente, deve ser planeado 

como “precípuo direito, não do autor, mas do réu, interessado, que este é, em defender sua 

liberdade jurídica, mediante a jurisdição, que testa a legalidade da ação do acusador”91, em 

verdade, parece-nos prontamente perceptível seu viés de castigo, de punição antecipada. 
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Entender esta situação inevitável é a chave para compreender como funciona, 

propriamente, o Direito Processual Penal (e, mais adiante, as prisões cautelares). Neste ponto, 

segundo CARNELUTTI92: 

[...] este é, verdadeiramente o drama do Processo Penal, sobre o qual deve 
basear-se toda sua problemática [...]; a lei considera, assim, o acusado inocente 
até que ele seja condenado por uma decisão definitiva; não obstante, que 
apesar de ser presumidamente inocente, nos casos em que a prisão preventiva 
é admitida, pode ser posto em prisão. A humanidade do Processo Penal e, 
portanto, sua pobreza, é denunciada por esta antinomia. Excluir a implicação 
de castigo no processo não é possível. O sofrimento do inocente é, 
desgraçadamente, o custo insuprível do Processo Penal. 

CARNELUTTI vê com isso que a obrigatoriedade do Direito Penal e da realização 

do processo, erige de maneira iniludível um risco para o imputado, risco este que não se pode 

prescindir, da mesma forma que não se pode prescindir do processo. Este risco se traduz em 

uma lesão dos interesses do imputado, em uma diminuição antecipada de seus direitos. Todavia, 

esta lesão só pode ser aceitável se o processo está construído de forma com que o temor de tal 

cerceamento seja reduzido ao mínimo necessário93; esta ideia deve presidir a estrutura do 

Processo Penal e funcionar como seu princípio fundamental94.  

Ocorre que, quanto ao referido paradigma, há um déficit de efetividade indiscutível 

em nosso país: os atores do sistema penal “permanecem propensos a violar direitos 

fundamentais e flexibilizar garantias, deformando na prática a estrutura regrada do devido 

processo legal e consagrando cada vez mais o decisionismo”95. Descortina-se com isso o 

ressurgimento pleno das máximas inquisitoriais do salus publica suprema lex est96 e da poena 
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extraordinaria97, típicas do Processo Penal da baixa idade média, e que tanto foram 

estigmatizadas no começo da idade moderna por HOBBES, PUFFENDORF e BECCARIA98. 

Esta forma de entender o Processo Penal como castigo, poderia parecer resultado 

de sociedades governadas por um autoritarismo extremo (mas a realidade ignora presunções). 

Trata-se de um fenômeno comum que o “terrorismo de estado” gere nos indivíduos o 

convencimento de que a violência e a dor são inevitáveis quando assim decide quem maneja o 

aparato estatal99. 

Desta forma, o discurso de que o aumento da criminalidade deriva de uma suposta 

permissibilidade (ou debilidade) do Processo Penal, em privilegiar o “delinquente” e 

desamparar a sociedade, não é novo; reflete um argumental de todos os regimes inspirados em 

valores eficientistas de ordem, segurança e potencialização do autoritarismo100. A característica 

comum desse autoritarismo (em todas as épocas) é a evocação de uma necessidade de 

emergência: “se absolutiza um mal justificando uma necessidade urgente, imediata e 

impostergável de neutralizá-lo”101; nas palavras de ZAFFARONI102: 

[...] Nestas condições, o discurso jurídico-penal parece transformar-se em um 
discurso de direito administrativo, de coerção direta, imediata ou diferida, de 
tempo de guerra. Assim como quem obstaculizasse ao exercício, que em 
tempo de guerra atua em defesa da nação se converteria em um traidor da 
nação, do mesmo modo nada pode dificultar ou embaraçar a ação salvadora 
dos que defendem a sociedade, sem converter-se em um traidor ou diretamente 
em um inimigo desta. 

Esta “crise” do direito não se demonstra contestada, mas, muito pelo contrário, 

agravada pela inflação legislativa que tem acompanhado o crescimento do estado de bem-estar 

social, e pelo desenvolvimento de um Direito Penal de emergência em razão do surgimento (e 

incremento) de problemas dos quais o Estado precisou eleger como prioritários para a 

                                                             
97 Do latim “punição discricionária”, referia-se à possibilidade outorgada aos magistrados para determinar o castigo 
adequado para um determinado crime, utilizando-se, para tanto, de poderes discricionários, sem o devido respeito 
à legalidade. DUBBER, Markus D.; HÖRNLE, Tatjana. The Oxford Handbook of Criminal Law. Oxford: Oxford 
University Press, 2014, p. 208.  
98 DÍAZ CANTÓN, Fernando. Un fallo contra la concepción de la prisión provisional como sanción. In: DÍAZ 
CANTÓN, Fernando (Org.). La motivación de la sentencia penal y otros estudios. Buenos Aires: Editores del 
Puerto, 2005, p. 568. 
99 GOTI, Jaime Malamud. Lo que quedó de los juicios de derechos humanos. In: BINDER, Alberto M. e MAIER, 
Julio B. J. (Org.). El derecho penal hoy (homenaje al Prof. David Baigún). Buenos Aires: Editores del Puerto, 
1995, p. 397 e 398. 
100 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Op.,cit., p. 247. 
101 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En torno de la cuestión penal. Op.,cit., p. 158. 
102 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En torno de la cuestión penal. Op.,cit., p. 158. 
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coexistência social: como o crime organizado, o tráfico de entorpecentes, ou até mesmo, e mais 

recentemente, o terrorismo103. 

Tal ideologia é de fácil percepção em nosso ordenamento, bastando, para tanto, uma 

observação até perfunctória da exposição de motivos do ora vigente Código de Processo Penal, 

da lavra do então Ministro da Justiça FRANCISCO CAMPOS. Neste ponto, nunca é demais 

rememorar que o referido diploma adjetivo criminal, que teve como arquétipo a matriz 

autoritária do Código Rocco-Manzini italiano de 1930, fora promulgado em 1941, e possui um 

nítido caráter inquisitivo, flagrantemente incompatível, pois, com o constructo teórico presente 

na Constituição Republicana de 88; com o primado da supremacia material de seus preceitos e 

da aplicabilidade de seus princípios. 

Pois bem, segundo o texto do referido documental, o diploma adjetivo criminal de 

1941 tinha como fim impor “maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os 

que delinquem”, isto porque, na redação então posta, dizia-se in verbis: 

[...] As nossas vigentes leis de Processo Penal asseguram aos réus, ainda que 
colhidos em flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão 
extenso catálogo de garantias e favores, que a repressão se torna, 
necessariamente, defeituosa e retardatária, decorrendo daí́ um indireto 
estimulo à expansão da criminalidade. Urge que seja abolida a injustificável 
primazia do interesse do indivíduo sobre o da tutela social. Não se pode 
continuar a contemporizar com pseudodireitos individuais em prejuízo do bem 
comum. O indivíduo, principalmente quando vem de se mostrar rebelde à 
disciplina jurı́dico-penal da vida em sociedade, não pode invocar, em face do 
Estado, outras franquias ou imunidades além daquelas que o assegurem contra 
o exercício do poder público fora da medida reclamada pelo interesse social. 
Este o critério que presidiu a elaboração do presente projeto de Código. No 
seu texto, não são reproduzidas as fórmulas tradicionais de um mal avisado 
favorecimento legal aos criminosos. O Processo Penal é aliviado dos excessos 
de formalismo e joeirado de certos critérios normativos com que, sob o influxo 
de um mal compreendido individualismo ou de um sentimentalismo mais ou 
menos equívoco, se transige com a necessidade de uma rigorosa e expedita 
aplicação da justiça penal [sic][grifos nossos]104. 

Como se resta claro, a ideologia que nutriu a confecção de nossa codificação 

processual criminal via nas garantias individuais obstáculos à repressão da criminalidade, como 

pseudodireitos que se opunham ao “bem comum”, meros favorecimentos legais aos criminosos, 

“obstáculos à eficiência repressiva do Estado”105. Elegia-se a manutenção da ordem como 

                                                             
103 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 10. 
104 CAMPOS, Francisco. Exposição de Motivos do Código de Processo Penal. Brasília: Ministério da Justiça e 
Negócios Interiores, 1941, p. 1. 
105 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Op., cit., p. 21. 
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epicentro dos valores políticos, denotando a ideia de um estatismo autoritário, municiado de 

um aparato repressivo lastreado em um “plano orgânico e racional de controle permanente e 

sistemático de massas”106. 

É indispensável vislumbrar-se que o FRANCISCO CAMPOS compreendia que a 

“máquina de governo” funcionava, de um lado, à custa de uma irracionalidade das massas que 

a ela aderiam através da emoção, mas também de um “interesse egoísta de grupos privados que 

a manipulava em benefício próprio, para a manutenção de seus privilégios”107. Tal ideologia, 

enraizada em um modelo teórico-jurídico de constitucionalismo antiliberal, via a necessidade 

de se adequar “o arranjo administrativo e político-institucional do Estado à contemporaneidade 

pela via da exceção. Vale dizer: o contexto político de crise e emergência [exigira tal] estado 

de exceção”108. 

É o que ROSSITER109 definia como “ditadura constitucional”, caracterizada, em 

tempos de crise, pela edição de medidas para “neutralizar o perigo e restaurar a situação de 

normalidade”, ou seja, uma demanda por “um governo mais forte”, com mais domínio, e 

cidadãos com menos direitos. CAMPOS, em verdade, principia no Brasil o uso dos poderes de 

emergência constitucional, legitimando os agentes públicos a violarem as liberdades 

fundamentais e os direitos afiançados pela Carta Magna, ultrajando o paradigma da 

democraticidade. 

À época, sob a égide da Constituição de 1937, erigira-se um estado de apreensão 

no país em virtude de uma pretensa “infiltração comunista”, que deprecava remédios “de caráter 

radical e permanente”, como confessadamente advertia o preâmbulo do referido diploma legal. 

O “Estado Novo” impôs, com todo seu autoritarismo e arbítrio, um modelo de governo que se 

utilizava da tutela penal exclusivamente como mecanismo de controle, “[...] à margem do 

Estado de Direito, alheio ao Estado Constitucional legítimo, em uma época em que predominou 

o comportamento político reacionário e conservador”110. 

                                                             
106 MALAN, Diogo. Op.,cit., p. 17. 
107 VIEIRA, Maria Rosa. Francisco Campos: Pensamento Político. f. (Dissertação de Mestrado) - Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, 1990, p. 86. 
108 MALAN, Diogo. Op.,cit., p. 40. 
109 ROSSITER, Clinton Lawrence. Constitutional Dictatorship: Crisis Government in the Modern Democracies. 
New York: Harcourt Brace, 1948, p. 5. 
110 GIACOMOLLI, Nereu José. Algumas marcas inquisitoriais do Código de Processo Penal brasileiro e a 
resistência às reformas. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, São Paulo, V. 1,  p. 2015, p. 145. 
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Mais a mais, resta importante rememorar que até então, imperava no Brasil no 

âmbito do direito positivo, mormente da legislação adjetiva criminal, a mais completa falta de 

harmonia jurídica (que só contribuía para que se estabelecesse uma “acentuada diversidade de 

sistemas, o que, sem dúvida alguma, [prejudicava] a aplicação da lei penal”111); para tanto, 

como ressalta CHOUKR112: 

Estados como São Paulo, Mato Grosso, Pará, Alagoas e Goiás jamais 
abandonaram o Código Imperial. Outros, por sua vez, criaram suas próprias 
legislações, como o pioneiro Rio Grande do Sul, pela Lei n. 24, de 15.08.1898, 
e, depois (por ordem alfabética), Amazonas (Lei n. 920, de 01.10.1917), Bahia 
(Lei n. 1.119, de 21.08.1915), Maranhão (Lei n. 507, de 22.03.1908), Minas 
Gerais (Decreto n. 7.259, de 14.06.1926, ad referendum da Assembleia), 
Paraná́ (Lei n. 1.916, de 23.02.1920), Pernambuco (Lei n. 1.750, de 
04.06.1925), Rio de Janeiro (Lei n. 1.137, de 20.12.1912) e Santa Catarina 
(Lei n. 1.526, de 14.11.1925).  

Ora, sob a influência do regime fascista italiano, “o Direito Processual Penal 

brasileiro conheceu, fora do Parlamento e pelas mãos práticas de Francisco Campos, sua 

reunificação legislativa e com uma compreensão de democracia profundamente distinta da 

atual”113. Visando, pois, a uma “maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra 

os que delinquem”, o Código de Processo Penal de 1941 já antecipava ideologias repressivas 

“que viriam resultar no surgimento de movimentos contemporâneos, de extração claramente 

autoritária, com suas propostas utilitaristas de segurança a qualquer custo [...]”114. 

Lastreado neste paradigma, limitavam-se as hipóteses legais de nulidades em razão 

da necessidade de uma rigorosa e expedita aplicação da justiça penal e, com mais 

especificidade, criava-se formalmente uma presunção de culpabilidade como regra de 

tratamento do acusado, impulsionando a natureza autoritária de nossa legislação criminal que, 

como se revela inequívoco, muito além de não se desprender de suas amarras inquisitoriais 

clássicas, sedimentou, ulteriormente, uma “cultura” que instiga uma magistratura “eficientista”, 

galgada num “decisionismo travestido sob as vestes do politicamente correto, orgulhoso de seus 

jargões grandiloquentes e com a sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo”115. 

Da análise ora perpetrada, vê-se a clara inspiração autoritária que informou a 

elaboração de nosso diploma de ritos penais, e da própria definição do sistema processual 

                                                             
111 MARQUES, José Frederico. O Direito Processual em São Paulo. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 119. 
112 CHOUKR, Fauzi Hassan. Medidas Cautelares e Prisão Processual. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 14. 
113 CHOUKR, Fauzi Hassan. Op.,cit., p. 13. 
114 MACHADO, Antônio Alberto. Teoria geral do processo penal. São Paulo: Atlas, 2010, p. 253. 
115 ROSA, Alexandre Morais da. A Teoria dos Jogos aplicada ao Processo Penal. 2a. ed. Florianópolis: Empório 
do Direito, 2015, p. 65. 
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vigente. In casu, aliado a uma cultura inquisitorial há séculos introjetada no direito brasileiro, 

erigiu-se um momento político então que não permitiria definir rumos diferenciados. 

Ressalte-se que, na advertência de CUNHA MARTINS, o Estado de Direito carrega 

consigo “cadáveres adiados” que, apesar de “mortos e superados”, continuam “decidindo 

políticas, restringindo direitos, forjando alternativas, falhando soluções”, como  “criaturas 

alienígenas”,  hospedeiras de seu código genético, imbuídas de acoplamentos intersistêmicos 

de toda ordem que, como cediço, “boa parte do que o Estado de direito hoje é e daquilo em que 

se foi tornando enquanto mecanismo jurídico-político tem a ver em grande parte com o modo 

como, logo desde o início do seu percurso, enfrentou esta questão”116. 

2.3 DO PARADIGMA INQUISITÓRIO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL 
BRASILEIRA 

Por tudo isso, é preciso que se compreenda que, ao nos referirmos a sistemas 

processuais, mormente, por evidência, ao querer demonstrar o paradigma nuclear de nossa 

legislação processual, precisamos empreender um corte epistemológico conceitual. Tal cisão 

dá-se por critérios metodológicos e se refere ao que percebemos por sistema em seu sentido 

jurídico-processual (sem ignorar, por óbvio, a existência de outras abordagens117). 

Neste escorço, tem-se a definição realizada por COUTINHO118, para quem sistema 

seria o “conjunto de temas jurídicos que, colocados em relação por um princípio unificador, 

formam um todo orgânico que se destina a um fim”; trata-se de uma dimensão epistêmica (ou 

de método), que condiciona os pressupostos institucionais da aplicação do sistema processual; 

ou seja, trata-se da compreensão da existência de um princípio unificador, “capaz de derivar a 

cadeia de significantes dele decorrente [...]. Assim é que no sistema Inquisitório o Princípio 

Inquisitivo marca a cadeia de significantes, enquanto no Acusatório é o Princípio Dispositivo 

que lhe informa”119. 

Para tanto, no modelo acusatório, verifica-se presente a separação e distribuição de 

papéis entre os sujeitos que intervêm na liturgia processual, ou seja, das partes e do juiz. Assim, 

                                                             
116 MARTINS, Rui Cunha. A hora dos cadáveres adiados: corrupção, expectativa e processo penal. Op.,cit., 
p. 64. 
117 KHALED JR., Salah H. Op.,cit., p. 132. 
118 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do juiz do no processo penal. In: COUTINHO, Jacinto 
Nelson de Miranda (Org.). Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 
16. 
119 ROSA, Alexandre Morais da. Op.,cit., p. 56. 
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resulta-se uma estrutura e uma dinâmica de comunicação triangular, normativamente 

assegurada, na dicção de FERRAJOLI120, por três garantias processuais principais: a) a 

formulação de uma acusação, de uma hipótese acusatória que propicia o juízo contraditório; b) 

o ônus da prova sobre o acusador; e c) o direito de defesa que corresponde ao imputado121.  

O processo acusatório é, pois, essencialmente, um processo de partes, no qual 

acusação (de um lado) e defesa (de outro) se contrapõem em igualdade de posições, 

apresentando-se um juiz sobreposto a ambas122. Como é fácil de perceber, tratam-se de 

garantias (ou cautelas) de ordem processual, que se expressam em exigências que são 

idealmente chamadas a presidir qualquer marco de debate racional, que tenha como finalidade 

a obtenção de uma cognição empírica adequada123. 

Por isso, em um Processo Penal dito acusatório, o imputado não pode ser visto como 

mero objeto de investigação ou de acusação; deve-se sobrelevar sua posição de sujeito de 

direitos (um sujeito de direitos cuja inocência se presume). Para IBÁÑEZ124, o modelo 

processual de conhecimento como processo acusatório deve estar submisso ao princípio da 

contradição, ou seja, na formulação (já em regime contraditório) de uma hipótese, no debate 

sobre ela, e na decisão motivada a cargo de um sujeito imparcial.  

Não por menos, assevera que para que tal debate seja efetivo e de qualidade, é 

preciso que concorram dois grupos de garantias. As garantias do primeiro grupo poderiam 

chamar-se estruturais e são: a imparcialidade do juiz; o ônus da prova sobre o acusador; e a 

plenitude do direito de defesa. As do segundo, de caráter instrumental, mas funcionais à 

efetividade das primeiras são: o conhecimento (publicidade) pela defesa de todas as “cartas” da 

acusação; a possibilidade efetiva de se contestar e de alegar; a reserva de legalidade das 

atuações; e a motivação das decisões125. 

Isto se deve, em grande parte, ao fato de que a atuação do juiz criminal deve estar 

lastreada no princípio básico que rege constitucionalmente todo o Processo Penal próprio dos 

                                                             
120 FERRAJOLI, Luigi. Op.,cit., p. 144. 
121 As referidas garantias primárias do sistema acusatório (inerentes à própria estrutura da atividade processual) 
são classificadas como epistemológicas por FERRAJOLI. 
122 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Correlação entre acusação e sentença. v. 3, São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2000, p. 22. 
123 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. La 'cara oculta' de las garantías procesales. In: ESCOBAR, Leonardo David López 
(Org.). Garantismo y Crisis de la Justicia. Mendellín: Universidad de Mendellín, p. 162. 
124 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Las Garantías del Imputado en el Proceso Penal. Revista Mexicana de Justicia 
(Reforma Judicial), México, D. F.,  n. 6, p. 3-34, julio-diciembre, 2005, p. 128. 
125 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Las Garantías del Imputado en el Proceso Penal. Op., cit., p. 128. 
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regimes democráticos: o da presunção de inocência (previsto no art. 5º, LVIII, da Constituição). 

Tal proposição deve irradiar todo o sistema da intervenção estatal de natureza penal sobre uma 

pessoa e, por óbvio, alcançar desde a investigação preliminar até o próprio tratamento 

dispensado ao acusado em toda a trajetória da persecução penal126. 

Como adverte MAGALHÃES GOMES FILHO127:  

[...] descontada a carga emocional que a expressão traz em si, a denominada 
presunção de inocência constitui o princípio informador de todo o 
Processo Penal, concebido como instrumento de aplicação de sanções 
punitivas em um sistema jurídico no qual sejam respeitados, 
fundamentalmente, os valores inerentes à dignidade da pessoa humana; como 
tal, deve servir de pressuposto e parâmetro de todas as atividades estatais 
concernentes à repressão criminal. [...] a garantia constitucional não se 
revela somente no momento da decisão, como expressão da máxima in dubio 
pro reo, mas se impõe igualmente como regra de tratamento do suspeito, 
indiciado ou acusado, que antes da condenação não pode sofrer qualquer 
equiparação ao culpado; e, sobretudo, indica a necessidade de se assegurar, no 
âmbito da justiça criminal, a igualdade do cidadão no confronto com o poder 
punitivo, através de um processo “justo” [grifos nossos]. 

Nada obstante, em lugar da presunção de inocência, a realidade processual 

brasileira faz emergir uma inquestionável presunção de culpa, onde no cotidiano das decisões 

judiciárias, o ideal e o real mostram-se em rota de colisão, servindo quase que simplesmente 

para expor “focos de dissensão em face da dignidade humana, [e] desconsagrando o Estado 

Democrático de Direito”128. Em grande parte, tal percepção revela-se fruto da manutenção de 

uma compreensão “paleopositivista, gerada pela inflação legislativa, pela perda da referência 

constitucional e convencional humanitárias, bem como pela ausência da esperada capacidade 

reguladora do direito, encapsulada no tempo”129. 

Não é por menos que CASARA130 fala sobre uma perceptível “interpretação 

retrospectiva da Constituição Federal”, isto porque, nossa legislação processual insiste em ser 

entendida pelos operadores jurídicos com a mesma ideologia de quando fora originalmente 

instituída, subtraindo-se as perspectivas de transformação que vieram encartadas no novo 

                                                             
126 CINTRA JÚNIOR, Dyrceu Aguiar Dias. Prisões Cautelares: o uso e o abuso. Revista dos Tribunais, São 
Paulo, Ano 83,  Vol. 703, p. 260 -271, Maio, 1994, p. 264. 
127 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São Paulo: Saraiva, 1991, 
p. 37. 
128 NUCCI, Guilherme de Souza. Presunção de culpa, pena antecipada e paradigma da ilegalidade: as antíteses do 
Estado Democrático de Direito. Revista dos Tribunais, São Paulo,  vol. 906, p. 287-316, Abril, 2011, p. 287/288. 
129 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. 2ª edição revista e ampliada. São Paulo: Atlas, 2015, p. 12. 
130 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Interpretação retrospectiva: sociedade brasileira e processo penal. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004,  
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paradigma constitucional. Não se reconhece, pois, no intérprete do direito, como afirma 

STRECK131, uma “angústia do estranhamento”, correspectiva com a edificação, a partir de 

1988, de um novo modelo de Direito (e de sociedade). Em grande parte, tal inefetividade do 

texto constitucional dá-se porque “nosso modo-de-fazer-Direito continua sendo o mesmo de 

antanho, isto é, olhamos o novo com os olhos do velho, com a agravante de que o novo (ainda) 

não foi tornado visível [grifos no original]”.  

É imprescindível que se perfaça uma “filtragem hermenêutico-constitucional”132 

dos diplomas legais vigentes, rompendo-se com uma “realidade normativa dissociada do 

programa constitucional, assentada em um conformismo lógico, uma visão homogênea e 

atemporal do ato de julgar”133. Deve-se rescindir com este organismo de subversão da 

hierarquia normativa, sobretudo no campo da instrumentalidade legal, reforçando-se a 

necessidade de uma relação “simbiótica” entre Constituição e Processo, “num autêntico 

mecanismo de afirmação dos valores constitucionais”134. A Constituição deve, pois, na visão 

de STRECK135 ser “significada, tornada visível, em um acontecer do Direito”, já que: 

[...] o sentido da Constituição não pode continuar velado (isto porque, 
passados duas décadas desde sua promulgação, grande parte de seu texto 
continua inefetivo, portanto, não descoberto). Por isto, para interpretar a 
Constituição (entendida como o novo, o estranho), é necessário, primeiro, 
tornar transparente a própria situação hermenêutica afim de que o estranho ou 
diferente do texto possa fazer-se valer antes de tudo, isto é, sem que nossos 
pré-juízos não esclarecidos exerçam aí sua despercebida dominação e assim 
escondam o específico do texto. Não podemos esquecer, como diz Gadamer, 
que toda compreensão começa com o fato de que algo nos interpela. Ou seja, 
para compreender, temos que pôr entre parênteses os pré-juízos. 

Para tanto, o aspecto instrumental da normatividade adjetiva criminal precisa ser 

melhor referenciado no que se refere aos componentes da decisão penal. “Neste particular, o 

projeto de modernidade, com seus princípios liberais-iluministas, que somente chegaram no 

Brasil, por inteiro, com a Constituição de 1988, precisam ser prestigiados. São eles que servem 

de anteparo àquela tendência manifesta [...]”136 de utilização ideológica do sistema penal como 
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133 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Interpretação Retrospectiva, Constituição e Processo Penal. Revista da 
EMERJ, Rio de Janeiro, v. 6,  n. 22, p. 192-222, 2003, p. 197. 
134 MACHADO, Antônio Alberto. Op.,cit., p. 255. 
135 STRECK, Lenio Luiz. Op.,cit., p. 384. 
136 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Estado de Direito e decisão jurídica: as dimensões não-
jurídicas do ato de julgar. In: PRADO, Geraldo, et al. (Org.). Decisão judicial. A cultura jurídica brasileira na 
transição para a democracia. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 127. 
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maquinismo de aprofundamento das contradições e da estratificação social, bem como aparelho 

de perpetuação do poder137. 

Nesta senda, o cerne da resposta ao respectivo fenômeno, como leciona 

STRECK138, estaria em um constitucionalismo, refratário do Estado Democrático de Direito 

que, pelo seu perfil compromissário, dirigente e vinculativo, limitaria a ação dos agentes 

públicos, garantindo (ao máximo) o exercício das liberdades individuais. Compreensível, pois, 

a crítica de LOPES Jr., para quem o que está em curso hoje é uma “perigosa viragem 

discursiva”, cada vez mais imposta pelos movimentos repressivistas, onde a liberdade 

(verdadeiro “valor primevo do Processo Penal”) é dita como provisória, e a prisão cautelar uma 

regra139. 

Relevante, pois, que se reserve à Constituição a função motriz de detentora do 

sistema de limites e vínculos ao direito positivo e aos agentes públicos, onde os direitos 

fundamentais sejam vistos como normas que incidem sobre a própria natureza da relação que 

se perfaz entre os sujeitos e o Estado. Como um plexo de garantias que não se oferece como 

“direitos de Estado”, “para o Estado” ou no “interesse do Estado”, consoante afirmaram 

GERBER e JELLINEK140, mas de direitos para e, se necessário, contra o Estado, ou seja, contra 

os poderes públicos (ainda que) “democráticos” ou majoritários. 

É o que CHAUMENT141 denominou de “vínculos substanciais positivos e 

negativos”, ao reconhecer que, no âmbito desse chamado processo de constitucionalização, 

seriam os direitos fundamentais, ao mesmo tempo, imunidades que nenhuma “maioria poderia 

deixar de satisfazer”; bem como, no âmbito dos vínculos ditos negativos, direitos 

(especialmente de liberdade) que nenhuma maioria poderia licitamente violar.  

Desta forma, nenhum Estado que se autodenomina Democrático de Direito, devia 

por excelência comportar espaço para o “florescimento de sensibilidades inquisidoras”142, 

consubstanciado na atuação de um magistrado comprometido ideologicamente com o resultado 

                                                             
137 FOUCAULT, Michel. Microfisica del poder. Madrid: Ediciones de La Piqueta, 1979, p. 56 e 57. 
138 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica – Uma nova crı́tica do direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 19. 
139 LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal - introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 
31. 
140 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. 1ª ed. Madrid: Trotta, 1999, p. 53. 
141 CHAUMENT, Mario Eugenio. La exigibilidad judicial de los derechos sociales y la razón judicial compleja. 
In: ESCOBAR, Leonardo David López (Org.). Garantismo y Crisis de la Justicia. Medellín: Universidad de 
Medellín, 2011, p. 63. 
142 KHALED JR., Salah H. Op.,cit., p. 11. 
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da demanda, “um órgão militante, ator, [...] inquisidor a elaborar ‘hipóteses paranóides’,  [no] 

‘combate [a] potências maléficas, em uma cruzada cotidiana, sendo ‘mérito seu que o mundo 

não termine devorado pelo demônio”143. 

Como se vê, o modelo inquisitivo que permeia nosso sistema processual criminal 

choca-se frontalmente com os valores jurídico-democráticos da ordem constitucional pós-88, 

até porque, no processo inquisitório há um “desamor”144 pelo contraditório. Neste sentido, o tal 

Estado Democrático de Direito será, de fato, “tanto mais democrático e de direito consoante os 

mecanismos destinados a assegurar os seus princípios basilares apresentem, pela sua parte, um 

grau tão mínimo quanto possível de contaminação [...]”145 por modelos de Direito Penal de tipo 

decisionista e inquisitorial. 

No entanto, faz-se imprescindível deixar claro que o que está em jogo não é 

meramente um problema de etiquetagem acadêmica146; afinal, não se pode acreditar que a 

agência judicial seja alheia às paixões humanas. Um julgador que atua como sujeito ativo do 

conhecimento, com o qual é característica de sistemas desse jaez, não é regido por uma 

normatividade de inspiração democrático-constitucional. Ponto no qual, RUI CUNHA147 

afirma que: 

[...] Mais do que acusatório, o modelo tem que ser democrático. A opção 
por um modelo de tipo acusatório não é senão a via escolhida para assegurar 
algo de mais fundamental do que ele próprio: a sua bandeira é a da democracia 
e ele é o modo instrumental de a garantir. Pouca virtude existirá em preservar 
um modelo, ainda que dito acusatório e revestido, por isso, de uma prévia 
pressuposição de legalidade, se ele comportar elementos susceptíveis de ferir 
o vínculo geral do sistema (o tal “princípio unificador”: a democraticidade), 
ainda quando esses elementos podem até não ser suficientes para negar, em 
termos técnicos, o caráter acusatório desse modelo. Não é o modelo acusatório 
enquanto tal que o sistema processual democrático tem que salvar, é a 
democraticidade que o rege [grifos nossos]. 

2.4 O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ACUSATÓRIO PARA UM PROCESSO 
PENAL DEMOCRÁTICO 

Pois bem, deixemos os prolegómenos distanciarem-se um pouco do foco e 

direcionemos nossos olhares para o cerne: como situar-se as agências judiciais em um Processo 

                                                             
143 GIACOMOLLI, Nereu José. Algumas marcas inquisitoriais do Código de Processo Penal brasileiro e a 
resistência às reformas. Op., cit., p. 163. 
144 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Op.,cit., p. 44. 
145 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 3. 
146 KHALED JR., Salah H. Op.,cit., p. 136. 
147 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit.,  



40 
 

Penal democrático?! Nesta intelecção, o primeiro constructo a dar viabilidade ao sistema 

(democrático) seria o critério cronológico, que se lastreia na necessidade de ágil realização do 

processo, de celeridade, ou seja, a instrução deveria ser realizada no menor espaço de tempo 

possível.  

Tal afirmação encontra guarida no texto da Emenda Constitucional n. 45/2004, que 

fez incluir o inciso LXXVIII ao artigo 5º da lei maior, para assegurar a todos, “no âmbito 

judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitação”. Expliquemos: quando se fala em prazo razoável, entenda-se, é aquele 

adequado para que as partes possam desenvolver suas atividades de forma regular, mas, em 

relação ao acusado, prazo razoável é o necessário para que realize a ampla defesa que lhe é 

assegurada constitucionalmente; ou seja, não é qualquer prazo, mas “um prazo condizente com 

a necessidade da atividade a ser realizada”.148 

O imputado, desta forma, tem o direito ao pronto solucionamento do conflito de 

interesses que os respectivos autos retratam, pois, tendo-se em consideração as graves 

consequências psicológicas (no plano subjetivo), sociais (no objetivo), processuais e até mesmo 

pecuniárias resultantes da persecução penal para o indivíduo nela envolvido, torna-se 

fundamental o cumprimento do dever do Estado (juiz) de atuar num prazo o ius puniendi, ou 

de reconhecer e, nesse caso, restabelecer imediatamente, o direito à liberdade.149 

Tal proposição revela-se cristalizada na dicção inalterada do art. 8, item 1, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgado 

pelo Decreto n. 678/92, que traduz como garantia judicial inalienável o direito do imputado de 

ser ouvido, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável150, por um juiz ou Tribunal 

competente, independente e imparcial. 

Mas não é só. O Processo Penal também não pode ser palco de obscuridades. Há 

um imperativo de perceptibilidade que deve legitimar sua efetivação; ou seja, não devem ser 

admitidas investidas sugestivas (capciosas, tendentes a enganar, ou mesmo a insinuar respostas 

                                                             
148 FERNANDES, Antônio Scarance. Op.,cit., p. 116. 
149 TUCCI, Rogério Lauria. Op.,cit., p. 218. 
150 Ou seja, aquele necessário à efetiva preparação de sua defesa (art. 8, 2, “c” da Convenção Americana de Direitos 
Humanos – CADH). 
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do réu151), vedando-se qualquer tipo de coação ao acusado152, impondo-se clareza e univocidade 

dos questionamentos formulados, para que, durante toda a persecução, não seja ele 

ilegitimamente persuadido pela autoridade a responder o que se quer ouvir (ou a ocultar o que 

não se confia pronunciar). 

Neste ponto, brilhante é a lição de TORNAGHI153 para quem o juiz não deve ser 

um inquisidor, preocupado “em sondar as profundezas d´alma do interrogado”, muito menos 

“um psicanalista que remexa nos escaninhos da alma”. É que um processo sugestionado 

deforma a realidade, viola o princípio da não-autoincriminação e, ao perturbar o arguido numa 

incansável cassada por contradições, leva-o a admitir fatos de forma inexata, perdendo, pois, 

qualquer valor instrumental (tornando-se artifício inútil, imprestável).154 

Nesta toada, apenas para corroborar a ineficiência deste modus operandi (e seu 

prejuízo para a persecução criminal), tem-se o indicativo por meio de estudos sociológicos155 

que, quando sugestionado, encontra-se (comumente) no imputado a confluência de duas 

características que sobrelevam uma influência perniciosa em sua voluntariedade: 1ª) há um 

inegável afã (uma ânsia) imanente ao indivíduo de não desagradar terceiros (de comprazer), 

correlacionada com uma necessidade pessoal de proteger sua autoestima quando em face de 

terceiros; e 2ª) todos possuímos uma tendência a desejar evitar o conflito, a confrontação com 

outras pessoas, particularmente aquelas a quem percebemos estarem investidas em alguma 

posição de mando. 

Diante deste quadro, a maior parte das pessoas ostenta substancial dificuldade em 

suportar a pressão, principalmente quando sobrepujadas a sujeitos em posição de autoridade 

(juízes, promotores, delegados), em situação de inegável estricção (como o é, por exemplo, a 

persecução criminal). Aliás, a própria imponência estrutural das agências estatais que lidam 

com o evento crime intimida, reforçando o padrão comportamental expressado numa atitude de 

compliance, ou seja, de adequação, de complacência com o que é sugestionado. 

                                                             
151 OLMEDO, Jorge A. Clariá. Derecho Procesal Penal (Tomo II ). Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni Editores, 
1998, p. 317. 
152 MENDES, Gilmar Ferreira. Significado do Direito de Defesa. Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade, São Paulo,  p. 1998, p. 93. 
153 TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal. 9a. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 365. 
154 JANUÁRIO, Daniel. Do Princípio Nemo Tenetur se Detegere no Processo Penal Brasileiro. f. Dissertação 
(Mestrado em Direito Processual e Cidadania) - Universidade Paranaense (UNIPAR), 2008, p. 166. 
155 GUDJONSSON, Gisli H. The psychology of interrogations and confessions : a handbook. Chichester: John 
Wiley & Sons, 2003, p. 370. 
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Eis a razão pela qual o magistrado deve ser, dentro do que é humanamente possível, 

imparcial, equilibrado e sereno (já que a neutralidade é um mito que deve ser combatido156). 

Deve ter a exata compreensão de sua função, evitando gerar no imputado “medo, insegurança, 

nem tampouco revolta e rancor”.157 

Por isso, a “busca de uma verdade” no procedimento penal não deve ser obtida de 

qualquer forma, impendentemente do resguardo de sua ritualística própria. As formalidades do 

procedimento penal não são meras formalidades, já que, em seu núcleo estão os contornos 

protetivos do interesse da totalidade dos intervenientes no processo e, com mais especificidade, 

do imputado.158  No escólio de HASSEMER e ZIFFER159, o procedimento penal e sua 

concepção jurídica não deveriam ser vistos somente como um meio para o esclarecimento e 

persecução dos fatos puníveis, “mas como um signo da respectiva cultura jurídica”. 

O devido processo legal, pois, ao servir de instrumento de “processualização” da 

justiça penal como corolário lógico do sistema acusatório160, deveria ser o meio de limitar o 

arbítrio do Estado no âmbito da lei adjetiva penal, servindo como ferramenta de contenção e 

delimitação do poder punitivo, inibindo a opressão judicial e condicionando a persecução 

criminal a parâmetros ético-jurídicos.161  

Ora, para que tais premissas sejam realmente efetivas faz-se imprescindível a 

confluência de dois grupos de garantias. O primeiro, denominado por garantias estruturais, 

remetem à imparcialidade do juízo, à carga probatória sobre o acusador e à plenitude do direito 

de defesa. Já o segundo, de caráter instrumental e funcional (para a efetividade do primeiro) são 

o conhecimento pela defesa de todas as “armas” da acusação, a possibilidade efetiva de 

contradizer e de alegar o que lhe parecer favorável, a estrita legalidade das atuações dos agentes 

públicos na persecução criminal e a indispensável motivação de todas as decisões 

(principalmente aquelas que cerceiam direitos fundamentais).162 

                                                             
156 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Op.,cit., p. 317. 
157 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 12. ed. rev., atual. e ampl., Rio 
de Janeiro: Forense, 2015, p. 382. 
158 HASSEMER, Winfried; ZIFFER, Patricia S. Crı́tica al derecho penal de hoy : norma, interpretación, 
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160 MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito Processual Penal. v. 2, Rio de Janeiro: Forense, 1965, p. 
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161 JÚNIOR, Walter Nunes da Silva. Curso de Direito Processual Penal: teoria (constitucional) do processo 
penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 414. 
162 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Las Garantías del Imputado en el Proceso Penal. Op., cit., p. 128. 
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É o que TUCCI163 denomina de tríplice realidade procedimental, que se fundamenta 

no direito à informação (nemo inauditus damnari potest), bilateralidade da audiência 

(contraditoriedade) e o direito à prova legitimamente obtida ou produzida. 

Daí que, no contexto de um Processo Penal como eixo garantidor das liberdades 

públicas (dos direitos fundamentais), partindo-se da premissa de que não se deve sugestionar o 

imputado por meio de indagações capciosas, ou mesmo coagi-lo, influindo na voluntariedade 

de suas declarações verbais, erige-se igualmente como garantia do acusado um imperativo de 

isenção dos sujeitos (de imparcialidade)164, fundado na inadmissão da realização de promessas 

ou até mesmo de coação direta (ou indireta) sobre o imputado, seja para induzir-lhe o 

arrependimento ou mesmo a colaboração com o acusação.165 

A prisão, pois, não pode ser utilizada como mecanismo de influência na 

voluntariedade do acusado em participar efetivamente do resultado da persecução penal. Tal 

disposição revela-se extremamente coeva em razão dos diversos questionamentos acerca da 

legitimidade (e, por óbvio, da constitucionalidade) das “delações premiadas”, mas, apesar da 

clara pertinência temática, explorar toda a complexidade deste predicamento fugiria aos 

propósitos do presente estudo. Todavia, não poderíamos deixar de manifestar nossa 

preocupação com a valoração judicial das denominadas “chamadas de corréu”, afinal de contas, 

em um Processo Penal democrático, ninguém deveria extrapolar sua condição de sujeito 

processual exercendo, ao mesmo tempo, a função de acusado e testemunha166. 

Trata-se, em apertado epítome, da necessidade de satisfação de uma exigência 

elementar de humanidade no exercício da jurisdição, derivada da qualidade de instrumento de 

aquisição de conhecimento de caráter contra natura do processo, evitar-se toda forma de 

pressão ilegítima dirigida a fazer falar o imputado.167 

Por conseguinte, um outro aspecto fundamental da busca por um Processo Penal 

estabelecido em teores democráticos é a sua fidelidade instrumental nos autos; ou seja, que 

as declarações do ofendido, das testemunhas e declarantes, sejam fielmente acostadas no 

processo, de forma nítida e real, como um espelho do que realmente aconteceu. Isto implica, 

                                                             
163 TUCCI, Rogério Lauria. Op.,cit., p. 156. 
164 Responsáveis pelo ato. 
165 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 608. 
166 Reichsgericht, RGSt, vol. 52, p. 138. 
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necessariamente, na gravação (filmagem168) de tudo que advier na instrução, possibilitando a 

captura dos gestos, dos personagens e, principalmente, da forma como foram conduzidas as 

atividades de instrução. 

Corroborando o argumento apontado, NUCCI169 afirma que “o ideal seria nem a 

máquina de datilografia e o ditado do juiz, nem a estenotipia, mas sim a gravação de imagem e 

som do interrogatório. Assim seria impossível distorcer exatamente o sentido do que o 

interrogado disse ou pretendeu dizer”. Frise-se, por oportuno, que tanto o Código de Processo 

Penal (em seu art. 405, §1º), quanto o novo Código de Processo Civil (art. 367, §5º170), ambos 

trazem clara a preferência pelo registro audiovisual. 

Aliás, muitas vezes durante a persecução criminal, sujeitos processuais 

digladiavam-se simplesmente pela inexatidão entre o termo de audiência e os acontecimentos 

que se sucediam no referido feito (já que ata de audiência, como é sabido, deveria ser o espelho 

do ato realizado). No entanto, o documental, por óbvio, além de não transpassar o contexto em 

que se desenrolaram os atos processuais, recorrentemente elipsava questionamentos 

sugestionados pelos agentes estatais, ocultando indicativos de uma oclusa coibição. O registro 

audiovisual, pois, minimiza o ímpeto dos agentes, ao mesmo tempo em que solidifica (e 

legitima) seu iter procedimental. 

Mais a mais, partindo-se dos mesmos elementos propedêuticos já firmados, denota-

se a necessidade de respeito a uma cognição instrumental plena pelo acusado durante a fase 

jurisdicional da persecução. Em outros termos, o acusado deve, como regra de transparência e 

lealdade processual, ser verbalmente comunicado não só do teor das acusações, mas de todos 

os argumentos e resultados da instrução que se oponham às suas deduções defensivas171. 

Por isso, apesar de ser um traço comumente observável na praxe forense, a figura 

do julgador-investigador evidencia um déficit fulgente de imparcialidade objetiva, no sentido 

                                                             
168 Deve-se dar preferência à utilização dos recursos audiovisuais, filmando-se todos os acontecimentos fáticos 
envoltos com a realização do respectivo ato; entretanto, em sua falta, deve-se reproduzir em ata, todos os detalhes 
relativos à reconstrução textual dos acontecimentos da audiência, com especial referência às perguntas realizadas 
e às palavras empregadas pelos sujeitos participantes. 
169 NUCCI, Guilherme de Souza. O Valor da Confissao como Meio Prova no Processo Penal. 2ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997, p. 124. 
170 Inclusive, é bom que se registre, o novo CPC traz consigo, no §6º do mesmo artigo (367), a possibilidade de 
que, qualquer das partes, independentemente de autorização judicial, possa realizar sua própria gravação dos atos 
jurisdicionais. Já defendíamos tal proposição em razão da natureza pública e do interesse das partes em eventual 
comprovação a posteriori de eventos ocorridos (mas não devidamente reduzidos a termo) em audiência. Não 
vemos como não aplicar tal dispositivo à regramento processual penal independentemente de previsão específica. 
171 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 608. 
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de que predispõe uma imprópria antecipação de juízo definitivo, donde se olvida do imperativo 

constitucional de persecução criminal limitada pelas regras processuais. Trata-se do (ab)uso do 

Processo Penal como instrumento de gestão de problemas sociais, que somente reflete uma crise 

endêmica de vigência das garantias processuais.172 

Nada obstante, tal opção punitivista, indubitavelmente prospera (prepondera). Não 

é por menos, vê-se nos átrios do Poder Judiciário Brasileiro a mesma e desconcertante imagem 

da utilização do sistema penal como reforço do conteúdo valorativo das respectivas ideologias. 

De adjetivo, instrumental, o Direito Processo Penal trespassa as barreiras de sua neutralidade 

esperada, para ser escravo da atuação preferencial e dominante de um Direito Penal de 

periculosidade presumida173. 

 

  

                                                             
172 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Las Garantías del Imputado en el Proceso Penal. Op., cit., p. 148. 
173 ZAFARONNI, Eugênio Raúl. El enemigo en el derecho penal. Buenos Aires, Argentina: Ediar, 2009. p. 70. 
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3 O PROCESSO PENAL CONSTITUCIONAL E A CUSTÓDIA CAUTELAR: ENTRE 
LIMITES E GARANTIAS 

Há uma clássica dicotomia nas contendas ideológicas sobre o Direito Penal e o 

Direito Processual Penal e seus limites; entre o direito da liberdade do indivíduo e o direito à 

segurança social174. Discute-se, por um lado, acerca da eficácia do Processo Penal como 

instrumento de política criminal que garanta à tutela dos bens jurídicos salvaguardados pelo 

Direito Penal substantivo e, por outro lado, questiona-se a adequação do mesmo Processo Penal 

(e de seu instrumental) às exigências constitucionais de um Estado Democrático de Direito175. 

Como outrora indicado, existe uma íntima, quase que indelével relação entre o 

Estado Democrático de Direito e o direito fundamental à liberdade que, no caso da Constituição 

Brasileira, é expressado como um de seus “valores supremos” (preâmbulo da CF), como 

objetivo fundamental (art. 3º, I, CF), e como direito e garantia fundamental (art. 5, caput, e LIV 

da CF). Desta forma, a atuação da legislação adjetiva criminal deve ser regida por tal parâmetro: 

a liberdade deve constituir para o legislador (e para o julgador) uma verdadeira exigência ética, 

sob pena de que, ademais da já consabida hipertrofia e inflação do Direito Penal, produza-se 

outro efeito perverso, o chamado “abuso do Direito Penal e a banalização da legalidade”176. 

Sem embargo, a atualidade demonstra um processo irreparável de expansão do 

Direito Penal, baseada numa pretensa sensação social de insegurança, de medo, perceptível 

tanto na legislação infraconstitucional brasileira, como no direito comparado (a exemplo da 

legislação espanhola177), que supõe uma notável restrição de garantias substantivas e 

processuais próprias do sistema penal, outrora tidas como irrenunciáveis, consolidando, assim, 

o que a doutrina tem chamado de um “Derecho Penal de la Seguridad”178, ou mesmo, 

rememorando a lição de CASARA179, na percepção de uma quadra histórica insuflada por  

                                                             
174 ISABEL, Hernández Gómez. Prisión provisional y garantı́as. Revista de la Facultad de Ciencias Jurı́dicas, 
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176 MATEU, Juan Carlos Carbonell. Reflexiones sobre el abuso del derecho penal y la banalización de la legalidad. 
In: ZAPATERO, Luis Arroyo e TORRE, Ignacio Berdugo Gomez (Org.). Homenaje al Dr. Marino Barbero 
Santos in memoriam. Cuenca: Educiones Universidad Salamanca, 2001, p. 129. 
177 ISABEL, Hernández Gómez. Op., cit., p. 39. 
178 DÍAZ, Gerardo Landrove. El derecho penal "de la seguridad". La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, Madrid,  N. 4, p. 1923-1932, (Repertorio acumulativo anual de estudios 
doctrinales), 2003,  
179 CASARA, Rubens Roberto Rebello. A ampliação das hipóteses de prisão preventiva: uma corrupção das 
conquistas civilizatórias. Op., cit., p. 21. 
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“momentos de fascitização” (que se “caracterizam pela ode à ignorância, o medo da liberdade 

e a aposta em soluções de força para os mais variados problemas”). 

Esse “populismo punitivo”, aparentemente fundado num ideário coletivo de perda 

de credibilidade da lei (do próprio Estado) em decorrência da inegável sensação de impunidade 

das infrações cotidianas mais frequentes, nutriu a expansão de um “culto”, quase totêmico e 

desguarnecido de base empírica, de que uma resposta mais repressiva pelas agências estatais 

teria capacidade de refrear os estímulos à prática delitiva (ou pelo menos minorá-los). 

Tal tendência, caracterizada por posturas subsumidas em um marco geral de 

restrição, partem de uma reinterpretação das garantias clássicas do Direito Penal substantivo e 

do Direito Processual Penal, principalmente pela flexibilização, neste caso, das regras de 

imputação e da relativização dos princípios político-criminais de garantia. Para SILVA 

SANCHEZ180, esta expansão é produto de uma espécie de “perversidade” do aparato estatal, 

que busca recorrer-se da legislação penal como uma (aparente) solução fácil aos problemas 

sociais, relegando ao plano simbólico (isto é, ao plano da declaração de princípios que 

tranquilizam a opinião pública) o que deveria resolver-se em nível instrumental (de proteção 

efetiva). 

Esta configuração do Direito Penal (e processual penal) como um instrumento 

repressivo que pretende dar respostas às exigências de uma política voltada à opinião pública 

centraliza-se no incremento do aprisionamento como um todo, sufragando uma relativização 

das garantias substantivas e processuais. É o que ZAFFARONI denomina de discurso público 

de seguridade cidadã como ideologia, que se constitui por um discurso vindicativo, que se erige 

como uma das mais graves ameaças ao estado de direito contemporâneo; tal imagem bélica do 

poder punitivo, tem como efeito, pois: 

(a) incentivar o antagonismo entre os setores subordinados da sociedade; (b) 
impedir ou dificultar a coalisão ou o acordo no interior desses setores; (c) 
aumentar a distância e o isolamento entre as diversas classes sociais; (d) 
potencializar os medos (espaços paranoicos), as desconfianças e os prejuízos; 
(e) desvalorizar as atitudes e discursos de respeito pela vida e dignidade 
humanas; (f) dificultar as tentativas de encontrar caminhos alternativos de 
solução de conflitos; (g) desacreditar os discursos limitadores da violência; 
(h) projetar os críticos do abuso do poder como aliados ou emissários dos 
delinquentes; (i) permitir a mesma violência que se recebeu daqueles181.  

                                                             
180 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. La expansión del derecho penal: aspectos de la polı́tica criminal en las 
sociedades postindustriales. 2a. ed., rev. y ampliada. Madrid: Civitas, 2001, p. 21. 
181 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal: parte general. 2a. ed. Buenos Aires: Ediar, 2002, p. 28. 
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Arremessados por essa sensação social de insegurança, nossa sociedade, adverte 

SILVA SÁNCHEZ182, pode definir-se melhor como uma sociedade de insegurança sentida (ou 

mesmo, como uma sociedade do medo). Nesta senda, a intensa reiteração e a própria atitude 

(de dramatização) relacionada a certos fatos sociais, atuam como multiplicadores de ilícitos e 

catástrofes no imaginário coletivo, gerando uma insegurança subjetiva que não corresponde ao 

nível de risco objetivo estatisticamente mensurável. 

Este fenômeno, porém, não é novo. Na história, recorrentemente se sucederam 

discursos com idêntica estrutura: onde se alega uma emergência, como uma ameaça 

extraordinária que põe em risco a humanidade, a nação, o mundo ocidental etc., e o medo desta 

mesma emergência é utilizado para eliminar qualquer obstáculo ao poder punitivo que se 

apresenta como a única solução para neutralizá-lo183. O medo e a necessidade de autodefesa 

permeiam a vida cotidiana, erigindo um estado de permanente alerta. Assim, a convivência 

entre os homens se assemelha cada vez mais a uma espécie de estado de natureza passivo, em 

que todos vivem sob o temor constante de serem agredidos, mesmo que não haja agressão 

concreta184, onde os direitos fundamentais “antes entendidos como trunfos civilizatórios contra 

maiorias de ocasião e limites intransponíveis às perversões inquisitoriais, [passam] a ser 

percebidos pela população em geral, e pelos atores jurídicos em particular, como obstáculos à 

eficiência repressiva do Estado”185. 

Ocorre que a tutela dos direitos fundamentais e sua eventual limitação, como 

medidas necessárias para os fins processuais penais, devem efetuar-se salvaguardando um 

conjunto de garantias e requisitos graduados através de um rosário de consequências que 

atuarão como critérios ao juízo ponderativo da agência judicial, correspondentes sobre as 

necessidades de tutela do direito fundamental afetado pela eventual ilicitude. A adoção de 

qualquer medida limitativa de direito fundamental deve, portanto, estar restrita à ocorrência 

simultânea de alguns requisitos, quais sejam: 1) previsão normativa (princípio da legalidade 

formal e material); jurisdicionalidade; 3) necessidade qualificada de motivação; 4) estar sujeita 

                                                             
182 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. Op.,cit., p. 38. 
183 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. La cuestión criminal: Mallevs Maleficarvm, Maleficas, & eatum. Suplemento 
especial del diario Página 12. Fascículo n. 3, Buenos Aires, p. II, 9 de junho de 2011. 
184 VIRGOLINI, Julio. La razón ausente: Ensayo sobre criminologı́a y crı́tica polı́tica. 1a. ed. Buenos Aires: 
Del Puerto, 2005, p. 260. 
185 CASARA, Rubens Roberto Rebello. A ampliação das hipóteses de prisão preventiva: uma corrupção das 
conquistas civilizatórias. Op., cit., p. 21. 
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ao princípio da proporcionalidade “stricto sensu”; e 5) execução e controle judicial da 

medida186. 

Neste sentido, CUNHA MARTINS187 adverte que a democraticidade deve ser 

concebida como um modelo gerente, como uma macroestrutura que se porta como “limite às 

derivas processuais de fundo autoritário, impondo um sistema processual que possa considerar-

se ele mesmo um aparelho limite ao poder punitivo”. Desta forma, no escólio de LOPES JR.188, 

tem-se que a interpretação sistemática de nossa Constituição impõe, com fulcro em seu projeto 

democrático, uma valorização do homem e do valor dignidade da pessoa humana; trata-se da 

necessidade de se perfazer a transição de um sistema político autoritário para o modelo 

democrático. 

Nesta senda, é preciso partir da identificação necessária do vínculo “direito-

processo-democracia”189, considerando-se, por óbvio, que qualquer política-criminal 

aperfeiçoada em um Estado Democrático de Direito, “está condenada à incoerência normativa 

se for desenvolvida à margem do nível jurídico posterior e não considerar que o respeito à 

dignidade humana é o princípio e fundamento do sistema político democrático [...]”190. 

3.1 DO PROBLEMA DO MÉTODO PENAL: A LEGALIDADE E O SILOGISMO 
RETÓRICO ENTIMEMÁTICO 

Repisando o que já fora mencionado, devemos, pois, destacar, parafraseando 

ARROYO ZAPATERO191, que é da Constituição que se derivam os princípios e regras 

essenciais que devem ser respeitados nos processos de incriminação, na imputação do 

comportamento ou na atribuição de responsabilidade em um sistema penal, assim como nos 

fins da pena; aliás, a incriminação de uma determinada conduta depende, inexoravelmente, da 

análise concreta da necessidade de proteção de um determinado bem (sua importância) em uma 

ordem superior, ou seja, sua imprescindibilidade para manutenção da ordem social. 

                                                             
186 DEU, Teresa Armenta. Exclusionary rule: convergencias y divergencias entre europa y america. Revista de 
Estudios de la Justicia, Santiago,  n. 11, p. 81-110, enero, 2009, p. 90. 
187 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 94. 
188 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. 3.ed. rev. e atual. 
volume II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 182 e 183. 
189 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 27. 
190 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Op.,cit., 
p. 28. 
191 ZAPATERO, Luis Arroyo. Derecho Penal Económico y Constitución. Revista Penal, Salamanca,  N. 1, p. 1-
16, Año 1, 1998, p. 3. 
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Por outro lado, como se sabe, a argumentação no direito (principalmente no sistema 

penal) é uma necessidade constitucional, já que a obrigação de fundamentação das decisões 

judiciais, para além de ser um imperativo lógico, é um princípio constitucional atrelado ao 

exercício democrático do Poder do Estado (afinal de contas, diz o art. 93, IX da lex legum que 

devem ser “fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”). 

Justamente por essa necessidade argumentativa, não há como no direito afastar-se 

a retórica de seu método, de sua dogmática192. Até porque, apesar das inúmeras tentativas de se 

concretizar o princípio da legalidade na praxe jurídica, os dispositivos legais presentes em nossa 

legislação processual penal são modelos abstratos formulados através de expressões 

linguísticas, que demandam do intérprete, das agências judicias, sua devida compreensão para 

aplicação. Não é por menos, pois, que DA MAIA193 afirma que o direito “não possui nenhum 

conteúdo específico”, não havendo como “reduzir a complexidade do direito a palavras que 

especifiquem uma única e correta ideia do que ele vem a ser”. 

Tais signos têm a finalidade de prescrever abstratamente comportamentos que 

devem ser seguidos (ou evitados) na consecução da ritualística processual, sob pena de se 

imputar, como consequência (como sanção) uma nulidade. No entanto, o método do sistema 

processual desenvolve-se a partir da própria análise da significação dos institutos que o 

compõem, somente podendo ser revelado e compreendido, a partir de uma perspectiva 

política.194 A linguagem é, pois, o próprio objeto de estudo do direito e sua interpretação 

condiciona o método do sistema jurídico.  

Por oportuno, a fundamentação jurídica é a forma pela qual se pode operar (e 

maximizar) o controle público do conteúdo de uma decisão. Justamente porque a linguagem, 

enquanto instrumento de exteriorização do direito, comporta certo grau de indeterminação, o 

discurso jurídico-penal é uma elaboração intelectual que se oferece ao poder judicial como 

projeto de Jurisprudência coerente e não contraditória, adequando o indeterminismo das leis 

vigentes no momento da aplicação de seus institutos195. 

                                                             
192 BRANDÃO, Cláudio. Op.,cit., p. 205. 
193 MAIA, Alexandre da. Ontologia jurı́dica e realidade – o problema da “ética da tolerância”. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 36,  n. 143, p. 335-345, jul./set., 1999, p. 343. 
194 BRANDÃO, Cláudio. Significado político-constitucional do Direito Penal. Revista do Instituto de Pesquisas 
e Estudos: Divisão Jurídica, Bauru, v. 40,  n. 45, p. 195-213, jan./jun., 2006, p. 199. 
195 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En torno de la cuestión penal. Op.,cit., p. 74. 
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Amoldando tal pressuposto de indeterminação ao princípio da legalidade, tem-se 

uma aparente negação que, no plano concreto é apresentada (pelas agências estatais) 

silogisticamente, como forma de se legitimar o exercício do ius puniendi. Ou seja, já que a lei 

(mesmo com suas imprecisões semânticas) é um instrumento de limitação do poder/dever de 

punir, a dogmática consolidou-se pelo silogismo demonstrativo, como forma de legitimação do 

direito das sociedades complexas196. 

Em outros termos, partindo-se do pressuposto (ao nosso ver falacioso) de que a lei 

seria capaz de regular hipoteticamente todas as situações de fato, erigiu-se a mesma como 

premissa maior de um raciocínio jurídico supostamente democrático, em que o comportamento 

humano, “objeto da regulação da lei”, seria apenas sua premissa menor e “a sentença judicial 

que aplica a lei ao caso [seria] a conclusão do dito silogismo”197. Como exigência do princípio 

da legalidade, tal operação dedutiva deveria ser perfeita, e operar-se segundo critérios racionais. 

Nada obstante, apesar de sua roupagem silogística (formal) convincente, o 

raciocínio jurídico não se conforma com a simples correspondência entre premissas. Em 

verdade, o método do Direito Penal (e do Direito Processual Penal) se utiliza da norma jurídica 

tão-somente como instrumento legitimador de uma decisão que é prévia198, que antecede o 

processo de argumentação. O silogismo que permeia o ato de decidir no sistema penal não é, 

pois, aquele de natureza formal (demonstrativo), mas um silogismo retórico e isto se dá, dentre 

outras razões, porque nem todas as premissas que compõem o ato decisório são explicitadas 

pelo julgador. 

Apesar de termos sidos adestrados a imaginar que o direito é constituído de normas 

explícitas, de que é um sistema racional desenhado para regular o comportamento humano por 

meio de um ordenamento unívoco, completo e compreensivo e, mais especificamente, que não 

depende da mediação arbitrária dos magistrados – uma espécie de Direito onipresente, que 

parece prever cada conflito individual e organizar a vida humana (“como um engenheiro 

constrói uma máquina”) –, o sistema jurídico é, em verdade, uma realidade artificial (mas 

                                                             
196 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal: dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. Op.,cit., pp. 197, 198 e 199. 
197 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal: dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. Op.,cit., p. 199. 
198 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. 5a. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 162. 
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eficaz) constituída por inúmeras influências de natureza social, econômica, cultural ou mesmo 

biológicas199. 

Esta é a razão pela qual o discurso jurídico, quando estruturado silogisticamente, 

tem efeitos substancialmente significativos, afinal, transparece um isolamento, uma 

neutralidade do operador jurídico na aplicação da normatividade. Entretanto, o silogismo 

jurídico não passa de uma ilusão, um método de apresentação da decisão jurídica (não um 

método decisório); é um indumento retórico que reflete nossa crença nos princípios de 

racionalidade e transparência200. 

De fato, uma decisão jurisdicional é um texto retórico que contém muitas alusões a 

silogismos, mas não contém nenhum silogismo completo ou explícito, dando uma (falsa) 

impressão de completude e de coerência lógica em razão da própria construção gramatical 

presente no texto. Entretanto, a maior parte das “premissas maiores” usadas no processo 

decisório encontram-se elipsadas (isto porque não seria funcional que se verbalizassem as várias 

contradições escondidas no ato de decidir). 

Desta forma, como parte das premissas utilizadas pelo julgador não está posta 

(sendo construída retoricamente), não se pode falar de um silogismo perfeito. O recurso, 

portanto, utilizado nos textos legais para determinar a aceitação ou não das conclusões 

encampadas no discurso jurídico é a argumentação (que visa ao convencimento). Esse claro 

espaço retórico permite “que aquele tem bom uso de sua persuasão faça prevalecer sua opinião, 

pouco importando o fato de ela ser ou não adequada a ideias democráticos ou a formas de 

inserção e conquistas de direitos sonegados”201. 

Isto posto, já que o ato de decidir tem a finalidade de persuadir, e o pretenso 

silogismo utilizado na apresentação da decisão jurisdicional esconde (propositalmente) vários 

dos (reais) motivos (premissas maiores) que levaram o julgador a engendrar suas escolhas 

(conclusões que são apresentadas apenas contingentemente, mas que não são decorrências 

                                                             
199 SOBOTA, Katharina. Don´t mention the norm. International Journal for the Semiotics of Law (Revue 
internationale de Sémiotique juridique), Netherlands, IV,  10, p. 1991,  
200 SOBOTA, Katharina. Op., cit., p. 49. 
201 MAIA, Alexandre da. Op., cit., p. 343. 
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lógicas simplesmente da adequação das premissas postas), tem-se em verdade um silogismo 

retórico denominado de entimema202. 

O direito, pois, é constituído (e construído) pelo “arbítrio” dos juízes e o texto legal, 

como um traje de uso diário, acomoda as interpretações que se erigem do discurso jurídico; por 

isso, para evitar o mero decisionismo judicial, é preciso dar-se nova roupagem ao princípio da 

legalidade, partindo-se do pressuposto lógico de que a atividade decisória não se limita à pura 

exegese legal. Desta forma, ao assumirmos a realidade do problema da subjetividade decisória, 

superando-se o dogma da completude lógica, precisaremos de instrumentos que obstaculizem 

o extremo do decisionismo, em que o juiz julga “como bem entender, com incontrolável 

discricionariedade”203.   

Some-se a isto o fato de que, apesar de o órgão julgador estar condicionado a 

indigência de uma atuação imparcial, ele não é neutro, suas experiências de vida influem 

(concretamente) nas suas percepções sobre o sentire jurisdicional204. A compreensão dessa 

“subjetividade” que é, claramente, inerente ao ser humano, bem como o reconhecimento da sua 

inegável influência nas decisões judiciais conduziram POZZEBON205 a afirmar a 

inadmissibilidade de se perceber as decisões judiciais como frutos da neutralidade, da 

racionalidade pura. 

A complexidade206 da sociedade, da qual não pode o magistrado simplesmente se 

excluir, impõe que sua atuação esteja igualmente condicionada aos “seus valores, suas 

vivências, enfim, [à] sua forma de ver o mundo”, neste ponto, sabe-se, “a mente não está vazia 

no começo do processo de raciocínio. Pelo contrário, encontra-se repleta de um repertório 

variado de imagens, originadas de acordo com a situação enfrentada”207. Por isso, se a estrutura 

argumentativa expressa pela teoria do entimema parece assim mais apta a compreender o direito 

contemporâneo, é a Constituição, por meio da democraticidade, o instrumento capaz de opor 

“limite negativo” ao silogismo retórico (à entimema) no âmbito do sistema penal. 

                                                             
202 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal: dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. Op.,cit., p. 208. 
203 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Op.,cit., p. 347. 
204 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Op.,cit., p. 336. 
205 POZZEBON, Fabrício Dreyer de Ávila. Reflexos da crise do conhecimento moderno na jurisdicição: 
fundamentos da motivação compartilhada no processo penal. f. Tese (Doutorado em Direito) - Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005, p. 179. 
206 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1991, p. 17  à 19. 
207 DAMÁSIO, Antônio R. . O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2006, p. 202. 
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Nossa proposta, pois, é que a democraticidade seria o vínculo, o filtro, a necessária 

condicionante ao intérprete da normatividade, já que, “caso o juiz escolha uma premissa maior 

diferente da lei como fundamento de uma conclusão que represente um prejuízo ao réu, a 

decisão [estaria] eivada de inconstitucionalidade, em face da violação do comando do princípio 

constitucional da legalidade penal”208. Isto é importante, já que:  

[...] o intérprete não pode “fazer o que quer, dizer o que quer, construir o que 
quer (e assim por diante), pois a norma criada não pode dizer qualquer coisa, 
quiçá em uma bela conclusão metafísica. Ora, há “de se ter um marco onde a 
assertiva não seja tão-só retórica, propiciando a quem anuncia a possibilidade 
de, só, fazer o contrário do que diz, com o risco de tornar – embora impossível 
– um veritas dominis. [...] Daí que, como parece primário, o que se delimita 
ao Poder Judiciário é a verificação da adequação possível, ou seja, se a norma 
criada pelo intérprete não escapa da regra e, assim, do raio de alcance da 
estrutura linguística do enunciado, das suas palavras”209. 

Diante do referido predicamento, é preciso abandonar-se o estratagema da “máscara 

de fórmulas meramente objetivas ou [de] mera transcrição de textos legais”210, já que a 

democracia processual, na lição de COUTINHO211, “exige que os sujeitos se assumam 

ideologicamente”, ou seja, demanda o arquétipo de um “juiz consciente de sua própria sombra, 

de seus próprios preconceitos”212 e, portanto, mais apto a “assumir um compromisso efetivo 

com as reais aspirações das bases sociais”213. Por isto, por se caracterizar na forma “mais 

gravosa de intervenção estatal”214 a lei penal, a interpretação da normatividade e a consequente 

sanção penal devem estar condicionados, como outrora indicado, aos fundamentos de cidadania 

e dignidade da pessoa humana positivados em nosso ordenamento (previstos no art. 1º, II, III, 

da CF, bem como em tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário). 

Este controle das iniciativas judiciais por meio do princípio da democraticidade, 

justamente porque não está expressamente inscrito no texto constitucional (ou no Código de 

Processo Penal), resta integrado ao discurso jurídico (enquanto elemento limitador) por meio 

                                                             
208 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal: dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. Op.,cit., p. 209. 
209 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Legalidade e Reformas 
Parciais do CPP: a Excrescência da Relativização das Regras e Princípios Constitucionais. In: BRANDÃO, 
Cláudio, et al. (Org.). Princípio da Legalidade: Da dogmática jurídica à Teoria do Direito. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 503. 
210 MAYA, André Machado. Imparcialidade e processo penal: da prevenção da competência ao juiz de 
garantias. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2014, p. 61. 
211 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Op.,cit., p. 47-48. 
212 PRADO, Lídia Reis de Almeida. O juiz e a emoção: a conformidade constitucional das leis processuais 
penais. 4. ed. Campinas: Millennium, 2008, p. 53. 
213 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Op.,cit., p. 47-48. 
214 BRANDÃO, Cláudio. Significado político-constitucional do Direito Penal. Op., cit., p. 195. 
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da política-criminal215. Esta inclusão de elementos valorativos (político-criminais) na 

hierarquia da normatividade se reflete, mutatis mutandis, no que ROXIN216 denominou de 

dualidade da consideração formal e material, e resulta, pois, numa tentativa de se diminuir o 

perigo, atestado por DA MAIA217, de um “vazio ontológico” que surge da existência de 

permissivos hermenêuticos a uma “dominação política e jurídica de vertente autoritária, em 

virtude da falta de precisão conceitual do que vem a ser um direito fundamental [...]”. 

Nesta intelecção, ROXIN afirma que “se a interpretação [da normatividade], 

valorativamente livre, de subsunção quase automática, o mais próximo possível do ideal 

positivista-liberal, não fornece resultados inequívocos ou aceitáveis, a solução [estaria] 

teologicamente pelo bem jurídico protegido”, com isso, introduzir-se-iam no ordenamento 

valiosas abordagens “para a penetração das finalidades político-criminais no trabalho 

dogmático”218.  

Aliás, justamente por conta desse caráter retórico do direito, não se pode negar que, 

na linha do pensamento de ADEODATO219, o direito positivado é um instrumento que tem a 

capacidade de garantir “a segurança das expectativas por intermédio da coercitividade das 

normas estatais”, mas, por sua própria natureza, ele também demanda um imperativo de 

legitimidade. É, pois, do próprio ADEODATO220 a advertência da necessidade de se constituir 

uma “ética da tolerância” que, na interpretação de DA MAIA221, deveria estar constituída numa 

“forma de conciliar” o direito dogmático formalista com uma “abertura cognitiva para a 

investigação de novas experiências [...]”. 

Como corolário desses pressupostos, o Processo Penal de um Estado Democrático 

de Direito deveria estar orientado por vetores muito específicos, à luz da violência que é 

característica da própria possibilidade de uma constrição pessoal da liberdade de um imputado. 

Por isso, se o isolamento da normatividade não responde aos critérios de fixação do conteúdo 

de um decisum jurisdicional, é o respeito a critérios de razoabilidade e proporcionalidade que 

                                                             
215 BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11ª edição. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 
84. 
216 ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del derecho penal. 2ª ed. Buenos Aires: Hammurabi, 2002, p. 53. 
217 MAIA, Alexandre da. O garantismo jurıd́ico de Luigi Ferrajoli: notas preliminares. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, v. 145,  n. 145, p. 41-46, jan./mar., 2000, p. 45. 
218 Ibid. 
219 ADEODATO, João Maurício. Op.,cit., p. 169. 
220 Idem.  
221 MAIA, Alexandre da. O garantismo jurı́dico de Luigi Ferrajoli: notas preliminares. Op., cit., p. 45. 
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podem solidificar o Processo Penal como um instrumento legitimamente adequado à resolução 

dos problemas concretos do direito.  

Essa resposta, entretanto, depende de uma percepção das ferramentas processuais 

limitada ao estritamente necessário para à consecução de natureza adjetiva do próprio Processo 

Penal, devendo-se imperar uma interpretação restritiva principalmente dos institutos cautelares 

que torne efetiva a sua função constitucional. Fazendo-se um paralelo entre DA MAIA222 e 

BRANDÃO223, vê-se que os problemas concretos desse paradigma dependem da utilização da 

tópica e da compreensão da hermenêutica, com a Constituição como elemento de equilíbrio 

entre a lei e o caso concreto.  

O método que ora se propõe, portanto, parte de um duplo viés argumentativo: da lei 

como limite negativo (não haveria um poder geral de cautela no Processo Penal e toda restrição 

a direitos deveria estar devida e previamente regulada); e do caso concreto como delimitação 

positiva (afastando-se a aplicação dessa mesma lei, quando imposta por um fundamento 

constitucional sintetizado na Dignidade da Pessoa Humana). Este seria, in casu, o princípio 

unificador, a democraticidade. 

3.2 DO PRINCÍPIO UNIFICADOR: A DEMOCRATICIDADE 

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, na visão de CUNHA MARTINS, eleger 

para princípio um valor como a “democraticidade” significa: 

[...] nem mais nem menos, [que] a obrigatoriedade de manter sempre em 
aberto uma questão a formular a todo e qualquer mecanismo, ou elemento, ou 
prática seja de que tipo for, desde que atuante na esfera do sistema processual 
e que é a seguinte: é este mecanismo, ou elemento, ou prática seja de que tipo 
for, compatível com o cenário democrático-constitucional regente do próprio 
sistema em que ele se insere?224 

Colocando-se em outros termos, tem-se que partindo da liberdade e a igualdade 

como valores que servem de fundamento à democracia225, então, conforme BOBBIO226, “a 

maior ou menor democraticidade de um regime se mede precisamente pela maior ou menor 

                                                             
222 MAIA, Alexandre da. O garantismo jurı́dico de Luigi Ferrajoli: notas preliminares. Op., cit., p. 45. 
223 BRANDÃO, Cláudio. Significado político-constitucional do Direito Penal. Op., cit., p. 211. 
224 MARTINS, Rui Cunha. A hora dos cadáveres adiados: corrupção, expectativa e processo penal. Op.,cit., 
p. 3. 
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liberdade de que desfrutam os cidadãos e pela maior ou menor igualdade que existe entre eles”. 

Por isso, a democraticidade deve não só servir de correção à vertigem da evidência, ao modelo 

inquisitivo, mas edificar a Constituição como mecanismo de constrangimento da atividade 

jurisdicional à normatividade legal227. 

O sistema processual, pois, deve ser reinterpretado pela sistemática da 

conformação, que implica, necessariamente, em compatibilidade ou exclusão. Nosso regime 

democrático, sobretudo porque atravessado por sua herança ditatorial, contempla a coexistência 

de “distintas temporalidades de mudança por ocasião da mudança do regime político” 228, 

aflorando uma inata inconceptibilidade, dada sua estrutura compósita, a oferecer a segurança 

de uma previsibilidade jurídica adequada229.  É o Estado de Direito em crise, que ZOLO230 

sugere quando menciona o efeito conjugado de uma menor capacidade reguladora da lei 

(associada à inflação do direito), de uma efetividade descrente da proteção dos direitos e de 

uma erosão da soberania do Estado nacional. 

Tal predicamento reflete-se no distanciamento entre a aquisição positivada dos 

direitos civis, políticos e sociais pela Constituição de 1988 e a realidade jurídica de nossas 

agências jurisdicionais. É nítido que o sistema processual não consolidou de maneira efetiva os 

pilares do constructo teórico da democraticidade, justamente em função dos resquícios 

inquisitoriais (“cadáveres adiados”) que ainda se fazem presentes “decidindo políticas, 

restringindo direitos, forjando alternativas, [enfim,] falhando soluções”... 

Em imo diverso, o constituinte em 88, advertiu de forma clara, logo no artigo 1º da 

lex legum que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado Democrático de 

Direito (ou seja, tal noção fora incorporada ao texto constitucional desde sua origem). Por isso, 

destaca STRECK231 que “no Estado Democrático de Direito a lei (Constituição) passa a ser 

                                                             
227 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 91-92. 
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2008, p. 70-82. 
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uma forma privilegiada de instrumentalizar a ação do Estado na busca do desiderato apontado 

pelo texto constitucional”. Nesta mesma linha, PRADO232 afirma que na medida em que a 

Constituição “opta pela tutela dos direitos fundamentais, a estrutura processual penal daí 

derivada há de ser imposta com estrita observância do modo pelo qual é possível harmonizarem-

se todos esses direitos”. 

Intuitivamente, o que inclui ou exclui pessoas da fruição dos direitos fundamentais 

é justamente a extensão e efetividade do direito fundamental à igualdade. Nesta senda, o 

desenvolvimento teórico dos direitos fundamentais tem na igualdade jurídica a base, o núcleo 

dos demais direitos, “sendo certo que a força da propalada igualdade jurídica depende da 

quantidade e qualidade dos interesses protegidos como direitos fundamentais e da extensão da 

igualdade dependendo do grau de democraticidade do ordenamento estatal”233. 

Como afirma SARLET234, os direitos fundamentais reclamam uma postura ativa do 

Estado, justamente porque a igualdade material e a liberdade real não se estabelecem por si sós, 

deprecando de sua realização pelas agências estatais. Ex vi da democraticidade, a própria 

articulação da sociedade torna-se clara: democracia é um “processo ou procedimento justo de 

participação política” e somente revela-se crível, quando se erige, pelo menos inicialmente, nos 

direitos fundamentais da pessoa235. 

Curiosamente, apesar de trespassado um interregno superior a duas décadas de sua 

promulgação, a Constituição Brasileira de 1988 continua denotando baixa densidade normativa. 

Esse estado de (quase) anomia jurídica, atesta FERRAJOLI236, caracterizada pela redução da 

capacidade reguladora do direito, da inadequação e da falta de efetividade de suas técnicas de 

garantia e pela tendência do poder político a libertar-se dos controles jurídicos, denota uma 
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tendência brasileira, que remonta os tempos do império, de “encobrir” o real sentido da 

Constituição. Como explica OLIVEIRA237: 

[...] esta “baixa constitucionalidade” torna obscuro os sentidos estabelecidos 
pelos preceitos constitucionais e não permite o “acontecer” da Constituição, 
que, no mais das vezes, cede sua supremacia aos Códigos, como se ela (a 
Constituição) fosse uma “maligna influência” para o ordenamento jurídico. 
Deveras, não é raro encontrar nos repertórios jurisprudenciais de nossos 
Tribunais, decisões que, ao invés de interpretar o Código – ou a lei 
infraconstitucional – em face da Constituição, inexplicavelmente executam o 
inverso. 

Por tudo isso, pensar em democraticidade é, indubitavelmente, dar à Constituição 

sua necessária efetividade, ou seja, exercer na jurisdicionalidade a opção pela tutela dos direitos 

e garantias fundamentais feita pelo constituinte originário, enquanto limitações “impostas pela 

soberania popular aos poderes constituídos do Estado que dela dependam”238, limitando-se com 

isso o “emprego distorcido, quase sempre consciente, de certas palavras que são cruciais para 

um entendimento o mais acertado possível do que ver a ser o direito”239. 

Ainda assim, ao que parece, relegar (de modo genérico) aos “direitos fundamentais” 

a tarefa de unidade limitadora do constructo decisório em um ambiente democrático parece não 

ser restritivo o suficiente para servir de “constrangimento” à expansão hiperbólica do poder 

punitivo por meio do processo. Afinal de contas, retoricamente, o discurso penal já se utiliza 

do referido estratagema como suposto condicionante, como uma “abertura retórica para o 

fundamento de legitimidade das decisões a partir de uma estruturação competente do uso das 

palavras como forma de dominação”240.  

Isto posto, se a função da democraticidade (dos direitos fundamentais) é opor um 

limite negativo ao entimema no âmbito do Processo Penal, mormente nas custódias cautelares, 

então é preciso tecer critérios para identificar quando a atuação da agência judicial representa 

um prejuízo ao imputado, consubstanciando tal decisum pela pecha da inconstitucionalidade, 
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em face da violação do comando do princípio constitucional da legalidade penal241. 

Rememorando FERRAJOLI242, tem-se que: 

O constitucionalismo rígido, como escrevi inúmeras vezes, não é a superação, 
mas sim um reforço do positivismo jurídico, por ele alargado em razão de suas 
próprias escolhas – os direitos fundamentais estipulados nas normas 
constitucionais – que devem orientar a produção do direito positivo. Ele é o 
resultado de uma mudança de paradigma do velho juspositivismo, que se deu 
com a submissão da própria produção normativa à normas não apenas formais, 
mas também substanciais, de direito positivo. Representa, portanto, um 
complemento do positivismo jurídico como do Estado de Direito: do 
positivismo jurídico porque positiva não apenas o “ser”, mas também o “dever 
ser” do direito; e do Estado de Direito, porque comporta a submissão, 
inclusive da atividade legislativa, ao direito e ao controle de 
constitucionalidade. Assim, o constitucionalismo jurídico exclui a última 
forma de governo dos homens: aquela que, na tradicional democracia 
representativa, manifestava-se na onipotência da maioria.  

Lastreado no dever ser do Estado de Direito, o Processo Penal não deve ser visto, 

exclusivamente, como um meio para o esclarecimento e persecução dos fatos puníveis, mas 

também como um signo da respectiva cultura jurídica. Segundo HASSEMER243, seu ethos e 

sua legitimação surgem a partir de uma superioridade moral frente ao controle social em 

princípio não vinculante. Esta superioridade moral se apoia na questão de quais são os limites 

e princípios do Direito Processual Penal que se pretendem fazer valer nas horas de necessidade 

por si mesmos.  

Consequentemente, as formalidades do procedimento penal não são meras 

formalidades, mas, em seu núcleo, são formas protetoras no interesse da totalidade dos 

intervenientes no processo e, antes de tudo, do imputado. Se, no caso concreto, autoriza-se 

deixar de lado tais formalidades, deste modo, tornam-se dispositivos todos os pilares do Direito 

Processual Penal244. Por isso, CUNHA MARTINS245 recomenda para que não se trilhe a 

“autoestrada de excepcionalidade” que já se empreende na tradição processual brasileira, que 

não pode ser tomada como estratégia de mera adequação formal, “leia-se de mera cosmética, 

na consagração da democraticidade no processo”. 
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Muito pelo contrário. Justamente porque o sistema processual penal está contido no 

sistema judiciário, e este, por sua vez, integra, em relação de continente-conteúdo, o sistema 

constitucional, que se deriva do sistema político, deve ser implementado “um complexo de 

relações sistêmicas que metaforicamente pode ser desenhado como de círculos concêntricos, 

em que aquele de maior diâmetro envolve o menor, e assim sucessivamente, contaminando-se 

e dirigindo-o com os princípios adotados na Lei Maior”246. Nesta intelecção, relevante, pois, a 

manifestação exarada por GOMES FILHO247 (igualmente mencionada por CUNHA 

MARTINS248) de que: 

[...] como observou Comoglio, o direito fundamental ao processo justo não se 
cristaliza, nem se exaure, em garantias particulares, mas, ao contrário, está 
fundamentado na coordenação de várias garantias concorrentes. [...] Acima de 
tudo, as garantias em questão não apenas se somam ou justapõem, mas se 
articulam em relações mais complexas; na verdade, há entre elas uma 
interpenetração recíproca, de tal modo que umas conferem efetividade às 
outras e são também por estas reforçadas, dando lugar a um sistema circular 
apto a assegurar, em níveis cada vez mais elevados, a proteção do indivíduo 
por meio do processo. 

Não é por menos que todo e qualquer sistema processual se estabelece nesse 

irresolúvel conflito, nesta tensão (por vezes, indetectável,) entre uma “dinâmica que move o 

processo ao sabor de critérios de conectividade e uma vontade de sistema que busca a eleição 

de um referencial ordenador”249. Ora, nessa dinâmica que move o processo pela interação entre 

os espaços jurídico e político, a dimensão político-criminal tem, historicamente, prevalecido 

sobre o caráter de contenção regrada do poder punitivo que deveria demarcar o “horizonte de 

sentido do Processo Penal”250. 

É, inclusive, a manutenção em aberto dessa tensão que propriamente evita o 
enquistamento autoritário do sistema. Pelo que a eleição de um princípio 
unificador só́ pode considerar-se ofensiva do vigor dessa zona de 
tensionalidade nos casos em que ela omita, de forma manifesta, o 
reconhecimento da referida zona como parcela constitutiva desse todo 
complexo que é o sistema processual. Dessa omissão viveu, por exemplo, o 
sistema processual de modelo inquisitivo, o qual, obcecado com a “verdade 
dos fatos”, optava por confiar a gestão da prova a um magistrado pouco dado 
a subtilezas de ordem tensional251. 
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Insofismável, pois, a necessidade de se impor, de se demarcar nitidamente, uma 

fronteira não ultrapassável entre qualquer pretensão jurídica e os limites impostos “ao processo 

na configuração democrática exigível pelo devido processo legal”252. Trata-se de se assentar 

uma visão antropocêntrica da ordem jurídica; onde o indivíduo é retirado do escopo de objeto 

da persecução, refletindo na percepção “pessoa, não coisa” atrelada ao imputado por 

CALAMANDREI253, que deslegitima uma epistemologia inquisitória que vê o acusado como 

um inimigo a ser perseguido254. Em epítome, pois: 

Não podemos mais tolerar de forma alguma a objetificação do acusado, tão 
característica da epistemologia inquisitória, que justificava toda espécie de 
violação em nome da sagrada obtenção da verdade e tampouco a existência de 
um Processo Penal de persecução ao inimigo no contexto democrático 
contemporâneo. Trata-se da expressão de um posicionamento polı́tico-
criminal autoritário, que pode ser encontrado no pensamento de Manzini, para 
quem o interesse fundamental que determina o Processo Penal é o de chegar 
à punibilidade do culpado, ou seja, de tornar realizável a pretensão punitiva 
do Estado contra o imputado, enquanto resulte ser culpado255. 

Não se deve coadunar com a epistemologia defendida por JAKOBS256, para quem 

haveria duas formas, no âmbito do Processo Penal, de se proceder no que se refere aos 

imputados: a primeira, vislumbrando-se os acusados como pessoas que eventualmente 

delinquem, ou seja, que cometeram um erro; ou indivíduos em que a coação processual agiria 

como um meio para que estes fossem impedidos de destruir o próprio ordenamento jurídico, ou 

seja, como inimigos (subsumíveis a um direito penal e processual penal de autor). 

Tal construção teórica, apesar de inebriante, não nos parece correta, em grande 

parte, porque a própria Lei Fundamental impõe barreiras, limites, em que se protege a liberdade, 

e a indispensabilidade do trato do acusado como sujeito de direitos. Veja-se que a liberdade 

individual, enquanto direito fundamental é tão relevante quanto à efetividade da segurança dos 

demais indivíduos, por isso defendemos que o Processo Penal, visto em sua totalidade (e em 

cada um de seus atos) deve transitar sobre as garantias constitucionais; entre as garantias 

públicas e as individuais, entre a segurança pública e a liberdade pessoal, sendo a demanda por 
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equilíbrio algo permanente, indissociável de seu próprio exercício (já que a liberdade e a 

inocência são inalienáveis)257. 

Nesta intelecção, a própria evolução dos direitos sociais tem evidenciado uma 

cristalização do dito Estado Democrático de Direito (frente ao Estado liberal e ao Estado social), 

como um marco de “máximas prestações, máxima participação e máximas garantias” (ou 

melhor, um Estado de bem-estar com um Direito Penal mínimo). O problema é que a pretensão 

de se harmonizar um Estado máximo e um Direito Penal mínimo constitui uma contradictio in 

terminis, já que a sensação de insegurança proveniente direta ou indiretamente do Estado, 

conduz a que se promova a instrumentalização do Direito Penal para (pretensamente) servir a 

tais garantias. “O antipático estado-polícia se converte em um simpático estado-providência e 

a proteção radical dos interesses das administrações públicas se explica não na forma de 

autoritarismo [...] mas como democracia e igualdade”258. 

Ocorre que no Estado Democrático de Direito há uma exigência de racionalidade 

dos atos de governo, das agências responsáveis pela efetividade das ações públicas, garantindo-

se níveis mínimos de previsibilidade dos atos jurídico-processuais. Isto porque, como é notório, 

em nenhuma outra manifestação da ordem jurídica (como ocorre na esfera penal) dá-se um 

desnivelamento tão cabal, uma tão intensa desproporção de forças. Por um lado, o poder estatal: 

polícias, fiscais, aparato de justiça. E por outro, “o indivíduo submetido e impotente 

enfrentando essas engrenagens torturantes”259. 

3.3 EFICIÊNCIA E PRISÕES CAUTELARES: SOBRE AS EXIGÊNCIAS 
CONSTITUCIONAIS DE ORDEM E SEGURANÇA 

Como cediço, há, na contextualização do sistema cautelar prisional o indissociável 

conflito entre interesses coletivos e individuais de forma significativamente acentuada, até 

porque, entre os institutos limitadores da liberdade física, o de natureza criminal ante iudicium 

destaca-se pela “irredutível antinomia de duas ordens de legitimidade, dialeticamente em 

oposição e que historicamente oscilam de um polo a outro na busca de um difícil compromisso 

que as satisfaça”.260 

                                                             
257 MORAS MOM, Jorge R. Manual de derecho procesal penal. 6. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2004, p. 
209. 
258 SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. Op.,cit., p. 56. 
259 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo II, el proceso penal. 
Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 1997, p. 72. 
260 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., p. 17. 
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Tal antinomia dá-se, precipuamente, porque o Direito Penal, na leitura de FARIA 

COSTA261, tem um sistema, “um fundamento (encontrado na primeva relação comunicacional 

de raiz onto-antropológica, na relação de cuidado de perigo), uma função (proteção de bens 

jurídicos com dignidade penal e com ela, agregadas, a garantia, a segurança e a coesão) e uma 

finalidade (a realização da justiça para um ordenamento de paz)”. Tal proposição parece impor 

ao Processo Penal, como consequente lógico da estrutura do direito substancial que a lei 

adjetiva serve, um “liame capaz de edificar uma noção de Processo Penal que preserve garantias 

e não esqueça de sua finalidade de buscar a justiça e a paz social”.262 

Em grande parte, apesar da polissemia característica do vocábulo “eficiência”, ela 

pode ser atrelada, no âmbito do Direito Processual Penal, à finalidade que o sistema jurídico 

confere ao referido ramo do direito. Neste ponto, como advertem PINTO DA SILVA e 

ARARUNA SANTIAGO263, na linha de pensamento de SCARANCE FERNANDES264, a 

dicotomia é simples: “se a finalidade for assegurar a defesa do acusado, o Processo Penal será 

eficiente se foram assegurados meios ao acusado para o exercício de sua defesa”. Nada obstante, 

ainda partindo da premissa supramencionada, “se, por outro lado, a finalidade for permitir aos 

órgãos de persecução criminal a apuração da verdade e a punição dos agentes, será eficiente o 

processo que alcançou estes fins”, arrematando ainda que: 

[...] por fim, se a finalidade do processo for a obtenção de um resultado justo 
que se legitime pelo processo adequado, será eficiente o processo justo “que 
assegure a ambas as partes os exercícios de seus direitos e as proteja com as 
garantias constitucionais”, ou, em outras palavras, a eficiência estará no 
devido Processo Penal.  

Por isso, o embate entre garantias e justiça em um Estado Democrático impõe um 

elemento de equilíbrio, um vínculo: a eficiência não pode estar desconectada da ideia de justiça, 

no entanto, não pode significar exclusivamente presteza jurisdicional e enfrentamento da 

impunidade265. Eficiência é, pois, um princípio normativo que opera como uma estrutura de 

correção ideal de atos ou regulações, ou, ainda, é o atuar eficiente como um fenômeno real, 

                                                             
261 COSTA, José Francisco de Faria. Noções fundamentais de direito penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2007, 
pp. 19 e ss. 
262 WEDY, Miguel Tedesco. Op.,cit., p. 18. 
263 SILVA, Ana Paula Pinto da; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Defesa efetiva, garantismo e eficiência no 
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50-73, jul./ago., 2011, p. 61. 
264 FERNANDES, Antônio Scarance. O equilíbrio entre a eficiência e o garantismo e o crime organizado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, a. 16,  n70, p. 229-268, jan./fev., 2008, pp. 24 e s. 
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Alegre, v. 12,  n. 52, p. 163-186, jan./mar., 2014, p. 164. 
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existente266. Entretanto, para BECHARA267, o valor eficiência não se deve “pôr em contraste 

com a salvaguarda das garantias individuais, que correm risco para assegurar a eficiência do 

processo”.  

Aí é que reside o busílis: o devido Processo Penal, “gestado e desenvolvido dentro 

de um Estado Democrático de Direito, [só] será efetivo a partir do momento em que, buscando 

paz social, [preserve-se], antes de mais nada, a dignidade da pessoa humana [...]”268. 

Paradoxalmente, é justamente o reforço das garantias individuais do acusado que tem trazido à 

discussão sobre uma eventual primazia “aos direitos e garantias fundamentais do acusado em 

detrimento da eficiência e da celeridade do Processo Penal”269. Mais a mais, as recentes 

segregações cautelares impostas (e mantidas pelos tribunais superiores), principalmente nas 

várias fases da operação denominada “lava-jato”, têm repercutido na edificação desta altercação 

ideológica. 

Para além da demanda social por restrição dos direitos fundamentais lastreada na 

ideia de que as garantias (o exercício do direito de defesa) impede a afirmação da justiça, 

legitimando o encarceramento como mecanismo de controle, a realidade jurídica trilha caminho 

diverso. Assim, como adverte SANGUINÉ270: 

[...] uma decisão justa e legítima e, por conseguinte, uma decisão eficiente, 
que observou ou recompôs uma relação onto-antropológica de cuidado de 
perigo, procurou proteger um bem jurídico com densidade penal e atingiu 
aquela finalidade da justiça ou paz social, a partir de uma ideia de ponderação, 
equidade, equilíbrio, medianidade. 

Nesta senda, no que atinge aos complexos paradoxos ante mencionados, cumpre 

indagar qual a verdadeira influência que o exercício do direito à defesa técnica efetiva, “como 

imperativo de um modelo de Processo Penal garantístico, exerce na consecução de um Processo 

Penal célere e eficiente”271, a ponto de legitimar sua relativização em prol da exigência de 

segurança e ordem que se impõem ao Processo Penal? Com esta finalidade, PINTO DA SILVA 

e ARARUNA SANTIAGO272 empreenderam um estudo empírico com foco em diversos arestos 

                                                             
266 SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Eficiencia y derecho penal. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 
Madrid, v. 49,  n. 1, p. p. 93-127, jan./abr., 1996, p. 95. 
267 BECHARA, Fábio Ramazzini. Garantia constitucional do processo justo: eficiência e garantismo. Revista do 
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271 SILVA, Ana Paula Pinto da; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Op., cit., p. 64. 
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da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de avaliar a potencial nocividade 

do exercício pleno da defesa técnica na celeridade do Processo Penal, chegando à conclusão 

que: 

Das decisões analisadas, infere-se, ainda, que a atuação deficiente levada a 
efeito por alguns defensores tem demonstrado que mais transtornos e retardos 
à entrega da prestação jurisdicional causam uma defesa deficiente do que, 
propriamente, o exercício da defesa técnica efetiva. [...] Sendo assim, conclui-
se que o exercício da defesa técnica efetiva como manifestação de um 
processo garantista não traz necessariamente uma ineficiência na prestação 
jurisdicional, sendo necessário analisar todos os outros elementos envolvidos 
na atividade processual, entre estes, os pertinentes à atuação dos Magistrados 
e demais órgãos responsáveis pela Jurisdição. [...] Além disso, constatou-se 
que mais influência exerce sobre o desenvolvimento célere e eficiente do 
Processo Penal o cerceamento do direito de defesa técnica efetiva do que o 
exercício regular desse direito, devendo o olhar dos estudiosos do tema da 
ineficiência do Processo Penal recair sobre outros pontos, entre os quais o 
desempenho efetivo dos defensores em geral. 

Por isso, compreender a “hélice tríplice” preconizada por TEDESCO WEDY273, 

representada pelas ideias de garantia, justiça e eficiência, depende, inexoravelmente, do respeito 

às garantias como meio à obtenção de maior segurança jurídica e, por conseguinte lógico, de 

uma menor impunidade e “maior justiça”. Um “direito eficiente não pode tolerar o 

apequenamento de fórmulas essenciais à democracia, sob pena de permitir e reconhecer, logo 

adiante, eventuais abusos que deverão ser corrigidos”, provocando, por óbvio, o retardamento 

do trilhar processual (para o restabelecimento do feito) e, eventualmente, redundado no mal que 

mais colericamente tenciona evitar: a impunidade.  
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4 DA CUSTÓDIA CAUTELAR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Ora, como cediço, antes de eventual condenação definitiva, a constrição processual 

da liberdade ambulatorial de um imputado não é (e nem poderia ser) pena, mas medida cautelar, 

“com finalidade processual penal, útil ao desenvolvimento ou ao resultado do processo”274. 

Historicamente, no Brasil, ela exerceu as mais diversas funções, e ainda exerce papéis distintos, 

tanto quanto à forma e momento, quanto pela sua duração, “basta lembrar que, na época do 

Império, no Brasil, completada a fase do sumário da culpa, semelhante à primeira fase do 

procedimento do júri, a pessoa ficava presa aguardando o julgamento. A prisão tinha clara 

função de antecipação de pena [...]”275.  

Independentemente, a prisão provisória é, sempre e antes de mais nada, privação de 

liberdade, “de maneira que, como tal, deveria ser imposta apenas por sentença final, pois é esse, 
no Estado-de-Direito, o instrumento legal de restrição ao direito de liberdade. Mas é da 

essência da prisão provisória a imposição, em determinados casos, no decorrer do processo, 

antes do julgamento da acusação”276. Tais casos, destinam-se a assegurar a eficácia da decisão 

a ser prolatada ao final da persecução criminal, bem como possibilitar a regular instrução 

probatória277. 

Na dicção de TOURINHO FILHO278, a “prisão provisória” é medida odiosa, que 

se dá antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, existente em todas as 

legislações do mundo, em maior ou menor intensidade, sendo, pois, “um mal necessário”. 

Explica que se trata de um “mal, porque põe em perigo o jus libertatis do cidadão, que a Lei 

Maior protege e preserva. Necessário, porque sem ela, muitas vezes, não se assegurariam a 

ordem pública, a regular colheita do material probatório para um julgamento justo e o império 

efetivo da lei penal”. Neste ponto, na esteira do pensamento de SAGUINÉ279, a prisão cautelar 

pode ser definida como uma medida coativa cautelar pessoal:  

[...] que implica uma provisória limitação da liberdade, em um 
estabelecimento penitenciário, de uma pessoa contra quem, embora 

                                                             
274 MAZZILLI, Hugo Nigro. Op.,cit., p. 1133. 
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considerada juridicamente inocente, se formula ima imputação de ter 
cometido um delito de especial gravidade, decretada motivadamente por um 
órgão jurisdicional, na fase investigatória ou no curso do Processo Penal, em 
caráter excepcional e com duração limitada, antes do trânsito em julgado de 
sentença condenatória penal, para garantir o normal desenvolvimento do 
Processo Penal de cognição e de execução e, segundo uma tendência geral da 
legislação continental, para evitar uma tríade clássica de fatores de risco: (a) 
de ocultação, alteração ou destruição das fontes de prova ou de colocação em 
perigo da vítima e outros sujeitos processuais; (b) de fuga; (c) de reiteração 
delitiva. 

E vai além, ao ressaltar que a dificuldade no trato do referido tema na doutrina e 

Jurisprudência pátrias dá-se em virtude do fato de que a referida instituição (prisão cautelar) se 

situa no campo de “tensão dialética”280 (outrora mencionada) que domina todo o Processo 

Penal. Tal zona de conflito, encontra-se entre o “dever de uma administração de justiça eficiente 

para controlar a criminalidade (efetividade da persecução criminal)” e, ao mesmo tempo, a 

“proteção dos direitos fundamentais que regem o Estado Democrático e Social de Direito”. 

Por isso, aplicar-se a democraticidade à custódia cautelar implica, necessariamente, 

constranger seus pressupostos pelos parâmetros normativos da Constituição e dos Tratados e 

Convenções Internacionais que o Brasil é signatário, mormente, da situação de juridicamente 

inocente que recai sobre o imputado. Por conseguinte, a constrição processual do imputado 

somente pode ser considerada legítima para a salvaguarda do procedimento e da execução 

penal, nunca para a persecução de objetivos penais materiais. 

ARMENTA DEU281 afirma que constituem características gerais da prisão 

processual a excepcionalidade, a instrumentalidade e a proporcionalidade, compreendendo por 

sua vez esta última na idoneidade, necessidade e proporcionalidade stricto sensu ou 

razoabilidade. Explicitando cada um deles, adverte que: 

A excepcionalidade significa que a lei processual [deve] optar, quando menos 
no aspecto formal, pela liberdade provisória como regra geral e primeira 
opção, portanto, entre as que se deve preferir frente à prisão cautelar. [...] A 
instrumentalidade evita que a prisão provisional seja um fim em si mesma e 
obriga a configura-la como mero instrumento para fazer efetivos os fins cuja 
obtenção a justificam. Projeta-se sobre múltiplos aspectos conexos à exigência 
de proporcionalidade e adquire assim mesmo significado na temporalidade, 
como veremos depois. A proporcionalidade exige que a norma restritiva do 
direito à liberdade de movimentos tenha um conteúdo proporcionado aos fins 

                                                             
280 Ao que se demonstra inequívoco, tal tensão dialética esposada por SAGUINÉ reflete a mesma advertência 
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que com a prisão provisional se pretende alcançar. Expressado em outros 
termos, para privar a liberdade a alguém deve exigir um fim 
constitucionalmente legítimo. Justo à necessidade e idoneidade da medida se 
requer que concorra a proporcionalidade stricto sensu, é dizer, o juízo de 
ponderação entre os interesses em jogo, de maneira que o sacrifício da 
liberdade de uma pessoa resulte razoável em comparação com a importância 
do fim da medida282. 

Com efeito, como assinala FERRAJOLI283, a perversão mais grave do referido 

instituto, legitimada desgraçadamente por CARRARA, e antes por PAGANO, foi sua 

transformação, de instrumento exclusivamente processual dirigido a estritas necessidades 

sumárias, em instrumento de prevenção e defesa social, motivado pela necessidade de impedir 

ao imputado a execução de outros delitos. É claro que tal argumento, ao fazer recair sobre o 

imputado uma presunção de periculosidade baseada unicamente na suspeita do delito cometido, 

equivale de fato a uma presunção de culpabilidade; e, ao assinalar a custódia preventiva os 

mesmos fins, ademais do mesmo conteúdo aflitivo que a pena, encobre-se o sofisma conforme 

o qual seria uma medida “processual”, ou “cautelar”, e, em consequência, “não penal”, em lugar 

de uma ilegítima “pena sin juicio”. 

Nossa Constituição, por oportuno, ao propor a construção, já no art. 1º, de um 

Estado Democrático de Direito, reservou ao Processo Penal o papel de garantidor dos direitos 

fundamentais (como “lei de execução da Constituição”284); conquanto traduz-se como 

ferramenta de consagração do projeto democrático concebido na Carta Constitucional285. No 

entanto, sói fundamental ressaltar que o conceito de democracia aqui utilizado não se restringe 

à concepção de democracia política ou ao direito de votar e ser votado. A efetividade, frise-se, 

de um modelo democrático aliado ao Processo Penal depreca a “remoção de obstáculos e 

bloqueios que restrinjam a participação do povo para viabilizar o exercício de suas prerrogativas 

de soberania”286. 

Por isso, PRADO287 adverte sobre a existência de um vínculo inegável entre os 

direitos fundamentais, a divisão dos poderes e a democracia, denominando-o de “espaço 
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comum democrático”, que seria “construído pela afirmação do respeito à dignidade humana e 

pela primazia do Direito como instrumento das políticas sociais, inclusive a política criminal”. 

Assim, nas palavras de FERREIRA DE FREITAS288, o Processo Penal erigido sobre o princípio 

da democraticidade deveria “absorver as normas constitucionais e orientar-se em prol da 

limitação do poder punitivo do Estado, de forma a garantir a efetivação dos direitos 

fundamentais”. 

Mais a mais, embora a prisão provisória possa justificar-se, na visão de 

SANGUINÉ289, na necessidade social, isto não constitui fundamento jurídico suficiente para 

seu emprego, já que, “se não se lhe impõem rigorosos limites indicados pelos direitos 

fundamentais”, sua tendência degenerativa não poderá ser contida e, portanto, converter-se-á 

inadvertidamente “em uma verdadeira pena antecipada”. O abuso da prisão provisória é 

ilegítimo, “porque castiga a pessoas inocentes e produz a vitimização do preso preventivo, tanto 

num enfoque distributivo quanto utilitarista”. 

Sobreleva, portanto, mencionar, que à luz do inciso LIV do art. 5º da Constituição 

da República, assegura-se que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”. Por isso, axiologicamente, ainda que se resulte verossímil certa complacência 

com a impunidade de algum culpável, uma opção protetora do indivíduo290 em se tratando de 

prisões cautelares é de relevância sine qua non, pois, decorre da consciência de que o custo a 

ser desforrado pela prisão prematura e desnecessária de um inocente é altíssimo e injustificável, 

“ainda mais no medieval sistema carcerário brasileiro [hodierno]”291. 

Como visto, a sempiterna dicotomia existente entre o recrudescimento progressivo 

da medida cautelar penal segregativa, donde se evidencia sua eclipsada vinculação com 

objetivos de direito eminentemente material, e a necessidade de respeito às garantias 

constitucionais protetivas, denotam divergências ocultas em questões básicas de política 

criminal e do sistema de Direito Penal, que somente reforçam a excepcionalidade da prisão 

preventiva. 
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Nesta inteleção, vê-se que o princípio do estado de inocência não tem tido a 

efetividade que a Constituição republicana reclama, mesmo porque, o uso da prisão provisória 

nos moldes supramencionados expressa em si mesmo, uma opção prévia de ordem conceitual 

e de valor, que transcende o plano cognitivo do Processo Penal, já que, os pressupostos do 

encarceramento provisório (previstos na legislação adjetiva) aparentam sustentar caráter 

meramente potestativo. Nada obstante, “se a violência do controle penal não for limitada, a 

história mostra a possibilidade de criação de chagas que nunca poderão ser olvidadas na história 

da humanidade”292. 

Por outro lado, sensível ao referido imbróglio, o Congresso Nacional fez editar em 

2011 (dois mil e onze), a Lei 12.403, com a flagrante finalidade de obter uma sensível alteração 

neste quadro, já que o referido texto legal inovou a sistemática do Processo Penal, que sempre 

se orientou pela bipolaridade (ou binariedade) prisão/liberdade293, instituindo a imputação de 

medidas cautelares enquanto substitutivos ao encarceramento provisório. Todavia, o que houve 

na prática foi a manutenção quase que inalterada do status quo ante, com o contínuo processo 

de encarceramento em massa já exposto desde o início do presente estudo, respaldado na 

manutenção do equívoco ideológico exposto por FELBERG294. 

Mais a mais, a práxis jurídica somente reforçou o conteúdo valorativo de que a 

prisão provisória é produto de uma latente e inconfessada, porém nítida, concepção inquisitiva 

de Processo Penal, que quer o imputado em situação de inferioridade, imediatamente 

sujeitando-o a uma punição exemplar e ao estereótipo de uma culpabilidade (juízo de 

reprovabilidade) prévia, evidenciando-se, pois, a “função real” da prisão provisória (pena) 

enquanto presunção de culpa. 

Ocorre que, assim como nas palavras de HÄBERLE295, os direitos são o 

fundamento funcional da democracia, pois, através do exercício individual dos direitos 

fundamentais, realiza-se um processo de liberdade que constitui um elemento essencial da 

democracia. Tal modo de compreender os direitos fundamentais, a democracia e a ordem 

                                                             
292 BRANDÃO, Cláudio. Tipicidade penal: dos elementos da dogmática ao giro conceitual do método 
entimemático. Op.,cit., p. 197. 
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jurídica, afirma IBÁÑEZ296, comporta um aperfeiçoamento do próprio Estado de Direito; 

todavia, o sistema penal brasileiro ignora seus próprios pressupostos. 

4.1 DA DEGENERAÇÃO DERIVADA DO DESVIO DE FINALIDADE DA CUSTÓDIA 
CAUTELAR 

Como não poderia deixar de ser, o tema da prisão provisória sofre, com mais 

intensidade, “a carga emotiva do momento político, social e econômico do País, gerando 

normas casuísticas que dificultam ainda mais uma formulação sistemática e coerente do 

instituto”297. Como mencionado preliminarmente na introdução, os dados sobre as prisões 

provisórias no Brasil não são condizentes com o paradigma da democraticidade. 

Reiterando o que fora mencionado no introito de nosso estudo, as estimativas298 não 

mentem quando apontam o aumento inegável e substancial da população prisional brasileira 

nos últimos anos, consubstanciado numa proporção dez vezes maior que o crescimento total da 

população no mesmo período. Outrossim, como cediço, sobreleva ainda rememorar que até 

2014, dos quase 608 mil indivíduos privados de sua liberdade no Brasil, perto de 250 mil eram 

presos provisórios299; indivíduos que, na grande maioria dos casos, permaneceram presos por 

mais 90 (noventa) dias “sem ainda terem passado por julgamento”. 

Tais dados corroboram a advertência feita por GIACOMOLLI300, de que nossa 

normatividade ostenta uma ausência de critérios objetivos integradores legais legitimadores do 

aprisionamento cautelar (como se verifica claro do art. 312 do Código de Processo Penal). Para 

ele, tal formulação normativa permite a manutenção e incorporação de elementos estranhos ao 

Processo Penal e à aplicação da lei penal, de tradição inquisitória e até mesmo civilista; por 

isso, este conjunto de constrições constitui um passivo que necessita ser devidamente 

justificado e que recai não só sobre os culpáveis, mas também sobre eventuais inocentes, que 

são forçados a sofrer, pela inevitável imperfeição e falibilidade de qualquer sistema penal, as 

inúmeras e inquestionáveis desditas derivadas da prisão cautelar em situações de erro 

judicial301. 

                                                             
296 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Las Garantías del Imputado en el Proceso Penal. Op., cit., P. 106. 
297 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., p. 26. 
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Apresentadas tais condicionantes, não se faz necessário “ser um especialista da 

sociologia jurídica para compreender porque, em um sistema jurídico que o permite, é 

extremamente fácil para o juiz usar e, às vezes, abusar da prisão antes do julgamento”302. Eis 

que em nossa sociedade, onde se consolida cada vez mais uma era de guerra perpétua, 

perfeitamente subsumida às práticas discursivas emanadas dos vínculos hobbesianos de 

proteção e obediência303, prolifera-se um discurso fundado na ideia de segurança, onde “deixar 

em liberdade um indivíduo suspeito de um crime grave é, certamente, mais difícil do que 

decretar [sua] prisão provisória”304.  

É preciso, pois, não descuidar do arquétipo de que tal amplitude conceitual não é 

ingênua, já que nos períodos autoritários, as agências judiciais têm mais liberdade e, portanto, 

podem decidir com muito mais rapidez e com muito mais risco às liberdades individuais305. 

Entretanto, “o desmedido esgarçar da lei, o abrandamento de sua densidade e o fortalecimento, 

por vezes excessivo, das normas secundárias, representam um enfraquecimento do modelo 

democrático de direito”306, e por claro, da própria democraticidade. Por isso: 

[...] A aceitação de um castigo não pode derivar automaticamente do cálculo 
de um presumível bem-estar social, mas sim a condição necessária para o 
castigo seria a culpabilidade, isto é, a violação da lei somente constatável se 
comprovada em um devido processo legal por autoridades jurídicas legítimas. 
Só depois disso surge o merecimento do castigo; se não for assim, é uma 
imoralidade, uma injustiça, um crime. Mesmo o utilitarismo coincide em 
eliminar do corpo social, e em particular do dos juízes, todo poder que possa 
levar ao castigo do inocente. Esse problema não pode ser resolvido recorrendo 
a critérios puramente estatísticos, ou seja, de que somente se castiga inocentes 
em casos excepcionais, mas sim, pelo critério de que somente se pode castigar 
quem infringe a regra, o que pressupõe a vinculação da violação a um 
julgamento ou declaração formal de culpabilidade307. 

Por conseguinte, o reconhecimento da supremacia da Constituição e da submissão 

das leis penais (e processuais penais) ao seu conteúdo, embora tardio em nosso país, representa 

um progresso correlacionado com uma maior efetividade dos direitos e garantias fundamentais. 

Este processo reflete a necessidade de se ter fulgente, como não poderia deixar de ser, “[...] uma 
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interseção entre a Constituição e a realidade constitucional, ou seja, com a realidade política, 

econômica, social e cultural que lhe está subjacente [...]”308.  

Mais a mais, no caso do aprisionamento cautelar, em que não há, ainda, qualquer 

declaração formal de culpabilidade (que só é alcançada com o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória), a legitimidade do cerceamento da liberdade ambulatorial resta-se 

decorrente, exclusivamente, da compatibilização do encarceramento precário com certas 

exigências constitucionais (principalmente a da presunção de inocência). Esses argumentos 

doutrinários constituem o que se pode denominar de concepção cautelar da restrição processual 

da liberdade309. 

Diante disso, e com a positivação dos direitos e garantias fundamentais nas 

Constituições nacionais, os princípios de presunção de inocência e o direito à liberdade 

ambulatorial durante o Processo Penal tornaram-se vetores normativos de nosso ordenamento. 

Neste sentido, hodiernamente é posição majoritária na doutrina de que a presunção de inocência 

e o direito à liberdade, de um lado, e a prisão processual, de outro, marcam mútua e 

universalmente seus respectivos limites e extensão310. 

Infelizmente, tal percepção encontra no Brasil uma receptividade inadequada, uma 

vez que é gravemente afetada por um repertório de elementos culturais que continuam a se 

perpetuar no tempo, onde uma prisão cautelar, “por vezes ilegal, por vezes desnecessária, é 

utilizada para fragilizar o imputado na busca por uma confissão ou delação que facilite o 

trabalho dos órgãos encarregados da persecução penal”311.  

Nada menos justo do que se exigir por isso uma revisão de conceitos e práticas, 

repensando-se todo sistema cautelar processual penal com fulcro de se evitar a ininterrupção de 

uma não-efetividade da ordem constitucional no plano do aprisionamento provisório. É 

imprescindível que os “motivos ensejadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP 
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[sejam] analisados sob interpretação restritiva, em que deva preponderar, sempre, o interesse 

do homem à liberdade” 312. 

4.2 DA CONCEPÇÃO CAUTELAR DA RESTRIÇÃO PROCESSUAL DA LIBERDADE 

Quando da opção, por intermédio de nosso constituinte originário, pela democracia 

como regime político aplicável ao nosso sistema político, estava-se definitivamente 

consagrando um sistema de governo que garantisse um pleno respeito ao ser humano e que lhe 

reconhecesse sua dignidade e direitos fundamentais. Trata-se de um giro antropocentrista, como 

uma vez reclamou a era das luzes. 

Neste contexto, o direito à liberdade, como parte deste plexo de direitos e garantias 

individuais e sociais, foi colacionado já nos primeiros artigos do texto da carta constitucional, 

podendo, portanto, ser vislumbrado, desta forma, o grau de reconhecimento que o constituinte 

originário outorgou ao citado direito. Nem por isso, contudo, este conceito se limita ao aspecto 

ambulatório, abarcando a liberdade de pensamento, de reunião, de expressão, de cátedra etc. 

Nada obstante, para efeitos do presente estudo, nós nos limitaremos à liberdade ambulatorial, 

em relação com o desenvolvimento de um Processo Penal democrático. 

Para mais, é lugar comum entre os processualistas “continentais” situar no fim do 

século XVIII o gérmen do que muitos denominam de giro de paradigma do sistema de 

persecução penal: aquele que havia deixado para trás o sistema de persecução inquisitiva a 

partir do rechaço de alguns de seus postulados básicos. Em particular, a partir do rechaço da 

presunção de culpabilidade, da concepção do imputado como objeto de investigação 

“socialmente perigoso”, e do abandono da consequente concepção (“substantivista”) da 

privação da liberdade durante o processo, como meio inevitável de proteção social313. 

Tal rechaço categórico desse sistema de persecução e de seus postulados de base 

coincide especialmente com a recepção positiva do, entre outros, princípio da presunção de 

inocência: “o direito de toda pessoa a ser considerada inocente até que uma condenação 

resultante de um procedimento com certas características especiais (a exemplo do devido 

processo legal), estabeleça o contrário”314. A par disso, o tratamento do acusado como 
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efetivamente inocente é um postulado umbilicalmente inserido no contexto da reforma 

humanista penal e processual penal315. 

Nada mais coerente que se concluir, pois, como na dicção de MACHADO, que um 

dos objetivos contemporâneos do Direito Processo Penal de nosso país seria o de “estabelecer 

um sistema de justiça não meramente repressiva, mas, sim, um sistema garantidor também dos 

direitos fundamentais de todo aquele indivíduo que vier a ser processado criminalmente”316. 

Não é por menos que conclui que a afirmação de direitos fundamentais é condição indispensável 

para a consolidação “da democracia entre nós e para o erguimento de uma justiça penal 

plenamente adequada aos desígnios do Estado Democrático de Direito”317. 

Trata-se de um câmbio de modelo, onde a ponderação de valores e de interesses 

passa a “permear [...] o exame quanto à pertinência, necessidade e adequação das medidas 

restritivas dos direitos fundamentais”318. Consequentemente, como medida de natureza 

cautelar, a prisão processual passa a ostentar características que reforçam sua excepcionalidade, 

a exemplo da instrumentalidade319, excepcionalidade320, legalidade321 e jurisdicionalidade322. 

Em epítome, segundo tal concepção cautelar, as condições normativas de aplicação 

da prisão preventiva seriam, na visão de VECCHI: 

(i) o correlato ao fumus boni iuris do direito processual civil, que no campo 
do Direito Processual Penal denomina-se fumus comissi delicti: a existência 
de um determinado caudal probatório em favor da hipótese acusatória (v.g. o 
cometimento de um delito e a participação do imputado nele); (ii) o correlato 
ao periculum in mora do direito processual civil, que no campo do Direito 
Processual Penal se denomina periculum libertatis: a probabilidade de 
frustração dos fins do processo como contrafáctico do estado de liberdade do 
acusado (v.g. o perigo de que o acusado execute uma ação que frustre ditos 
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fins em caso de ser deixado em liberdade); (iii) o fato de ser a prisão preventiva 
condição necessária da neutralização de dito perigo processual (v.g. o ser 
imprescindível da prisão para evitar a frustração dos fins processuais)323. 

Neste mesmo sentido, mas, sem qualquer pretensão de exaustividade sobre a 

matéria, tratam ainda MAIER324, NARDIELLO325 e NOGUEIRA ALCALÁ326. Partindo de tal 

arquétipo, FERRAJOLI327 atesta que tais garantias integram uma dimensão substancial (“esfera 

de lo indecidible”), que se sobrepõe não só ao direito, mas à própria democracia. Nesta 

concepção, os direitos fundamentais deixam de ser um referencial externo do sistema, uma vez 

que não poderia haver democracia sem direitos, ou melhor, sem sujeitos plenamente 

reconhecidos como portadores dos mesmos para todos os fins328. 

Mais especificamente, o parâmetro normativo de aplicação da prisão preventiva no 

Brasil hoje está no novo art. 312 do Código de Processo Penal, que em síntese, assim é 

constituído:  

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. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso 
de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras 
medidas cautelares (art. 282, § 4o). 

Diante disso, pode-se perceptivelmente cindir os parâmetros normativos erigidos 

no referido artigo em duas classes, como um critério epistemológico inicial, que seriam: seus 

requisitos, consubstanciados no já mencionado fumus comissi delicti (“prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria”) e seus fundamentos, integradores do conceito 

denominado de periculum libertatis (“garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”).  

Apesar do equívoco topográfico da legislação para, em má técnica legislativa, expor 

(no referido artigo) os fundamentos do édito constritivo em antecipação aos seus requisitos, 
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faz-se necessário que se interprete tais comandos de forma inversa. De fato, como se constitui 

em medida de natureza cautelar, a prisão provisória deve, preliminarmente329, ser subordinada 

ao fumus comissi delicti, ou seja, deve estar subsumida a um fundado juízo de imputação que o 

juiz deve formar sobre a participação do acusado na persecução penal (sendo uma “prognose 

sobre a questão de fundo” da instrução330), ou mesmo, como afirma VECCHI, sobre “a 

existência de um determinado caudal probatório em favor da hipótese acusatória (v.g. o 

cometimento de um delito e a participação do imputado nele)” 331. 

Neste ponto, a previsão esculpida no art. 312 do Código de Processo Penal 

disciplina, como o que se convencionou chamar de fumus comissi delicti, tanto a prova da 

existência do crime, quando a presença dos indícios suficientes de sua autoria, havendo, pois, 

dois elementos a serem devidamente considerados como requisitos do aprisionamento 

provisório: a. a materialidade do crime (sua existência); e b. sua eventual autoria. 

Quanto ao primeiro, sua materialidade, não há grande anfibologia a ser perscrutada. 

Como adverte BADARÓ332, “quanto à existência do crime, ou seja, a materialidade delitiva, é 

necessário que haja ‘prova’, isto é, certeza de que o fato existiu”, nada menos. Trata-se, 

evidentemente, de um juízo de certeza; a mesma necessária para a imposição de eventual 

condenação final na esfera penal. Neste ponto, coerente a leitura de CAMPOS DE BARROS333, 

para quem a referida expressão (prova da existência do crime) corresponde à “tipicidade 

comprovada”, ou seja, a “uma realidade fática da qual não se tenha dúvida”, ou mesmo, à 

certeza da presença dos elementos normativos e subjetivos do injusto, presentes no tipo penal. 

Por outro lado, há ainda como requisito da segregação cautelar, a presença de 

indícios suficientes de autoria. Ocorre que, em verdade, quando se está dizendo (lexicamente) 

que um decreto de prisão exige indício suficiente de autoria, na prática, como adverte 

CARNELUTTI334, não se está dizendo nada. Isto porque, dizer-se suficiente carece de 

significado próprio quando não administrado com um parâmetro relacional. Em outras palavras, 

tem-se que se dizer suficiente o indício pareceria algo deveras óbvio, mas a questão cinge-se na 

ausência do comparativo referencial (é suficiente para quê?). Afinal de contas, “sem indícios 
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suficientes, nem sequer uma acusação pode ser formulada. Qual é o valor das provas de 

culpabilidade exigido para que o imputado possa ser detido? Será aquele mesmo que é 

necessário para ser processado” 335? 

4.2.1 O CONCEITO DE “INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA” PARA O PROCESSO 
PENAL (E SUA CORRELAÇÃO COM A PRISÃO PROVISÓRIA) 

Primeiramente, indício, ex vi da redação dada originalmente pelo próprio Código 

de Ritos Criminais (em seu art. 239) significa a circunstância que pode ter sua existência 

concluída, por “indução”, de uma outra circunstância já presente nos autos, e devidamente 

conhecida e provada. Entretanto, apesar da estrutura evidentemente complexa do conceito 

trazido pelo art. 239 do CPP, já se podem traçar, mesmo que perfunctoriamente, alguns 

delineamentos propedêuticos sobre o sentido que se tentou alcançar pela legislação de regência. 

Para tanto, trazendo à baila o estudo do célebre advogado italiano 

MALATESTA336, para quem o Código de Processo Penal nitidamente parafraseou seu 

conceito, tem-se que indício não é simplesmente presunção, muito menos prova semiplena 

(como geralmente se vê na praxe judiciária). Mesmo sendo cediço que tanto a presunção quanto 

o indício guardam identidade de forma, visto que ambos derivam do raciocínio como 

mecanismo condutor, a presunção vai do fato conhecido ao desconhecido “sob a luz do 

princípio da identidade”; por sua vez, “o raciocínio indicativo percorre a mesma trajetória, [só 

que] sob a luz do princípio da causalidade”. Nesta senda, afirma ainda que: 

Confiamos, por conta própria, nossa noção: o indício é aquele argumento 
probatório indireto que deduz o desconhecido do conhecido por meio da 
relação de causalidade.  

Mas qual a força substancial e probatória do indício? A medida desta força só 
pode encontrar-se na natureza íntima da prova que examinamos, natureza 
íntima que determinamos numa relação específica de causalidade. É 
necessário, por isso, para conhecer a força probatória do indício, investigar, 
em particular, a força da relação específica de causalidade que nele liga o 
desconhecido ao conhecido337. 

Ora, como se resulta diáfano, o Processo Penal concebe o indício de uma forma 

mais específica que aquela do senso comum e, isto se dá, pois, a lógica probatória do sistema 

penal não admitiria o indício ínsito no território de presunção. O indício é uma afirmação de 

                                                             
335 LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 89. 
336 MALATESTA, Nicola F. Dei. A lógica das provas em matéria criminal. 6a. ed. Campinas: Bookseller, 2005, 
p. 218 e 219. 
337 MALATESTA, Nicola F. Dei. Op.,cit., p. 202. 
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raciocínio que, apesar de não proceder diretamente da evidência material, produz dada 

credibilidade, porque examina e conclui, na visão de MITTERMAIER338, com ajuda dos dados 

dos sentidos, guiados por meios puramente lógicos. 

Ampliando o referido dispositivo, MENDRONI339 afirma que os indícios exigem, 

para sua conclusão no âmbito da persecução penal, uma certa consideração desmembrada de 

sua estrutura geral. Devem, pois, segundo ele, ser “considerados sob uma tríplice divisão: a) 

um fato certo, determinado ou comprovado; b) uma inferência de interligação; e c) o factum 

probandum”, ou seja, “deve partir de um fato certo, determinado, comprovado ou notório para 

que, através de um influxo de raciocínio, se possa concluir pela existência de outro”. 

Isto conduz a aclarar, preliminarmente, que o indício se põe no campo da 

probabilidade e, apenas excepcionalmente, produz certeza com respeito ao facto incriminado. 

A força probatória do indício reside no grau da relação que se revela entre um fato conhecido e 

devidamente provado (denominado indiciário), e outro desconhecido (denominado indicado), 

cuja existência se pretende demonstrar340. Nada obstante e, por óbvio, o juízo de probabilidade 

(existente no indício) difere substancialmente da mera possibilidade. Parafraseando 

CARNELUTTI341, só há probabilidade quando há um predomínio das razões favoráveis (ou 

positivas) sobre as razões contrárias (ou negativas) aliadas à hipótese indicada. 

Ad argumentandum tantum, sobreleva asseverar que o termo indício deriva da 

expressão latina indicium, que significa fazer conhecer algo, indicar, em virtude de uma relação 

lógica que se produz conforme às regras normais da experiência entre o fato indicador e o 

indicado342. O que caracteriza essa “forma” probatória é que seu resultado não consta 

materializado através de nenhum dos meios de prova previstos no direito, mas se desprende, 

como conclusão, de um raciocínio jurídico indutivo, lastreado em uma cadeia de causalidade: 

através do indício, diz ROSSI343, um fato conhecido se induz de outro desconhecido, o que, em 

verdade, traduz-se em um argumento probatório. 

                                                             
338 MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal. Campinas: Bookseller, 1997, 
p. 108. 
339 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Provas no Processo Penal: estudo sobre a valoração das provas penais. 
2a. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 40. 
340 OLMEDO, Jorge A. Clariá. Derecho Procesal Penal (Tomo II ). Op.,cit., p. 340. 
341 CARNELUTTI, Francesco. Lecciones sobre el proceso penal. Op.,cit., p. 180. 
342 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo II, el proceso penal. 
Op.,cit., p. 336. 
343 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo II, el proceso penal. 
Op.,cit., p. 336. 
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Diante disso, acrescente-se ainda o comentário de DELLEPIANE344, para quem o 

indício é todo rastro, vestígio, pegada, circunstância e, em geral, todo fato conhecido, ou melhor 

dito, devidamente comprovado, suscetível de autorizar, por via da inferência, ao conhecimento 

de outro fato desconhecido.  Essa suscetibilidade indutiva do indício para com as provas deve 

ser determinada por uma vinculação que permita transpor de um (indício) para o outro (prova) 

com um desenvolvimento fluído de raciocínio lógico; ou seja, unívoco, incapaz de conduzir a 

conclusões divergentes345. 

Por isso que LOPES JR.346, ao dispor sobre o fato, remata que para a decretação de 

uma prisão cautelar, “diante do altíssimo custo que significa”, impõe que tal juízo de 

probabilidade, resultante do “predomínio das razões positivas” referente ao elemento normativo 

indício, signifique a presença de prova (não necessariamente plena347) de que a conduta 

imputada ao acusado seja aparentemente criminosa (típica, ilícita e culpável), bem como que 

não existam “(no mesmo nível de aparência) causas de exclusão de ilicitude (legítima defesa, 

estado de necessidade etc.) ou de exclusão de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa, 

erro de proibição etc.)”. 

Como se vê, o fundamento fumus comissi delicti depende dessa confluência de 

fatores: certeza do cometimento do crime comprovada nos autos e explicitada pelo magistrado 

em seu decisum, bem como, fundamentadamente, da indicação de um juízo fático, objetivo, 

concernente à presença de indícios suficientes (ou seja, resultantes do “predomínio das razões 

positivas”) de que o imputado é o provável autor daquele delito (a mera possibilidade de o 

imputado ter perpetrado o ilícito penal não se reveste de legitimidade enquanto requisito 

prisional). 

4.2.2 DA CONCEPÇÃO CAUTELAR DA PRISÃO PROCESSUAL: OS 
FUNDAMENTOS NORMATIVOS PARA LIMITAÇÃO DO ENTIMEMA 
(PERICULUM LIBERTATIS) 

Partindo-se dos requisitos acima mencionados, cumpre-nos adentrar no território 

dos fundamentos do cerceamento da liberdade durante a persecução penal. Note-se que, por 

óbvio, a presença terminante e taxativa dos requisitos prisionais (do fumus comissi delicti), per 

si, isoladamente, não legitima, eventualmente, um decreto de prisão; é preciso mais. Faz-se 

                                                             
344 DELLEPIANE, Antonio. Nueva teoría de la prueba. Bogotá: Themis, 1997, p. 57. 
345 MORAS MOM, Jorge R. Op.,cit., p. 251. 
346 LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. Op.,cit., p. 90. 
347 Já que o que se exige é probabilidade. 
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imprescindível denotar-se a presença inegável do fundamento periculum libertatis. Entretanto, 

apesar de sua raiz correlata com o instituto do periculum in mora, o requisito penal guarda 

características próprias que, nomeadamente, o distanciam de qualquer tentativa de 

correspondência com o Processo Civil. 

É o que LOPES JR.348 classifica como “categorias jurídicas próprias do Processo 

Penal”, que, para ele, impedem a aplicação e a analogia dos institutos do Processo Civil no 

âmbito do sistema de persecução criminal. Note-se que no âmbito da medida cautelar 

segregativa penal, v.g., não é o tempo (mora) o fator legitimante para servir de fundamento à 

prisão, mas “a situação de perigo criada pela conduta do imputado”: 

O risco no Processo Penal decorre da situação de liberdade do sujeito passivo. 
Basta afastar a conceituação puramente civilista para ver que o periculum in 
mora no Processo Penal assume o caráter de perigo ao normal 
desenvolvimento do processo (perigo de fuga, destruição da prova) em virtude 
do estado de liberdade do sujeito passivo. 

Isto posto, além do fumus comissi delicti (requisito do aprisionamento cautelar), o 

art. 312 do CPP elenca os fundamentos que, sob pena de invalidade, devem constar do édito 

constritivo (garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal, ou 

conveniência da instrução criminal). Tais fundamentos, como outrora mencionado, apresentam-

se conjuntamente como o constructo denominado de periculum libertatis.  

Nesta senda, recapitulando o suso mencionado, a prisão cautelar só pode ser 

decretada se, para além da presença de um conteúdo probatório mínimo que sirva de 

sustentáculo à constrição (certeza da existência do crime e probabilidade de autoria pelo 

imputado), houver o “perigo da liberdade” consistente e um (ou mais) motivos elencados no 

art. 312 do CPP. 

[...] A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e 
indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado 
e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, 
são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá 
vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes 
fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a 
garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a 
conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei 
penal349. [...]. 

                                                             
348 LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. Op.,cit., p. 27. 
349 STF. HC 127.754/MG. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.10.2015. 
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Ab initio, cumpre desde já mencionar que são justamente os fundamentos da prisão 

cautelar que têm o objetivo de fazer cumprir na restrição do direito fundamental à liberdade, o 

paradigma da democraticidade (fincado no princípio da presunção de inocência e da 

proporcionalidade). Aliás, deve-se ressaltar que a restrição à liberdade de um imputado, no 

curso do Processo Penal, sem qualquer motivação a respeito da necessidade concreta de sua 

manutenção, não pode ser admitida em um Estado Democrático de Direito, pois, a um só tempo, 

violaria os princípios da motivação das decisões judiciais e, igualmente, da presunção de 

inocência, como nítida antecipação de punição. 

Na maioria dos casos, porém, a legitimação da prisão provisória se baseia em 

necessidades distintas de uma prudente cautelaridade350, sobre cuja base se constrói o discurso 

da prisão processual como instrumento, que tem indissociável relação com a degradação atual 

do Processo Penal, com os desvios do modelo constitucional, e com as disfunções produzidas 

pela deficiência dos recursos orgânicos e materiais da administração da justiça (conforme 

atestam GOMÉZ ISABEL351 e IBÁÑEZ352). 

Aliás, lastreado numa concepção histórica, vê-se que tal predicamento remonta à 

Idade Média, onde o magistrado se utilizava do auto de reo preso como instrumento para 

manutenção prisional do suspeito durante toda a instrução, enquanto perpetrava as diligências 

da persecução. O réu, nome imputado ao acusado durante o referido período histórico, apesar 

de derivado do vocábulo latino “rei”, não tinha a conotação de demandado, mas de quase 

culpável pelo delito353. 

Tal visão não deveria prosperar em um Estado Democrático de Direito. A prisão 

cautelar, apesar de ser contemplada como um “mal” necessário na maioria dos ordenamentos 

processuais penais contemporâneos354, excede, em boa parte deles, suas funções processuais e 

converte-se em medida aflitiva, como instrumento de política criminal. É o que já advertiam 

(ainda) em 1983, ZAFFARONI, MORA, CARRANZA e VEGA355. A partir do referido estudo 

                                                             
350 MELLADO, Jose Maria Asencio. La Prisión Provisional. Madrid: Civitas, 1987, p. 30. 
351 ISABEL, Hernández Gómez. Op., cit., p. 43. 
352 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Presunción de inocencia y prisión sin condena. Op., cit., p. 20. 
353 SOTELO, José L. Vázquez. De la prisión provisional a la custodia cautelar "corsi e ricorsi" de la prisión 
provisional en la moderna legislación procesal penal española. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, 
Buenos Aires,  4/2007, p. 2007, p. 630. 
354 Podemos citar como exemplo os artigos 273-275 do Código de Processo Penal italiano, o Código de Processo 
Penal Francês, os artigos 248 a 253 do Código Português e os §§ 112 e seguintes do StPO alemão (ISABEL, 
Hernández Gómez. Op., cit., p. 42.). 
355 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; MORA, Luis Paulino; CARRANZA, Elías; VEGA, Mario Houed Op., cit.,  
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empírico, inúmeros outros foram igualmente realizados (a exemplo de MELLADO356 e 

GÓMEZ PÉREZ357), colocando em evidência práticas incorretas relacionadas à referida prisão 

processual, bem como o uso excessivo da referida medida (supostamente) cautelar. 

Sem embargo, a necessidade de um tratamento formal da prisão processual como 

medida cautelar, de natureza provisória, acessória e instrumental, para assegurar o normal 

desenvolvimento do Processo Penal e, eventualmente, a posterior aplicação de uma pena 

privativa de liberdade, não é o que ocorre na prática. Mais das vezes, ultrapassa os limites 

assinalados para o referido instituto, excedendo-se suas funções processuais e convertendo-se 

em um instrumento de política criminal, com fins aflitivos, punitivos358. 

Pois bem, segundo a legislação de vigência, existem dois tipos de situações 

hipoteticamente acauteladas pela segregação provisória, no que se refere ao art. 312 do Código 

de Processo Penal. Assim, além do já chamado fumus comissi delicti, a prisão só pode ser 

decretada com fulcro ou no resguardo do processo (cautelaridade stricto sensu), ou da própria 

sociedade. A lei, pois, indica hipóteses em que a prisão pode ser utilizada como mecanismo 

utilitário da persecução (conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei 

penal) ou, como medida de política criminal (garantia da ordem pública e econômica). 

Nada obstante, tais questões merecem ser contrapostas sob a “angústia do 

estranhamento”359, afinal de contas, como qualquer outro instituto jurídico, a prisão 

processual360 não deveria escapar desse “infortúnio” estrutural e, portanto, ser perscrutada sob 

o prisma de sua validade constitucional, sob o parâmetro da democraticidade361. Daí que, apesar 

                                                             
356 MELLADO, Jose Maria Asencio. La regulación de la prisión preventiva en el código procesal penal del perú. 
In: VILLANUEVA, Victor Cubas, et al. (Org.). El Nuevo Proceso Penal: Estudios Fundamentales. Lima: 
Palestra, 2005, . 
357 PÉREZ, Mara Gómez. La Jurisprudencia interamericana sobre prisión preventiva. In: RAMÍREZ, Sergio 
García, et al. (Org.). Criterios y jurisprudencia interamericana de derechos humanos: influencia y repercusión 
en la justicia penal. México: UNAM, 2014, p. 205. 
358 SANTOS, Marino Barbero. “Introducción” a la colectiva. In: SANTOS, Marino Barbero (Org.). Prisión 
Provisional, Detención preventiva y Derechos Fundamentales. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-
La Mancha, 1997, pp. 8 e 9. 
359 Visto que, com a promulgação da Constituição de 1988, dever-se-ia ter inaugurado uma cultura de “construção 
de um imaginário voltado à edificação do Estado Democrático de Direito. [...] No lugar em que deveria exsurgir 
o novo, continuaram as velhas práticas, insufladas no sentido comum teórico, de cariz exegético-normativista-
positivista” TÔRRES, Heleno Taveira. Tratado de Direito Constitucional Tributário - Estudos em homangem 
a Paulo de Barros Carvalho. 1a. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 743. 
360 Segregação que não seja resultado do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
361 “[...] a eleição para princípio de um valor tão óbvio como “democraticidade” quer dizer, nem mais nem menos, 
a obrigatoriedade de manter sempre em aberto uma questão a formular a todo e qualquer mecanismo, ou elemento, 
ou prática, seja de que tipo for, desde que atuante na esfera do sistema processual, e que é a seguinte: é este 
mecanismo, ou elemento, ou prática, seja de que tipo for, compaginável com o cenário democrático-constitucional 
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do Código de Processo Penal ainda ostentar uma “espinha dorsal” fortemente influenciada pela 

identidade valorativa do Código Rocco Italiano de 1930, e perpetuar-se em nosso sistema 

jurídico uma cultura de práticas autoritárias (um parasitismo fascista retoricamente 

camuflado362), faz-se imprescindível afastar as bases inquisitoriais (que têm como núcleo a 

presunção de culpabilidade do imputado), e compreender o modelo de Processo Penal 

abraçado pelo constituinte originário, quando da adoção do princípio da presunção de 

inocência363. 

  

                                                             
regente do próprio sistema em que se insere?” MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian 
lessons. Op.,cit., p. 74. 
362 “[...] entorses ao regime da prova; redução de direitos e de garantias; pressão punitiva; obsessão securitária; 
adequação processual a pressupostos eficientistas” MARTINS, Rui Cunha. A hora dos cadáveres adiados: 
corrupção, expectativa e processo penal. Op.,cit., p. 15. 
363 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 100. 
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5 DOS ATUAIS FUNDAMENTOS DO APRISIONAMENTO CAUTELAR: A 
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL 

Hodiernamente, doutrina e Jurisprudência brasileiras364 têm se digladiado de modo 

diuturno quanto aos limites e legitimação dos éditos constitutivos ambulatoriais. Entretanto, já 

há certo consenso acerca de alguns obstáculos, ditos, intransponíveis, ao cerceamento do 

referido direito fundamental. Trataremos, pois, nessa parte do estudo, sobre o que já se 

solidificou em nosso ordenamento jurídico em torno da prisão processual, reservando o cerne 

de nossa censura para a seção subsequente, onde trataremos de nossa proposta de contenção do 

fenômeno de inversão do sistema penal. 

Neste campo, como já mencionamos, existem dois grupos de fundamentos 

legitimantes para a prisão, que devem ser compatibilizados com o permissivo constitucional 

presente no art. 5º, LXI da CF365: a) os de ordem instrumental; e b) os de natureza político-

criminal. Nada obstante, independentemente da índole do fundamento, ambos têm que 

encontrar base no devido processo, “isto é, na observância dos preceitos e garantias 

constitucionais: devido processo legal, competência da autoridade, fundamentação da decisão, 

legalidade da cautelar, ordem escrita e presunção de inocência”366.  

Preliminarmente, pois, sói citar que os fundamentos de ordem instrumental 

dirigem-se diretamente à tutela do processo, “funcionando como medida cautelar para garantia 

da efetividade do processo principal (a ação penal)”367; são adjetivos, e decorrem do perigo, 

devidamente comprovado, de que a liberdade do imputado possa, de alguma forma, prejudicar 

os bens processuais tutelados pelo instituto. 

Para tanto, tem-se como primeiro fundamento utilitário da prisão provisória, a 

“conveniência” da instrução criminal que, salvo pelo preenchimento de significado dado por 

nossa cultura jurídica, é uma expressão absolutamente incompatível com o Estado Democrático 

de Direito. Conveniência, como se sabe, é algo que expressa vantagem, interesse, utilidade. Ser 

                                                             
364 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., pp. 15 a 21. 
365 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: [...] LXI - 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”. 
366 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 101. 
367 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 19. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 554. 
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“conveniente à instrução criminal” conduz, pois, a uma discricionariedade extremamente 

ampla, a uma flexibilização de princípios e garantias constitucionais em decorrência de uma 

clara atecnia na produção legislativa. 

Importa frisar que tanto o Direito Penal (como o Processual Penal) reclamam o 

respeito à estrita legalidade, ou seja, à necessidade de observância da reserva absoluta de lei, 

que é uma norma dirigida ao legislador, a quem prescreve a taxatividade e a precisão empírica 

das formulações legais368. Do contrário, perfaz-se uma abertura substancial da inviolabilidade 

dos direitos fundamentais, por meio da extensão da interpretação do referido instituto369. Esta 

é razão pela qual LOPES JR.370 afirma que “conveniência” seria “um termo aberto e relacionado 

com ampla discricionariedade, incompatível com o instituto da prisão preventiva, pautada pela 

excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade, sendo, portanto, um último instrumento a 

ser utilizado”, até porque, na esteira do pensamento de BRANDÃO371, “a falta de lei certa além 

de não proteger o cidadão do arbítrio estatal, viola a separação dos poderes [...]”, pois “[...] se 

permita ao juiz qualquer interpretação, permite-se a ele invadir o terreno legislativo”372. 

No entanto, a doutrina373 vem se manifestando no sentido de que o respectivo 

fundamento estaria relacionado com a tutela da prova, com o risco de que o imputado, estando 

em liberdade, prejudicasse “a coleta da prova ou o normal desenvolvimento do processo, seja 

porque ele está destruindo documentos ou alterando o local do crime, seja porque está 

ameaçando, constrangendo ou subornando testemunhas, vítimas ou peritos”374. 

Outrossim, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal in casu é firme no 

sentido de que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, “exige demonstração 

inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional de inocência ou da 

não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser 

                                                             
368 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 35. 
369 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Op.,cit., p. 511. 
370 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Op.,cit., p. 638. 
371 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 63. 
372 Ainda neste sentido: “O legislador deve formular suas normas com tanta precisão como seja possível (mandato 
de certeza: lex certa)” HASSEMER, Winfried; ZIFFER, Patricia S. Op.,cit., p. 20. 
373 Neste sentido: BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. 
Processo Penal Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 258.; OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op.,cit., p. 
554.; BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de processo penal. 10a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 595. 
374 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Op.,cit., p. 638. 
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[eventualmente] cumprida quando da condenação”375. E vai além, ao tratar do aspecto 

conveniência da instrução criminal, advertindo que:  

[...] a custódia cautelar foi decretada por se ter constatado, em audiência, que 
as testemunhas poderiam deixar de colaborar com a Justiça em razão do medo 
que os réus em liberdade, lhe provocam376. 

[...] o fundamento da conveniência da instrução criminal, diante do temor das 
testemunhas ao paciente, que, sendo residente no mesmo condomínio das 
vítimas, causa evidente intranquilidade caso permaneça em liberdade, merece 
relevado e mantido [sic]377. 

Segundo a Jurisprudência Corte, a prisão preventiva só se monstra justificada 
quando demostrada nos autos a possibilidade concreta de ingerência sobre as 
testemunhas e a produção de provas (HC nº 126.025/RJ, Segunda Turma, 
Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/3/15)378. 

Em suma, pois, o Supremo Tribunal Federal vem corroborando379 a posição firmada 

pela doutrina de que a expressão conveniência da instrução, enquanto fundamento do 

aprisionamento cautelar, refere-se à eventual perturbação, devidamente comprovada, ao regular 

andamento do processo, pela pessoa do imputado.  

Importa consignar ainda que o magistrado, ao fundamentar a decisão com base no 

referido instituto deve, inexoravelmente, demonstrar quais fatos/provas subsidiam seu 

convencimento. Não há como continuar verificando éditos segregativos lastreados 

exclusivamente na percepção do juiz sobre eventual periculosidade do réu em virtude da 

natureza hipotética do crime praticado380. O decisum não deve ostentar expressões de “mero 

apelo retórico”381, sem traduzir situação concreta legitimadora do cárcere. 

O referido fundamento repercute justamente no risco de interferência do imputado 

na produção probatória e, por conta disso, advém uma implicação extremamente importante: 

uma vez encerrada tal ameaça, a prisão preventiva exaure sua finalidade e, portanto, deve ser 

                                                             
375 STF. HC. 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.08.2013. 
376 STF. HC 92.719/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 19.9.2008. 
377 STF. HC 92.839/SP, Rel. Min. Menezes Direito, 1ª Turma, DJe de 18.4.2008. 
378 STF. HC 129.708/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe de 16.12.2015 
379 HC 112.738/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 21.11.2012; HC 112.649/PE, Rel. Min. 
Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.3.2013. 
380 “Inobstante a gravidade do delito imputado ao paciente, o decreto prisional foi motivado de forma genérica e 
abstrata, sem elementos concretos, amparados em base empírica inidônea, quanto aos fundamentos da prisão 
preventiva”. STF. HC. 125.887/SP, Rel. Mina. Rosa Weber. DJe de 16.06.2015. 
381 STF. HC 127.366/SP, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe de 03.08.2015. 
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revogada382. Mais a mais, anuímos com o posicionamento exposto por BRITO, FABRETTI e 

FERREIRA LIMA383 para quem:  

[...] diante do estado de inocência e do princípio da não autoacusação, não se 
pode justificar a prisão preventiva (e nem outra qualquer) sobre o pretexto de 
se submeter o acusado à realização de provas as quais dependerão de sua 
participação, como, por exemplo, uma reConstituição de crime, 
reconhecimento pessoal ou comparecimento em audiência de interrogatório. 

5.1 DA PRISÃO PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL 

Ato contínuo, no tocante ao fundamento (também utilitário e adjetivo) de assegurar 

a aplicação da lei penal, tem-se o móvel a legitimar a segregação cautelar quando haja receio 

comprovado de que o acusado possa, ao tempo de eventual prolação de sentença condenatória 

(ou acórdão), evadir-se, subtraindo-se assim da jurisdição penal384. Trata-se de resguardar a 

própria efetividade do Processo Penal, “assegurando que o acusado estará presente para cumprir 

a pena que lhe for imposta”385. 

Tal segregação representa fundamento de dificílima comprovação, mas que, “nem 

por isso permite análises subjetivas e desprovidas de demonstração fática”386. Faz-se então 

imprescindível a presença de risco real de fuga do acusado e, por conseguinte lógico, de não 

aplicação da lei em caso de eventual condenação transitada em julgado. Por isso, PACELLI387 

afirma que tal “modalidade de prisão há de se fundar em dados concretos da realidade, não 

podendo revelar-se fruto de mera especulação teórica dos agentes públicos, como ocorre com a 

simples alegação fundada na riqueza do réu”. 

O risco de fuga, por óbvio, não pode ser presumido, “tem que estar fundado em 

circunstâncias concretas”388, presentes nos autos, e devidamente expressas na decisão, para que 

possam estar sujeitas ao controle das instâncias superiores e à impugnação pelo acusado. Nesta 

linha, a Jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que a validade do decreto cautelar 

                                                             
382 STF. HC 127.186/PR, Rel. Min. Teori Zavascki. DJe de 03.08.2015. 
383 BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. Op.,cit., p. 
258. 
384 MANZANO, Luís Fernando Moraes. Curso de Processo Penal. 3a. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 516. 
385 BONFIM, Edilson Mougenot. Op.,cit., p. 595. 
386 BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. Op.,cit., p. 
258. 
387 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op.,cit., p. 554. 
388 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Op.,cit., p. 639. 
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fundamentado no risco de fuga depende da clara demonstração de que o imputado “pretende 

furtar-se à aplicação da lei penal”389. 

5.2 DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E/OU ECONÔMICA 

Bem, como se demonstrou acima, os dois primeiros fundamentos discutidos quanto 

à legitimação da prisão cautelar foram a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da 

instrução criminal; diante disso, vê-se que tais dispositivos guardam estreita relação com a 

característica de instrumentalidade do processo, ou seja, da percepção do mesmo como 

instrumento a serviço da persecução penal, como meio para um fim. Mas qual fim? Qual o 

objetivo do Processo Penal, sua finalidade!? 

Como já tivemos a oportunidade de discutir nos primeiros capítulos deste estudo, o 

Processo Penal não tem como objetivo satisfazer a pretensão acusatória (pelo menos não 

exclusivamente). Sua função constitucional é a de servir de instrumento, de ferramenta a serviço 

da concretização do projeto democrático esculpido pela Constituição, conforme os valores 

indiscutíveis dos direitos fundamentais390. Neste viés, assevera LOPES JR. que é por meio de 

tal principiologia que se insere “a finalidade constitucional-garantidora da máxima eficácia dos 

direitos e garantias fundamentais, em especial da liberdade individual”391. 

Diante de tal lógica, verifica-se que, em verdade, uma camada substancial das 

prisões processuais determinadas no Brasil claramente não possui verdadeira natureza 

assecuratória do processo, já que a cultura que subjaz nosso sistema de persecução penal parece 

apostar “na opressão, em detrimento da cognição”392. Em sentido inverso, ao longo da evolução 

do constitucionalismo pátrio e de um direito internacional subsidiado em tornar efetiva a 

                                                             
389 Neste sentido: AgR no HC 118.292, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 25.10.2013; HC 123.467/PR, Rel. 
Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 2.10.2014; HC 120.176/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, 
DJe de 26.3.2014; HC 119.676/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 3.2.2014; e HC 
106.438/MG, Rel. Mina. Carmem Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25.3.2011. 
390 Estes valores foram e são referendados em uma sociedade e em um Estado democráticos, importando, assim, 
interpretarem-se as instituições processuais conforme tais sistema e princípio evolutivamente, porquanto somente 
dessa maneira se respeita o compromisso político haurido da Carta Constitucional. PRADO, Geraldo. Sistema 
acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais. Op.,cit., p. 76/77. Ainda neste mesmo 
sentido, MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Op.,cit., p. 60. 
391 LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal - introdução crítica. Op.,cit., p. 65. 
392 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Mitologia processual penal. 1a. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 286. 
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dignidade humana, erigiu-se um “conjunto de garantias fundamentais da pessoa contra medidas 

privativas de liberdade”393 que precisa ser melhor efetivado nos átrios do judiciário brasileiro. 

Faz-se indispensável restringir a subjetividade, o decisionismo e o eficientismo 

jurisdicional, promovendo uma retificação de uma cultura autoritária que não resolveu (e nem 

resolverá) os problemas da criminalidade, até porque, não seria função do Direito Processual 

Penal lidar com problemas sociais394. Aliás, é importante que se deixe claro que tal postura não 

ignora o caráter igualmente constitucional e relevante do concorrente direito da sociedade à 

proteção e à segurança. É que no pêndulo de valores sufragados pela ideologia reinante em um 

determinado sistema jurídico, a regulamentação da prisão provisória revela claramente a opção 

do Estado entre eficiência e garantismo, numa “busca constante e inacabada de uma síntese 

perfeita entre a garantia da liberdade e da segurança. [...] Por isso, não é possível, em um Estado 

de Direito, proteger a segurança à custa da liberdade sem que padeça a própria segurança”395.  

Mas para isso, resta mandamental compreender melhor tais dispositivos. Nesta 

toada, o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca também como fundamentos da prisão 

cautelar a garantia da ordem pública e/ou econômica. Em ambos os casos, tanto na garantia da 

ordem pública como na econômica, mesmo que numa análise meramente perfunctória, já se 

demonstra atrelada uma redação vaga, indeterminada, polissêmica, e capaz de gerar: 

[...] novos espaços irredutíveis de insegurança (ou, melhor, subjetivismos), em 
razão de sua amplitude semântica, o que facilita o arbítrio e perversões 
inquisitoriais. A decisão que reconhece o risco à ordem pública não parte de 
dados objetivos definidos pelo legislador, mas sempre uma opção política do 
julgador396. 

Neste sentido, vê-se que o referido fundamento busca dispor da prisão provisória 

para uma finalidade diversa e alheia ao processo, estranha, pois, à natureza cautelar da 

medida397. Trata-se de uma verdadeira “psicose na prática judicial, colocada em patamar 

superior aos direitos-garantias do investigado ou do processado, com conteúdo potencializador 

                                                             
393 SARLET, Ingo Wolgang. Direitos Fundamentais em Espécie. In: SARLET, Ingo Wolgang, et al. (Org.). Curso 
de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 523. 
394 Eis que lhe faltam aptidão e legitimidade. Neste sentido: SÁNCHEZ, Jesús-María Silva. Op.,cit., p.130.; 
HASSEMER, Winfried. Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos. In: RAMÍREZ, Juan J. Bustos 
(Org.). Pena y Estado: función simbólica de la pena. Santiago: Conosur, 1991, p. 34. 
395 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., p. 18. 
396 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Mitologia processual penal. Op.,cit., p. 204. 
397 LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal - introdução crítica. Op.,cit., p. 65. 
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do punitivismo, da antecipação da tutela penal, substitutiva da ideologia da segurança 

nacional”398. Neste ponto, LOPES JR.399, afirma que o fundamento garantia da ordem pública: 

[...] se trata de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de 
qualquer referencial semântico. Sua origem remonta a Alemanha na década 
de 30, período em que o nazifascismo buscava exatamente isso: uma 
autorização geral e aberta para prender. Até hoje, ainda de forma mais 
dissimulada, tem servido a diferentes senhores, adeptos dos discursos 
autoritários e utilitaristas, que tão “bem” sabem utilizar dessas cláusulas 
genéricas e indeterminadas do Direito para fazer valer seus atos prepotentes. 

Eis a grande questão: haveria um permissivo para que o Estado se utilizasse da 

prisão provisória como cláusula aberta?! WELZEL400 compreendia que não, ao asseverar que 

o Estado somente poderia se utilizar da privação de direitos fundamentais que a prisão pena 

supõe (mecanismo de grave intervenção na vida, na liberdade e na honra das pessoas), em 

situações limite, “dentro do Direito Penal e como consequência jurídica do delito” (princípio 

da exclusividade dos meios específicos de pena). TEODORO RÍOS401 corrobora tal 

posicionamento, e ainda adverte que as medidas de coerção processuais só podem restringir a 

liberdade pessoal nos limites indispensáveis para assegurar o descobrimento da verdade 

(conveniência da instrução criminal), e a atuação da pretensão punitiva (garantia da aplicação 

da lei penal).  

Vê-se, pois, que a medida de privação judicial preventiva de liberdade tem um 

conteúdo nitidamente instrumental e está, consoante estudo de ZERPA APONTE402, 

normativamente atada a uma eventual pena que poderá chegar a ser imposta no respectivo caso; 

isto porque, como remata a magistrada integrante da Corte de Apelações de Caracas, e 

Professora da Universidade de Glasgow (no Reino Unido), a prisão processual não pode ser 

utilizada como uma pena antecipada (em decorrência da adoção do princípio da presunção de 

                                                             
398 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 373. 
399 LOPES JUNIOR, Aury. O novo regime jurídico da prisão processual, liberdade provisória e medidas 
cautelares diversas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 91. 
400 WELZEL, Hans. Op.,cit., p. 8. 
401 RÍOS, Ramón Teodoro. Op.,cit., p. 138. 
402 APONTE, Ángel Zerpa. Aproximación al análisis del Principio de Proporcionalidad en relación al Proceso 
Penal Venezolano. p. 27, 2009. Disponível em:  
<http://www.derechopenalenlared.com/docs/proporcionalidadyelprocesopenal.pdf>. Acesso em: 10/11/2015. 
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inocência), mas como mecanismo instrumental à persecução, no que também é corroborada por 

AROCENA403 e CLARIA OLMEDO404. 

Da forma como está posto, o fundamento da garantia da ordem pública reveste-se 

de caráter eminentemente punitivo, no que desvirtua o estado jurídico de inocência e converte 

o processo em um meio de controle social de caráter sancionatório405. Isto porque, a excessiva 

discricionariedade apresentada pelo dispositivo, sua amplitude semântica, quando afirma a 

legitimidade da prisão preventiva em casos de garantia da ordem pública, transforma a 

antecipação punitiva406 como regra, generalizando o pernicioso fenômeno do “preso sin 

condena” (tão sistematicamente apresentado por ZAFARONNI, MORA, CARRANZA e 

VEGA407, como um grave problema na América Latina e, por MOURA e RIBEIRO408, mais 

recentemente, em nosso país). 

Mas o que vem sendo compreendido como ordem pública, apesar de sua inequívoca 

natureza retributiva/preventiva? Bem, para aqueles que admitem o referido fundamento como 

válido, é a urgência de uma tutela efetiva que depreca a adoção de tais medidas excepcionais, 

“restringindo direitos fundamentais, diante da ameaça à ‘ordem pública’, vista como um perigo 

sempre urgente”409. Explica ANDRADE SÁNCHEZ410, que a instituição da prisão preventiva 

em casos desse jaez, remete a uma escolha de se tutelar primeiro o direito da coletividade a 

proteger-se de uma possível nova agressão de quem se presume ter cometido o delito, frente ao 

direito que toda pessoa tem de desfrutar de sua liberdade. 

                                                             
403 “El excepcional cercenamiento del fundamental derecho individual a la libertad de locomoción debe responder 
– entre otras exigencias que no corresponde aquí tratar, como las de suficientes indicios de cargo en contra del 
imputado, peligro procesal evitable mediante las medidas de coerción […] dictado de una orden de autoridad 
judicial competente”. AROCENA, Gustavo A. . El Fiscal de Instrucción y la Detención del Imputado (Acerca de 
un dictamen del Fiscal de la Cámara de Acusación). In: NORES, José I. Cafferata e AROCENA, Gustavo A. 
(Org.). Temas de Derecho Procesal Penal (Contemporáneos). Córdoba: Mediterránea, 2001, p. 157. 
404 OLMEDO, Jorge A. Clariá. Tratado de Derecho Procesal Penal (tomo V). Buenos Aires: Ediar, 1963, p. 219. 
405 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo 1, conceptos 
generales. Op.,cit., p. 54. 
406 Para o Supremo Tribunal Federal, em tese, a prisão preventiva não poderia “jamais, revelar antecipação de 
pena”. Isto porque “é a medida cautelar mais grave no Processo Penal, que desafia o direito fundamental da 
presunção de inocência”. STF. HC 122.072, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 26.9.2014; e HC 105.556, 
Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 29.8.13. 
407 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; MORA, Luis Paulino; CARRANZA, Elías; VEGA, Mario Houed Op., cit., p. 
183. 
408 MOURA, Tatiana Whately de; RIBEIRO, Natália Caruso Theodoro. Op., cit., p. 20. 
409 LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal - introdução crítica. Op.,cit., p. 55. 
410 SÁNCHEZ, Eduardo Andrade. Op.,cit., p. 32. 
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Para MANZANO411, a prisão preventiva pode ser determinada com fulcro na ordem 

pública quando “em razão de antecedentes ou reincidência e, mesmo que primário e de bons 

antecedentes, em razão da espécie do crime (cometido mediante violência ou grave ameaça a 

pessoa)”, bem como “das circunstâncias em que foi praticado (com emprego de arma, 

notadamente arma de fogo)” o imputado, justificadamente, demonstrar merecer a restrição em 

sua liberdade ambulatorial. O próprio autor admite que o conceito é “fluído”, e que acaba 

confortando decisões fundadas muitas vezes “na simples gravidade, em abstrato, do crime”, 

como um retrocesso jurídico à era das prisões preventivas obrigatórias. 

MOUGENOT BONFIM412, por sua vez, vai mais além, asseverando que a 

expressão “garantia da ordem pública” tem relação com a necessidade de “manutenção da paz 

no corpo social”, e que a lei busca “impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação 

ou instrução criminal”. Data venia, apesar de concordamos com o citado autor de que este é um 

dos sentidos dados ao referido dispositivo pela Jurisprudência413 (e por parte da doutrina414), tal 

construção se mostra incompatível com o Estado Democrático de Direito. Autoriza-se ao 

magistrado, in casu, exercer apenas um discurso retórico de periculosidade, com a finalidade 

de elipsar o real conteúdo punitivo da prisão, denotando uma previsibilidade incontrolável de 

que o acusado poderá – ou não – continuar perpetrando ilícitos. 

Mais a mais, ainda que no mesmo caminhar, BRITO, FABRETTI e LIMA415 

asseveram que apesar de ser “considerada extremamente controversa”, a prisão para garantia 

da ordem pública ou econômica está “normalmente associada à continuidade da prática 

criminosa”, remontando uma primeira concepção de ordem pública originalmente atribuída à 

FRANCESCO CARRARA, que supervenientemente migrou para o Direito Processual Penal 

                                                             
411 MANZANO, Luís Fernando Moraes. Op.,cit., p. 513. 
412 BONFIM, Edilson Mougenot. Op.,cit., p. 594. 
413 Ver: “[…] 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus 
operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que 
recomenda a medida constritiva” STF, HC n. 127.160/BA, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.11.2015. 
414 “É certo que, para condenar penalmente alguém, o órgão julgador tem de olhar para trás e ver em que medida 
os fatos delituosos e suas coordenadas dão conta da culpabilidade do acusado. Já́ no que toca à decretação da prisão 
preventiva, se também é certo que o juiz valora esses mesmos fatos e vetores, ele o faz na perspectiva da aferição 
da periculosidade do agente. Não propriamente da culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para a 
culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva está para a periculosidade, pois é tal 
periculosidade que pode colocar em risco o meio social quanto à possibilidade de reiteração delitiva (cuidando-se, 
claro, de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública)” JESUS, Damásio de. Código de 
processo penal anotado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 292. Ainda neste sentido: CHOUKR, Fauzi Hassan. 
Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, pp. 427 e 428. 
415 BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. Op.,cit., p. 
257. 
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italiano, do qual o nosso constituiu suas bases. Nada obstante, eles não ignoram a intensa 

discussão sobre a legitimidade da prisão preventiva quando decretada para garantia da ordem 

pública, afirmando que: 

Atualmente há grande discussão sobre a legitimidade da prisão preventiva 
decretada para garantia da ordem pública, pois esta deve ser garantida pelos 
órgãos responsáveis pela segurança, e não pela prisão de uma pessoa. Mas, 
ainda que se admita tal fundamento, com certeza jamais se pode equiparar a 
efetiva perturbação da ordem pública, entendida como a concreta 
possibilidade de reiteração criminosa, com a repercussão pública do fato, que 
em nada tem a ver com a finalidade preventiva da prisão. 

Tal dicotomia resta representada no fato de que ontologicamente a prisão pena 

(aflitiva, punitiva) em nada difere da prisão provisória (de natureza processual): ambas 

constituem, em síntese, supressão de liberdade perpetrada pelo Estado. Ocorre que, partindo-se 

do pressuposto que a prisão-pena tem como uma de suas finalidades mais basilares a garantia 

da ordem pública (efeito dissuasório, de prevenção geral), então a prisão processual quando 

decretada especificamente para esse fim, tem natureza claramente satisfativa416. Em outras 

palavras, trata-se de um antecipo punitivo que desvirtua o estado jurídico de inocência, 

convertendo o processo em meio de controle social, de caráter sancionatório417. 

Ampliando a controvérsia, GIACOMOLLI418 é taxativo ao firmar que, no tocante 

à garantia da ordem pública, também “não tem suporte constitucional a restrição da liberdade 

pela espécie e gravidade da imputação, em nome da defesa social e da credibilidade das 

instituições”; acrescentando ainda que: 

[...] O motivado acautelamento processual, nos limites da CF, ou seja, somente 
no caráter cautelar e vinculado à instrumentalidade processual, é uma 
consequência da presunção de inocência [...]. Portanto, a presunção de 
inocência situa o recolhimento ao cárcere, antes do trânsito em julgado de uma 
sentença penal condenatória, como a última medida processual a ser adotada, 
sob pena de representar uma execução antecipada de uma sanção criminal 
ainda não delimitada definitivamente. 

O debate, pois, indubitavelmente, está posto. Nossa Jurisprudência, entretanto, é 

claudicante. O Supremo Tribunal Federal tem se posicionado recorrentemente sobre o tema419, 

                                                             
416 MANZANO, Luís Fernando Moraes. Op.,cit., p. 484. 
417 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo 1, conceptos 
generales. Op.,cit., p. 54. 
418 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 101. 
419 Quanto à credibilidade da justiça, nossa Corte maior tem se posicionado fortemente no sentido de que em 
princípio, não se pode legitimar a decretação da prisão preventiva com o argumento da credibilidade das 
instituições públicas, nem da repercussão social de certo episódio criminoso, nem no sentimento de indignação da 
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porém, muitas vezes de forma contraditória420. No entanto, em princípio, para o Pretório 

Excelso, é idônea a prisão preventiva decretada para resguardo da ordem pública (ou 

econômica) exclusivamente quando houver risco de reiteração criminosa, considerada a 

gravidade concreta do crime421 e a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias 

em que supostamente fora praticado o delito422. Por outro lado, para os fins do presente, 

compreendemos como mais significativas as decisões em que nossa corte maior compreendeu 

que não haveria legitimidade para imposição do édito constritivo423, ou seja, aquelas em que o 

Supremo traçou os limites de sua utilização. 

Nesta linha, nosso Tribunal Constitucional vem firmando a compreensão no sentido 

de que a constrição provisória deve estar sempre embasada em elementos concretos (“e não 

abstratamente, como vazio argumento de retórica”424), carecendo, pois, estar devidamente 

fundamentada425. Por isso, quantos aos contextos não justificáveis do decisum constritor da 

                                                             
sociedade (veja-se, por exemplo, o HC n. 101.537, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio), enaltecendo que “a 
sociedade saberá também compreender que a credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, 
somente se fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito cumprimento da lei, seja 
na apuração e no julgamento desses graves delitos, seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção 
de inocência, do direito a ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito dos quais se insere também o da 
vedação de prisões provisórias fora dos estritos casos autorizados pelo legislador” (ver HC 127.186/PR, da 
Relatoria do Min. Teori Zavascki). Nesta mesma índole, defendeu o então Ministro Ayres Britto, em paradigmático 
aresto, que: “[...] No seu cotidiano exercício de interpretação constitucional do Direito Penal e Processual Penal, 
o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o uso de expressões fortemente retóricas ou 
emocionais, além do apelo à credibilidade da Justiça ou ao clamor público, não se prestam para preencher o 
conteúdo da expressão ‘ordem pública’. Seja porque não ultrapassam o campo da mera ornamentação linguística, 
seja porque desbordam da instrumentalidade inerente a toda e qualquer prisão provisória, antecipando, não raras 
vezes, o juízo sobre a culpa do acusado” (STF, HC n. 111.244/SP). 
420 Em imo completamente diverso dos diversos acórdãos já mencionados, o mesmo Supremo Tribunal Federal já 
se manifestou asseverando que: “a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se impedir a 
reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, 
ainda, na necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas quanto à visibilidade e transparência 
de políticas públicas de persecução criminal” (STF, HC 98.143 e RHC n. 97449/RJ, ambos de relatoria da então 
Ministra Ellen Gracie). 
421 Neste sentido, STF: HC 122.894/PR, Rel Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 1.9.2014; AgR no HC 
125.290/MG, Rel. Mina. Carmem Lúcia, 2ª Turma, DJe de 19.12.2014; e HC 124.027/MG, Rel. Mina. Rosa 
Weber, 1ª Turma, DJe de 11.2.2015. 
422 Neste sentido, STF: HC 122920, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 9/9/2014; RHC 117171, 
Rel. Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe de 25/9/2013; HC 117090, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 116744-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 
4/9/2013; HC 97688, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe de 27/11/2009; HC 110848, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/5/2012; HC 105043, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 
Primeira Turma, DJe de 6/5/2011; e, por último, HC 127403, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 
DJe de 1º/7/2015. 
423 Neste sentido: HC 104.635/PR, Primeira Turma, Relatora Min. Carmen Lúcia, Dje 03/05/2011; HC 98.860/SP, 
Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio; e HC 93.296/SP, Segunda Turma, Relator Ministro Cezar Peluso, 
Dje 18/06/2010, entre outros. 
424 Neste sentido: STF. HC 86.758/PR (DJe 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJe 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJe 
18.6.2004). 
425 É importante deixar claro que a Jurisprudência do Supremo reafirma categoricamente que a prisão preventiva 
não deve “formular juízos condenatórios”, que o ato de “decretar ou não decretar a prisão preventiva não deve 
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liberdade estão, v.g., o fato de que a mesma: a) não pode estar amparada em hipóteses ou 

conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo426; b) não pode estar 

desvinculada de seu aspecto cautelar e, portanto, não deve legitimar situação mais gravosa do 

que aquela que eventualmente pode ser fixada na condenação427; c) não pode ser justificada em 

razão de eventual “intranquilidade pública” provocada pelo crime428; e, d) não se justifica ainda 

pela mera gravidade e/ou reprovabilidade da conduta praticada429, pela necessidade de garantir 

a credibilidade das instituições públicas430, ou em razão da repercussão ou do sentimento de 

indignação da sociedade em razão do crime431. 

Além de tudo isso, é indispensável que fique evidenciado que o encarceramento do 

imputado é o único modo eficaz de afastar o risco tutelado pela medida preventiva. Cumprindo 

ao magistrado deixar justificado, de forma inquestionável, que nenhuma das medidas indicadas 

no art. 319 do Código de Processo Penal tem aptidão para, no caso concreto, alcançar com a 

mesma eficácia os referidos fins. Tal disposição é, para além de uma conclusão racional, uma 

imposição normativa presente, de modo expresso, no art. 282, §6º do mesmo CPP: “a prisão 

preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar 

(art. 319)”. 

                                                             
antecipar juízo de culpa ou de inocência, nem, portanto, pode ser visto como antecipação da reprimenda ou como 
gesto de impunidade” STF. HC 127.186/PR, Rel. Min. Dias Toffoli. DJe de 3.8.2015. 
426 Neste sentido: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJe de 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. 
Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 10.11.2006; HC 88.448/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 9.3.2007; 
HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 8.4.2010 e HC 127.426/SP, rel. Mina. Rosa 
Weber, 1ª Turma, DJe de 17.9.2015. 
427 V.g, em casos em que, fixado regime inicial de pena diferente do fechado, a manutenção da prisão preventiva 
representa gravame desproporcional. Neste sentido: HC 118.257/PI, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 
06.3.2014, HC 115.786/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 20.8.2013; HC 114.288/RS, Rel. Min. Dias 
Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013; HC 123.226/PI, Rel.Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 17.11.2014. 
428 Neste sentido: Petição/STF nº 43.953/15. 
429 Neste sentido: HC 94468, Rel. Min. CARLOS BRITTO, 1ª Turma, DJe de 03-04-2009; RHC 123871, Rel. 
Mina. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 05-03-2015; HC 121006, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira 
Turma, DJe de 21-10-2014; HC 121286, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 
30-05-2014; HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 12-11-2013; HC 115613, 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-08-2014. 
430 Ainda neste sentido: GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a 
Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 101. 
431 Neste sentido: HC 101537, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14-11-2011; HC 
95358, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 06-08-2010; HC 84662, Relator(a): Min. 
EROS GRAU, Primeira Turma, DJe de 22-10-2004. 
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6 REPENSANDO A PRISÃO PROCESSUAL SOB OS VETORES DE UM PROCESSO 
PENAL CONFORME A DEMOCRATICIDADE 

Ocorre que para a preservação do princípio constitucional da presunção de 

inocência é necessário respeitá-lo, fazê-lo efetivo. Ora, se a democraticidade de um regime se 

mede exatamente pela “maior ou menor igualdade que desfrutam seus cidadãos”432, então faz-

se imperioso que se proponha um sistema processual de inspiração democrático-constitucional, 

que tenha a mesma democraticidade como modelo sistêmico, como princípio unificador. Por 

isso, na visão de CUNHA MARTINS433, resta mandamental que se eliminem mecanismos, 

elementos ou práticas que, “ainda que pertencentes ao patrimônio do modelo adotado, passem 

negativamente ao exame da democraticidade”; erigindo-se assim um aparelho limite ao poder 

punitivo, pela necessária interação entre direito, processo e democracia. 

Este elemento, norteado por um entendimento sistêmico da realidade processual 

pressupõe a obrigatoriedade de “se manter em aberto uma questão a formular a todo e qualquer 

mecanismo ou elemento [...] atuante na esfera do sistema processual”, e que é a seguinte: “é 

este mecanismo, ou elemento, ou prática seja de que tipo for, compaginável com o cenário 

democrático-constitucional regente do próprio sistema em que ele se insere”434? 

Para responder essa indagação, é preciso compreender a tese da hermenêutica da 

humanização do Processo Penal, que implica numa releitura convencional e constitucional do 

Processo Penal, a partir da constitucionalização dos direitos humanos, para que se consiga 

promover uma interpretação das normas jurídicas restritivas de direitos, garantias e liberdades 

fundamentais pessoais (em especial, aquelas de âmbito processual penal), não só “de acordo, 

como também em favor dos direitos humanos, em favor do ser humano e em favor da dignidade 

do ser humano”435. É indispensável, pois, que se rompa com a máquina repressiva do sistema 

processual inquisitório, caracterizada pela “exclusão do contraditório, pela ausência de ampla 

defesa e pela inversão da presunção de inocência”436. 

                                                             
432 BOBBIO, Norberto. Op.,cit., p. 7. 
433 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 73. 
434 MARTINS, Rui Cunha. A hora dos cadáveres adiados: corrupção, expectativa e processo penal. Op.,cit., 
p. 3. 
435 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. XXXII. 
436 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 141. 
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Desta forma, um modelo processual que parte do reconhecimento do estado de 

inocência437, projeta o imputado como um verdadeiro sujeito do processo, com as sujeições 

requeridas para que se proceda com justiça438. O Princípio do Estado de Inocência conduz a 

uma interpretação restritiva das normas de cunho processual penal, iluminando toda norma 

tutelar de interesse individual e impondo que qualquer restrição à liberdade individual não se 

converta em pena ou exceda a estrita necessidade439. Isto se dá, vez que na dicção de 

MAGARIÑOS440, tanto o princípio da inocência como o da mínima lesividade do Processo 

Penal se veriam seriamente afetados se antes de se haver constatada a existência de delito, se 

decidisse sobre a determinação de uma pena. 

Somado ao referido princípio, refletem-se na interpretação das normas restritivas 

de direitos fundamentais os tratados internacionais incorporados ao nosso sistema jurídico (a 

exemplo da Declaração Universal de Direitos Humanos, do Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que incidem 

sobre a matéria).  

Entretanto, como já exposto, a mais notória contradição entre o princípio da 

inocência e a realidade processual se dá no tema das medidas de coerção pessoal a que está 

sujeito o imputado. Com efeito, as estatísticas já apresentadas demonstram que é prevalente em 

nosso sistema a manutenção do imputado durante todo o processo em estado de privação de 

liberdade através da prisão. Tal predicamento representa de forma nítida uma opção ideológica 

pela imposição prematura de uma pena (mesmo que a título jurídico diverso) como reação 

imediata, inobstante eventual comprovação superveniente de inocência. 

Tal situação se agrava de forma significativa em razão de uma desmesurada duração 

dos processos, em que o pronunciamento jurisdicional final se apresenta como uma espécie de 

revisão da atuação restritiva processual para convalidar o respectivo estado de coisas, dando-se 

com frequência casos em que o imputado permanece cerceado de sua liberdade ambulatorial 

por tempo às vezes até superior àquele imposto por sua condenação441. CALAMANDREI442, 

                                                             
437 Que não tenha sido declarada culpável mediante uma sentença proferida por um órgão jurisdicional imparcial, 
transitada em julgado, e respeitado o devido processo legal e constitucional. 
438 OLMEDO, Jorge A. Clariá. Derecho Procesal Penal (Tomo I). Op.,cit., p. 240. 
439 OLMEDO, Jorge A. Clariá. Derecho Procesal Penal (Tomo II ). Op.,cit., p. 353. 
440 MAGARIÑOS, Mario. Hacia un criterio para la determinación judicial de la pena. In: ROXIN, Claus, et al. 
(Org.). Determinación judicial de la pena. Buenos Aires: Editores Del Puerto, 1993, p. 82. 
441 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo 1, conceptos 
generales. Op.,cit., pp. 278/279. 
442 CALAMANDREI, Piero. Procedo y democracia. Buenos Aires: Ejea, 1960, p. 198. 
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neste ponto, já atestava a duração incerta da privação cautelar da liberdade como um dos 

instrumentos preferidos do “inquisidor”, para destituir o acusado de qualquer garantia de defesa. 

[...] A duração extraordinária dos processos penais provoca uma distorção 
cronológica que dá por resultado que o auto de prisão preventiva [...] se 
converte em sentença (porque a prisão preventiva se converte em pena), a 
descarcerização ou liberdade provisória cumpre a função de uma absolvição e 
a sentença formal de um recurso extraordinário de revisão443.  

Por isso, não há como relativizar o estado de inocência salvo quando a 

“imobilização” cautelar do imputado seja indispensável para evitar riscos ao êxito do Processo 

Penal, à persecução de sua eficácia444. A detenção preventiva é, pois, sempre um castigo; a 

questão, segundo CARNELUTTI445, não é simplesmente de palavras, mas de fatos: 

No se podría oponer que la detención preventiva no sea un castigo; la 
cuestión no es de palabras, sino de hechos; ¿ser encerrado en prisión no es 
acaso un sufrimiento? En materia penal el problema del proceso se agrava 
hasta un verdadero circulo vicioso, ya que es necesario juzgar para castigar, 
pero también castigar para juzgar, lo cual inspiró ya a SAN AGUSTÍN una 
de las más hermosas páginas de La Ciudad de Dios. De ello se infiere que el 
proceso penal es un artilugio peligroso, cuyo uso no sería prudente conceder 
sin más a los interesados, a menudo, y hasta casi siempre, inexpertos y 
apasionados. 

Diante disso, um giro de interpretação é necessário. A prisão preventiva (que 

deveria ser provisória, cautelar) alimentada por uma ininterrompida tradição policial que se 

origina dos valores fascistas de nosso Código de Processo Penal, mas que é renovada pela 

recente legislação de emergência constituída em razão do medo da “violência”, tem erigido 

“progressivamente um sistema punitivo especial, de caráter não penal, mas substancialmente 

administrativo”446, mesmo sendo os parâmetros normativos referentes aos fundamentos e 

requisitos da prisão preventiva amplamente conhecidos e estudados. É, todavia, fundamental 

que se “democratize” a leitura e interpretação destes parâmetros. 

Para tanto, é preciso ter claro que a privação da liberdade orientada pela prisão 

provisória, processual, dá-se em face de um imputado em situação de inocência. Na esteira do 

pensamento de HASSEMER447, sabe-se que, entre os juristas penais, e principalmente entre os 

magistrados atuantes nessa tão sensível área do direito, “não deveriam haver dúvidas de que 

                                                             
443 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; MORA, Luis Paulino; CARRANZA, Elías; VEGA, Mario Houed Op., cit., . 
444 CARNELUTTI, Francesco. Cuestiones sobre el Proceso Penal. Buenos Aires: Libreria el Foro, 1994, p. 147. 
445 CARNELUTTI, Francesco. Cuestiones sobre el Proceso Penal. Op.,cit., P. 16. 
446 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 341. 
447 HASSEMER, Winfried; ZIFFER, Patricia S. Op.,cit., p. 118. 
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nem mesmo a suspeita mais veemente poderia estar em condições de restringir o princípio da 

inocência”; isto significa, na linha do pensamento do autor, que: 

Antes de la condena con autoridad de cosa juzgada la presunción de 
inocencia rige siempre, o no rige. Esto lo exige no sólo la garantía de 
existencia de este principio, del cual nada quedaría si al suficientemente 
sospechado se lo considerara como "quizá inocente", y al fuertemente 
sospechado como "más bien culpable". Esto es exigido también por el respeto 
frente al procedimiento principal y frente a su conclusión con fuerza de cosa 
juzgada: quien no defiende la presunción de inocencia aun en caso de 
sospecha vehemente del hecho en forma radical, le quita valor al 
procedimiento principal, y eleva los resultados del procedimiento 
instructorio, provisionales y adquiridos con instrumentos jurídicamente 
menos idóneos, a la categoría de sentencia condenatoria. 

Trata-se de um princípio de “elevado potencial político e jurídico” que, conforme 

escólio de GIACOMOLLI448, “indica um modelo basilar e ideológico de Processo Penal, 

interferindo, substancialmente, na limitação do direito de liberdade do cidadão”. 

Consequentemente, as normas processuais, diz CASARA449, devem deixar de servir “para 

instrumentalizar a defesa da sociedade diante do crime (e do criminoso)” e os juízes devem ter 

nítida a concepção de que sua atividade não se relaciona com a função de “garantidores da 

segurança pública”, combatentes da criminalidade. Para LOPES JR.450, as medidas cautelares 

pessoais não podem ter como finalidade “fazer justiça”, “mas sim garantir o normal 

funcionamento da justiça por meio do respectivo processo (penal) de conhecimento”. 

A prisão cautelar não pode, sob hipótese alguma, perseguir objetivos de Direito 

Penal material, de política criminal451. A persecução de fins de prevenção geral ou especial 

pressupõe que se encontra firme o pressuposto desse mesmo Direito Penal material 

(respeitando-se o princípio da inocência): a culpabilidade do imputado. Por isso HASSEMER 

e ZIFFER452 afirmam que a demanda por se evitar o perigo de reiteração criminosa, a 

intimidação de criminosos, a integração normativa da população, ou os esforços de 

ressocialização só podem ser efetivados em um indivíduo cujo o Direito Penal tenha assegurado 

sua culpabilidade conforme o ordenamento. 

                                                             
448 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 100. 
449 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Mitologia processual penal. Op.,cit., p. 208. 
450 LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. Op.,cit., p. 108. 
451 APONTE, Ángel Zerpa. Op., cit., p. 27. 
452 HASSEMER, Winfried; ZIFFER, Patricia S. Op.,cit., p. 118. 
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Ao contrário do que sustenta CALAMANDREI453, nem mesmo o risco que se 

protrai com demora na finalização da persecução criminal legitima a imposição do 

aprisionamento cautelar. Isto dá-se, na linha do que sustenta MANZANO454, eis que de nada 

adiantaria a Constituição disponibilizar às pessoas o direito de recorrer ao Judiciário “e reclamar 

uma tutela jurisdicional a um direito lesado ou ameaçado, se deixasse ensanchas a que a demora 

na entrega da prestação reclamada [...]” autorizasse o comprometimento do “direito sacrificado 

ou em vias de ser violado”.  

Além disso, segundo a CIDH, o direito do imputado em exercer em plenitude seus 

direitos e interesses de maneira efetiva é resultado do processo como meio para assegurar, na 

maior medida possível uma solução justa455, até porque, “possibilitar o contraditório defensivo 

pleno e a utilização das mesmas graduações técnicas da acusação, o cumprimento do devido 

processo constitucional e convencional, com a prestação da tutela jurisdicional efetiva, é uma 

das funcionalidades da ampla defesa”456. 

Nesta linha, concordamos com LOPES JR.457, para quem as prisões preventivas 

destinadas à garantia “da ordem pública ou da ordem econômica não são cautelares, portanto, 

são substancialmente inconstitucionais”, já que se trata “de grave degeneração transformar uma 

medida processual em atividade tipicamente de polícia, utilizando-a indevidamente como 

medida de segurança pública [grifos no original]”. 

Pior, levando-se em consideração que uma das finalidades da prisão-pena é 

justamente garantir a ordem pública, logo, como ressalta MANZANO458, a prisão processual, 

quando imposta para esse mesmo fim, seria (o que os processualistas civis denominam de) 

medida cautelar de natureza claramente satisfativa, ou de “tutela antecipada”. A questão, 

entretanto, reside justamente na impossibilidade dessa antecipação, em virtude de um 

inconcebível juízo prévio de culpabilidade, anterior ao trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória, decorrente do princípio da inocência. 

                                                             
453 CALAMANDREI, Piero. Introduzione allo studio sistematico del procedimenti cautelari. Op.,cit., p. 18. 
454 MANZANO, Luís Fernando Moraes. Op.,cit.,  
455 Opinión consultiva OC-16/99, de 1 de octubre de 1999, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos. 
456 GIACOMOLLI, Nereu José. O Devido Processo Penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal e o 
Pacto de São José da Costa Rica. Op.,cit., p. 124. 
457 LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. Op.,cit., p. 108. 
458 MANZANO, Luís Fernando Moraes. Op.,cit., p. 484. 
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Por conseguinte, a democraticidade reclama uma interpretação do sistema 

processual penal com fulcro no direito fundamental que se erige do princípio da inocência. 

Nesta senda, a prisão cautelar, de natureza processual, só pode possuir fins de assegurar o 

procedimento e a execução. Isto significa que os fundamentos que podem, constitucionalmente, 

ser considerados como legítimos para o encarceramento cautelar são, nos dizeres de 

HASSEMER e ZIFFER459, “a fuga, o perigo de fuga e o perigo de obstrução da averiguação da 

verdade, e somente estes”.  

Nestes termos, assevera FERRAJOLI460 que: 

Las dos funciones principales - de orden punitivo y procesal que ésta cumple 
de hecho son, por otra parte, policiales. La primera función está vinculada a 
su naturaleza de pena anticipada. Desde esta perspectiva, la captura del 
imputado sospechoso inmediatamente después del hecho representa, sin 
duda, la medida de defensa social más eficaz: primero se castiga y después se 
procesa, o, mejor, se castiga procesando. Y se configura como la forma más 
conspicua de aquella transformación del proceso en pena informal de la que 
se ha hablado en el apartado. 

Compatibilizando-se tal paradigma com nossa legislação processual hodiernamente 

vigente, tem-se que somente os fundamentos da garantia da aplicação da lei penal e a 

conveniência da instrução criminal seriam, dentro de uma interpretação restritiva determinada 

pelo paradigma da democraticidade, constitucionais. Ainda assim, mesmo quando a prisão 

preventiva se limita aos seus objetivos legítimos de assegurar o procedimento e a execução, ela 

pode continuar sendo uma ingerência ilegal sobre a liberdade. 

Nesta quadra, se o princípio da inocência tem a finalidade de restringir o édito 

cautelar aos seus fundamentos intrinsecamente legítimos, a “proibição do excesso” serviria 

como segundo parâmetro normativo democrático determinante da prisão provisória. Por ela 

(proibição de excesso), exigir-se-ia uma ponderação valorativa, fundada na razoabilidade e 

proporcionalidade, entre o objetivo legítimo e os efeitos desejados com a imposição da medida. 

É o que HASSEMER e ZIFFER apontam como “disponibilidade dos meios menos lesivos” 

como substitutivos da prisão. 

Tal proposição guarda estreita compatibilidade com o princípio da Razoabilidade, 

com a premissa de que entre os vários meios de similar eficácia para o alcance de uma 

determinada finalidade cautelar, deve-se preferir aquele que ocasione o menor prejuízo ao 

                                                             
459 HASSEMER, Winfried; ZIFFER, Patricia S. Op.,cit., p. 119. 
460 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 775. 
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imputado. É que, segundo o escólio de ZERPA APONTE461, resguarda-se com isso o próprio 

Princípio de Intervenção Mínima do Direito Penal, a chamada ultima ratio da política criminal, 

como um componente da proporcionalidade, do “princípio de ponderação”. 

Na legislação, o art. 282 do CPP tem clareza meridiana ao trazer para o código, com 

a reforma imposta pela Lei 12.403/11, os critérios de necessidade e adequação para qualquer 

medida cautelar de natureza penal e, mais especificamente em seu §6º, quando sujeitou a prisão 

preventiva também ao critério da subsidiariedade, fez inserir no texto legal a previsão normativa 

do princípio da proibição do excesso. Razão pela qual GIACOMOLLI adverte que: 

Portanto, a presunção de inocência situa o recolhimento ao cárcere, antes do 
trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, como a última 
medida processual a ser adotada, sob pena de representar uma execução 
antecipada de uma sanção criminal ainda não delimitada definitivamente. 
Assim, antes da prisão preventiva, se exige a análise da possibilidade da 
liberdade provisória e, num segundo momento, a aplicação de outras medidas 
cautelares previstas em lei. A prisão preventiva representa não mais a primeira 
alternativa, mas a última: liberdade plena, liberdade provisória, cautelares 
alternativas e prisão preventiva. 

Por tudo isso, repensar a prisão processual sob o prisma da democraticidade é, pois, 

nada mais do que lhe retirar o arquétipo de instrumento de segurança pública, defenestrando a 

persistência de medidas fascistas, “alicerçadas pela aludida ‘vontade totalitária’ somada à 

instrumentalização do indivíduo em favor do Estado”462. É perceber a excepcionalidade da 

medida em conjunto com a presunção da inocência, constituindo “um princípio fundamental de 

civilidade” lastreado pela substitutividade da medida, por sua caracterização como ultima ratio 

do sistema. Tal paradigma reflete na recomendação feita por FERRAJOLI463 que por sua 

congruência, agora derradeiramente, trazemos à baila: 

Se deberían limitar al máximo, además, los presupuestos de la medida […] 
reduciendo el número de los delitos para los que se permite, restringiendo y 
precisando mejor sus razones, que deberían ser únicamente procesales y no 
de prevención de delitos futuros y estar sometidas, mientras durase la 
detención, a controles y a la motivación periódica de su persistencia. 
Finalmente, la aflictividad de la detención debería reducirse al mínimo. Si es 
verdad que no tiene naturaleza punitiva sino cautelar y que su aflictividad es 
en todo caso una injusticia, el ciudadano que la padece debería tener derecho 
a sufrirla en instituciones dotadas de todas las comodidades de una buena 
residencia. 

                                                             
461 APONTE, Ángel Zerpa. Op., cit., p. 16. 
462 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Mitologia processual penal. Op.,cit., p. 273. 
463 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 777. 
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6.1 DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA PRISÃO TEMPORÁRIA 

Consciente de toda estrutura epistemológica trazida pela democraticidade no 

âmbito das segregações cautelares, outro caminho não há, sob essa perspectiva, que 

compreender a prisão temporária como um mecanismo cautelar manifesta e 

constitucionalmente inválido, uma vez que subverte o modal antropocentrista de nossa ordem 

jurídica, reificando o indivíduo como meio para a persecução criminal. 

Explico: a prisão temporária, resultado da elaboração da lei n. 7.960/89 (criada pela 

Medida Provisória n. 111, de 24 de novembro de 1989), nasceu da preocupação com a 

“complexidade das investigações de determinadas infrações penais, mais gravemente 

apenadas”464, com o diferencial, em relação à prisão preventiva, de ter duração fixa, expressa 

na lei de regência, e de dirigir-se, exclusivamente, à fase investigativa, portanto, anterior à fase 

Jurisdicional. A referida medida cautelar, que veio como resposta aos anseios da polícia 

judiciária brasileira (que “teria ficado ‘enfraquecida’ no novo contexto constitucional diante da 

perda de alguns importantes poderes, entre eles o de prender para ‘averiguações’ ou 

identificação de suspeitos”465), fez ressurgir no Brasil a figura do imputado como objeto da 

investigação, mesmo depois da Constituição de 88466. 

Outrossim, a prisão temporária ainda depende, assim como na prisão preventiva, de 

decisão jurisdicional devidamente fundamentada, devendo ser respaldada no requisito fumus 

comissi delicti (inciso III, do art. 1º da Lei 7.960/89), em conjunto com um dos fundamentos 

previstos nos incisos I ou II, do referido diploma legal, reveladores, pois, do periculum 

libertatis. Diante disso, importante verificar o conjunto textual da referida norma jurídica: 

Art. 1° Caberá prisão temporária: 
I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 
necessários ao esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida 
na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes 
crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) sequestro ou 
cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e 

                                                             
464 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Op.,cit., p. 544. 
465 LOPES JUNIOR, Aury. Prisões Cautelares. Op.,cit., p. 166. 
466 Há no Supremo Tribunal Federal (desde julho de 2008) uma Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso 
(ADI 4109), em que o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) argui a validade do referido instituto. Na referida ação 
de impugnação afirma-se, peremptoriamente, que “a prisão temporária, conhecida como prisão para averiguações, 
foi rejeitada pelo governo dos militares, por haver sido considerada flagrantemente antidemocrática”, e mais, que 
a mesma “serve de fato, para produzir tão somente grande repercussão na mídia, gerando a falsa impressão de que 
tudo foi resolvido” (STF, ADI 4109/DF, Relatora Mina. Cármen Lúcia). 



106 
 

seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão 
mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, 
caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); g) atentado 
violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 
parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 
caput, e parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); 
j) envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal 
qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha 
ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da 
Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de suas formas típicas; 
n) tráfico de drogas (art. 12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) 
crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 16 de junho de 1986). 

 
Como se vê, não se trata, pois, de mera antecipação, com prazo determinado, da 

prisão preventiva, já que subordinada a fundamentos integralmente diversos daquela, havendo, 

desta forma, em adição ao requisito que se denota pela presença de “fundadas razões” de autoria 

do indiciado nos crimes descritos no inciso III (fumus comissi delicti), a imperiosa necessidade 

de estar ele conjugado com um (ou com os dois) fundamentos presentes nos incisos I e/ou II da 

lei 7.960/89, quais sejam: a) imprescindibilidade para as investigações; e b) ausência de 

residência fixa, ou inexistência de elementos suficientes ao esclarecimento da identidade do 

imputado. De forma que, quanto ao primeiro fundamento, imprescindibilidade para as 

investigações, tem-se que, consoante CHOUKR467: 

[...] para as apurações do crime há necessidade da cooperação do indiciado, 
porém, muitas vezes, essa cooperação se torna indispensável. Embora não seja 
necessária a colaboração ativa do indiciado, pode acontecer que ele seja objeto 
de prova, como na acareação, na reConstituição do crime ou como no 
reconhecimento. Em razão dessa cooperação não seria razoável que a polícia 
tivesse de procurá-lo a cada momento em que dele necessitasse, sendo então, 
sua presença indispensável. 

Mais do mesmo, ocorre que o próprio CHOUKR, mais adiante, adverte que, em 

verdade, é “neste momento que pode ser vislumbrada a maior ofensa da lei em foco ao texto 

constitucional, sobretudo quando se coteja com o princípio da inocência, que impede o 

tratamento do réu como objeto do processo e mesmo da investigação”468. Isto porque, para além 

da imprecisão semântica (inclusive maior que aquela presente no conceito de garantia de ordem 

pública e econômica), a prisão temporária apresenta-se claramente como uma tentativa de 

repristinação sub-reptícia da outrora revogada prisão para a averiguação.  

                                                             
467 CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de processo penal: comentários consolidados e crítica jurisprudencial. 
Op.,cit., p. 572. 
468 Idem. 
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Neste ponto, apesar da necessidade de decisão judicial, a amplitude retórica do 

instituto permite o emprego da referida prisão como mecanismo de correção, de castigo469, ou 

até mesmo de ilegítima ferramenta de influência na voluntariedade do acusado em participar 

ativamente das investigações470. 

Para RANGEL471, o limite a imposição da referida constrição ambulatorial 

provisória residiria no fato de que não seria lícito ao Estado permitir que se “lance mão da 

prisão para investigar, ou seja, primeiro prende, depois investiga para saber se o indiciado, 

efetivamente, é o autor do delito”, e assevera ainda que, “no Estado Democrático de Direito, 

havendo necessidade se prende, desde que haja elementos de convicção [prévios] quanto ao 

periculum liberatis”. Não destoa, pois, dessa compreensão, a análise de LOPES JR.472, para 

quem a prisão temporária “cria todas as condições necessárias para se transformar em uma 

prisão para tortura psicológica, pois o preso fica à disposição do inquisidor”. 

Em verdade, tal opção pelo uso do aprisionamento como meio de se produzir 

informação útil à persecução, utilizando-se do corpo do “herege” para a busca de “verdade real” 

remonta os mais longínquos manuais inquisitoriais. Neste prisma, um dos mais antigos, o De 

inquisitione hereticorum, provavelmente escrito na metade do século XIII, sugere, 

convenientemente, um tratamento mais “severo” com os imputados que se negavam a auxiliar 

diretamente na produção probatória: 

[...] Uma vez segregado [o suspeito de heresia], seus carcereiros deveriam 
jogar com seus medos, dizendo a ele que outras testemunhas teriam se 
colocado contra ele e que, se ele for condenado em razão de seus testemunhos, 
será executado. Para intensificar a pressão, o tratadista sugeria ainda reduzir a 
comida do prisioneiro. A ele também deveria ser negado o direito de visita 
[...], sendo que somente os inquisidores que poderiam acesso o prisioneiro473. 

Curiosamente, ainda hoje convivemos com a pitoresca redação do art. 21 do Código 

de Processo Penal que também prescreve como juridicamente admissível a incomunicabilidade 

do indiciado preso, quando do “interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o 

                                                             
469 BRITO, Alexis Couto de; FABRETTI, Humberto Barrionuevo; LIMA, Marco Antônio Ferreira. Op.,cit., p. 
240. 
470 É inadmissível a realização qualquer tipo de coação sobre o imputado, seja para induzir-lhe o arrependimento 
ou mesmo a colaboração com o acusação (FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. 
Op.,cit., p. 608.). 
471 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 7a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, pp. 643 e s. 
472 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. Op.,cit., p. 679. 
473 GIVEN, James Buchanan. Inquisition and Medieval Society: Power, Discipline, and Resistance in 
Languedoc. New York: Cornell University Press, 2001, p. 54. 
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exigir”474. Mas não é só, um dos mais explícitos convites à utilização do aprisionamento 

cautelar como mecanismo de obtenção de elementos de informação na busca de uma pretensa 

verdade, fora o Directorium inquisitorum do inquisidor aragonês do século XIV, NICHOLAS 

EYMERICH, que devotou considerável atenção ao uso do aprisionamento como ferramenta 

para a extração de confissões475. Para LOPES JR.476, 

A estrutura do processo inquisitório foi habilmente construída a partir de um 
conjunto de instrumentos e conceitos (falaciosos, é claro), especialmente o de 
“verdade real ou absoluta”. Na busca dessa tal “verdade real”, transforma-se 
a prisão cautelar em regra geral, pois o inquisidor precisa dispor do corpo do 
herege. De posse dele, para buscar a verdade real, pode lançar mão da tortura, 
que se for “bem” utilizada conduzirá à confissão. Uma vez obtida a confissão, 
o inquisidor não necessita de mais nada, pois a confissão é a rainha das provas 
(sistema de hierarquia de provas). Sem dúvida, tudo se encaixa para bem servir 
ao sistema. 

Não menos importante, nem mesmo nos Governos de COSTA E SILVA e ainda 

durante o Governo GEISEL, declaradamente períodos de anomia institucional, de exceção, as 

várias tentativas de legitimar normativamente a prática cotidiana do instituto da “prisão para 

averiguação” lograram êxito477, até porque, “não faz sentido restringir a liberdade ambulatória 

do cidadão sem a demonstração de sua real necessidade. Sob esse aspecto, ela é supinamente 

inconstitucional”478, já que, conforme compreensão exarada por LIBERATO PÓVOA e 

ANTHONY STEVESON479, a prisão do indiciado dependerá, sempre, de uma investigação 

prévia e da presença de elementos convincentes, não sendo possível legitimar-se o ato de se 

“prender para depois investigar”, sob pena de que o “texto constitucional seja relegado a 

terceiro plano em nome do arbítrio”. 

Surpreendente, foi justo no período democrático, empós à gênese da lex legum, que 

o referido instituto se firmou no ordenamento. Neste ponto, mesmo havendo a imagem de que 

a referida segregação dependeria (a exemplo da prisão preventiva) da observância de um 

pretenso fumus comissi delicti (expresso na existência de fundadas razões de autoria e 

materialidade), associado a um suposto periculum libertatis (imprescindibilidade para as 

investigações do inquérito policial ou ao fato de não ter o suspeito residência fixa ou não ter 

                                                             
474 Cumpre esclarecer que a doutrina majoritária compreende que tal dispositivo não fora recepcionado pela 
Constituição de 1988, em razão do disposto no art. 136, §3º, inciso IV da Lei Maior, que veda a incomunicabilidade 
do preso mesmo na vigência do estado de defesa. 
475 EYMERICO, Nicolao. Directorio de Inquisidores. Feliz Aviñon: Mompeller, 1821, p. 434. 
476 LOPES JUNIOR, Aury. Fundamentos do processo penal - introdução crítica. Op.,cit., pp. 148 e s. 
477 TOURINHO FILHO, Fernando. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 505 e s. 
478 Idem. 
479 PÓVOA, José Liberato; STEVESON, Marco Anthony. Prisão Temporária. Curitiba: Juruá, 1996, p. 36. 
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fornecido elementos para sua identificação), em verdade percebe-se que tal modalidade de 

segregação cautelar não ser reveste da forçosa natureza constitucional cautelar, servindo 

impropriamente como mero “espetáculo e como forma de antecipação de pena”480. Indefectível, 

pois, o posicionamento de LEÃO ZAGALLO481, que ao tratar da natureza da segregação em 

testilha afirmou que:  

Esse tipo de prisão visa a permitir que a autoridade policial, diante da prática 
de um crime que esteja disposto na lei n. 7.960/1989, não possuindo ainda 
elementos de prova que permitiriam a prisão preventiva e na ausência de 
flagrante, permaneça com o investigado sob sua proteção e disposição, com o 
fim de proceder à coleta de demonstrativos de autoria e materialidade. 

Não é por menos que BALDEZ KATO482 assevera que a prisão temporária viola 

(materialmente) o princípio da inocência justamente por ter sido “concebida para finalidade 

desprovida de feição cautelar”, ou seja, “por não se destinar a assegurar no processo o 

procedimento do devido processo legal”. Mas não é só. Discute-se também grave nulidade 

formal do referido instituto, por ter sido originariamente criado por meio de uma medida 

provisória (n. 111, de 24 de novembro de 1989), editada no apagar das luzes do governo do 

então presidente Sarney. 

Nesta senda, a dita prisão temporária representaria violação direta à garantia da 

reserva legal, “que pressupõe, outrossim, a correta elaboração legislativa, abrangida por outra 

garantia constitucional, qual seja, a do substantive due process of law”483. Outrossim, mesmo 

com sua ulterior conversão em lei por meio de ato do Congresso Nacional, na lição de SILVA 

FRANCO484, “o vício de origem, ínsito neste instrumento normativo, contagia a lei 

convertedora, havendo, em consequência, uma comunicação [dessa] invalidade”. 

Adicionalmente, perfazendo-se uma leitura até perfunctória de nossa Constituição 

em seu art. 5º, LXVI, tem-se que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Por conseguinte, quando for possível a 

liberdade provisória, não há possibilidade de se restringir a liberdade do imputado por qualquer 

                                                             
480 FERNANDES, Antônio Scarance. A prisão e a liberdade em 20 anos de Constituição. Revista do Advogado,  
v. 28,  n. 99, p. 21-26, setembro, 2008, p. 23. 
481 ZAGALLO, Rogério Leão. Prisão provisória: razoabilidade e prazo de duração. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2005, p. 83. 
482 KATO, Maria Ignez Baldez Lanzellotti. A (des)razão da prisão provisória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005, p. 126. 
483 CAMPOS, Ricardo Ribeiro. A prisão temporária e a justiça federal. Revista CEJ, Brasília, v. 13,  n. 46, p. 55-
61, jul./set., 2009, p. 56. 
484 FRANCO, Alberto Silva. Crimes hediondos. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, pp. 241 e s. 
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modalidade de prisão cautelar. Nestes termos, é precisamente o conceito de liberdade provisória 

como “reverso da medalha da prisão preventiva” que nos servirá de limiar derradeiro, esculpido 

no escólio de CASCALDI485, para se infirmar a inconstitucionalidade da prisão temporária. Isto 

porque, in verbis: 

[...] segundo o Código de Processo Penal o juiz deve conceder a liberdade 
provisória quando não ocorrerem as hipóteses que autorizam a prisão 
preventiva. Logo, as hipóteses autorizadoras de prisão preventiva, em face do 
que veio a dispor a Constituição no inciso LXVI do art. 5.º, passaram a 
constituir a garantia mínima do cidadão em matéria de liberdade: só perderá 
esta se presentes pelo menos as hipóteses da prisão preventiva e não outras 
com menos requisitos de deferimento. [Razão pela qual,] concluímos que, ou 
a Lei 7.960/89 reprisou o que o Código Processo Penal já dispunha para a 
prisão preventiva e, por isso, digamos, “choveu no molhado”, ou de fato o 
legislador criou uma forma nova de prisão, mais fácil de ser aplicada, com  
menos requisitos de deferimento que os da prisão preventiva, e incidiu em 
inconstitucionalidade. 

Como se vê, a prisão temporária, a um só tempo, apresenta dois predicamentos 

substanciais: a) é considerada como uma modalidade de prisão para averiguação que, em 

detrimento ao princípio da cautelaridade, inverte a lógica do sistema de persecução criminal, 

legitimando a restrição à liberdade de ir e vir como meio de investigação; e b) nutre um vício 

original de inconstitucionalidade formal, violando o princípio da legalidade estrita e, pois, 

usurpando “a competência, que é privativa, da União, para legislar sobre essas matérias, 

segundo dicção do art. 22, I, da Constituição”486. 

Não há como ignorar tais idiossincrasias presentes no instituto. Não se mostra 

viável ignorar-se o valor da dignidade da pessoa humana como ponto fundante e central da 

atividade repressiva do Estado e, portanto, anteriormente à uma condenação definitiva, é 

inadmissível qualquer modalidade de punição antecipada, ou mesmo a utilização do indivíduo 

como meio para o alcance de fins penais, para a persecução487. É preciso, pois, que se perfaça 

a angústia do estranhamento488, para que possamos parar de fazer o direito com os olhos 

vendados aos mecanismos constantes do painel de funcionalidades ditatoriais489, que tendem a 

                                                             
485 CASCALDI, Rui. Prisão temporária: inconstitucionalidade. Justitia, São Paulo, v. 53,  n. 153, p. 12-15, 
jan./mar., 1991, p. 15. 
486 ISAÍAS, Cleopas. . A prisão temporária no projeto de reforma total do código de processo penal (PLS 156/09). 
Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 10,  n. 36, p. 143-157, jan./mar., 2010, p. 145. 
487 “[…] em uma democracia, aqueles que cometeram delitos também são considerados sujeitos de direitos e não 
meros objetos processuais, sem perda da dignidade, nos termos do art. 1º, III, da CF” (STF, HC 94.408, rel. Min. 
Eros Grau). 
488 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Op.,cit., p. 382. 
489 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 91. 
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se tornar perenes, como permanências autoritárias na cultura, nos personagens e nas práticas do 

Processo Penal490; é fundamental afirmarem-se os valores constitucionais491 para que a 

democraticidade torne efetivos os direitos fundamentais. 

6.2 A DEMOCRATICIDADE E O HABEAS CORPUS N. 126.292 DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

Como fora fartamente noticiado, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento 

realizado no dia dezessete de fevereiro de 2016, empreendeu uma decisão paradigmática nos 

autos do habeas corpus de número 126.292/SP. Sob a relatoria do Ministro Teori Zavaski, o 

STF, por maioria, modificou sua já sedimentada jurisprudência492 e firmou precedente de que 

é possível permitir a execução provisória da pena após a confirmação de condenações criminais 

em segunda instância. 

Tal imbróglio restou fundamentado no arquétipo de que os Recursos Especial e 

Extraordinário, interpostos contra aresto condenatório oriundo dos Tribunais pátrios, não teriam 

efeito suspensivo (consoante disposição inscrita no art. 27, § 2º, da Lei n. 8.038/90), bem como 

com fulcro na compreensão de que é nas instâncias ordinárias que se exaurem as questões 

relativas a fatos e provas, não sendo os recursos interpostos ao STJ e STF desdobramentos do 

duplo grau de jurisdição. 

Segundo o voto do Ministro Teori Zavaski (do STF), o tema relacionado com a 

supramencionada execução provisória de sentenças condenatórias envolveria uma “reflexão 

sobre (a) o alcance do princípio da presunção da inocência aliado à (b) busca de um necessário 

equilíbrio entre esse princípio e a efetividade da função jurisdicional penal [...]” e que, a partir 

da manutenção de um édito condenatório nos Tribunais, poder-se-ia justificar uma 

“relativização e até mesmo a própria inversão, para o caso concreto” do status constitucional 

de inocente atribuído ao acusado, conforme previsões esculpidas, verbi gratia, no direito 

comparado. 

                                                             
490 MALAN, Diogo. Op.,cit., p. 5. 
491 MACHADO, Antônio Alberto. Op.,cit., p. 255. 
492 O posicionamento da Suprema Corte, há muito conhecido e reiterado em diversos julgamentos, era de que 
ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da 
sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos 
autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Tal posicionamento originou-se a partir do 
julgamento do HC 84.078/MG (Pleno, Rel. Min. Eros Grau, por maioria, j. 05.02.2009, Dje-035, de 25.02.2010), 
onde se passou a entender que o princípio da presunção de inocência obsta a imposição de prisão antes do trânsito 
em julgado da condenação se inexistentes motivos cautelares a embasar. 
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Nesta senda, ad argumentandum tantum, fora reproduzido um estudo realizado em 

2008 por FONSECA FRISCHEISEN, NICIDA GARCIA e GUSMAN493, membros do 

Ministério Público Federal, no qual se perfaz uma análise do direito comparado no que se refere 

à eficácia (i)mediata das sentenças penais incriminadoras na Inglaterra, nos Estados Unidos, no 

Canadá, na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha e, por fim, na Argentina. Isto 

porque, a garantia de liberdade individual, como corolário do princípio da inocência, e como 

elemento central de proteção de direitos humanos, é uma constante em inúmeros tratados 

internacionais e regionais, e no direito pátrio de quase a integralidade dos Estados soberanos. 

No entanto, perfilhando-se os resultados da referida pesquisa com as fontes nela 

indicadas, vê-se que, por exemplo, no Direito Inglês a legislação que disciplina a matéria 

encontra-se disposta na Seção 81 do Supreme Court Act 1981. Para os autores, existiria na 

Inglaterra uma garantia normativa de se recorrer em liberdade mediante pagamento de fiança 

“enquanto a Corte examina o mérito do recurso” e que tal “direito, contudo” não seria absoluto 

e muito menos “garantido em todos os casos”. Ocorre que tal interpretação reduz, de forma 

injustificável, a sistemática do direito à liberdade no citado ordenamento. 

Em princípio, como cediço, convém afirmar que na Inglaterra, assim como em 

outras partes do Reino Unido, não existe uma constituição escrita e, por conseguinte, não há de 

forma específica um direito constitucional à liberdade. No entanto, desde 1215, a Magna Carta 

Libertatum disciplina, em seu dispositivo de n. 39, que “nenhum homem livre será capturado 

ou aprisionado, ou desapropriado dos seus bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou de 

algum modo lesado, nem nós iremos contra ele, nem enviaremos ninguém contra ele, exceto 

pelo julgamento legítimo dos seus pares ou pela lei do país”. 

O vergastado direito, originalmente expresso no citado documento, tem sido 

reafirmado continuamente durante os anos, em provimentos constitucionais naquele país, a 

exemplo do Human Rights Act de 1998 que, em síntese, fez inserir naquele ordenamento 

jurídico os pressupostos da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), incluindo 

seu art. 5 (que regulamenta o direito fundamental à liberdade e à segurança), bem como do Bail 

                                                             
493 FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca; GARCIA, Mônica Nicida; GUSMAN, Fabio. Execução provisória da 
pena: panorama nos ordenamentos nacional e estrangeiro. Ministério Público Federal. 2ª Câmara de 
Coordenação e Revisão Criminal, 2008. Disponível em:  
<http://2ccr.pgr.mpf.mp.br/coordenacao/eventos/encontros-tematicos-e-outros-eventos/outros-eventos/execucao-
da-pena/2_execucao_provisoria_power_point.ppt/view>. Acesso em: 01 de fev. de 2016. 
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Act de 1976494, e também do Police and Criminal Evidence Act de 1984495, que ampliam e 

reafirmam a contemporaneidade da discutida garantia. 

Quanto à CEDH, é importante que se aponte para a existência de uma clara 

distinção, no referido regramento, quanto ao tratamento legal que deve ser imposto aos 

acusados que estiverem ainda em fase de julgamento, em razão da percepção normativa de sua 

inocência até serem considerados, judicialmente, efetivamente culpados (em razão dos direitos 

à liberdade e a presunção de inocência). Igual tratamento é dispensado pelo Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), ao se firmar, em seu artigo 9.3 que “[...] a prisão 

preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral, mas a 

soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento da pessoa em 

questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da 

sentença”. 

Todas essas regras, dispositivos, princípios e metas incidem sobre o Direito Inglês, 

e sobre o ordenamento de todos os países europeus citados no referido estudo. Mas não é só. 

Em similar índole, o Conjunto de Princípios para a proteção de todas as pessoas sujeitas a 

qualquer forma de detenção ou prisão das Nações Unidas, explicita de forma ainda mais 

circunstancial tal paradigma ao mencionar que, in verbis: 

PRINCÍPIO 36 - 1) A pessoa detida, suspeita ou acusada da prática de infração 
penal presume-se inocente, devendo ser tratada como tal até que a sua 
culpabilidade tenha sido legalmente estabelecida no decurso de um processo 
público em que tenha gozado de todas as garantias necessárias à sua defesa; 
2) Só se deve proceder à captura ou detenção da pessoa assim suspeita ou 
acusada, aguardando a abertura da instrução e julgamento quando o requeiram 
necessidades da administração da justiça pelos motivos, nas condições e 
segundo o processo prescritos por lei. É proibido impor a essa pessoa 
restrições que não sejam estritamente necessárias para os fins da detenção, 
para evitar que dificulte a instrução ou a administração da justiça, ou para 
manter a segurança e a boa ordem no local de detenção. 

Da mesma forma, as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Elaboração de 

Medidas não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio) requerem que a prisão preventiva seja 

vislumbrada como medida de ultima ratio nos procedimentos penais, na medida que “tendo 

                                                             
494 Que garante a qualquer indivíduo, acusado de um crime, que se dispuser a se apresentar em Corte, e a adimplir 
uma fiança determinada pelo juízo (ou condições substitutivas ao referido pagamento, quando possível), o direito 
à liberdade durante à persecução. Trata-se de uma presunção em favor da descarcerização do imputado. 
495 RUGGERI, Stefano. Liberty and Security in Europe: a comparative analysis of pre-trial precautionary measures 
in criminal proceedings. In: RUGGERI, Stefano (Org.). Liberty and Security in Europe: a comparative analysis 
of pre-trial precautionary measures in criminal proceedings. Göttingen: V&R unipress GmbH, 2012, p. 249. 
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devidamente em conta o inquérito sobre a presumível infracção e a proteção da sociedade e da 

vítima”, observe-se que:  

6.2. As medidas substitutivas da prisão preventiva são utilizadas sempre que 
possível. A prisão preventiva não deve durar mais do que o necessário para 
atingir os objetivos enunciados na regra 6.1. e deve ser administrada com 
humanidade e respeitando a dignidade da pessoa. 

6.3. O delinquente tem o direito de recorrer, em caso de prisão preventiva, 
para uma autoridade judiciária ou para qualquer outra autoridade 
independente. 

Em todas essas convenções e tratados resta claro que para além do critério já 

infirmado da presença de uma suspeita razoável (fumus comissi delicti) para a eventual 

segregação cautelar de algum indivíduo (inegavelmente presente quando há condenação 

criminal), faz-se imprescindível, igualmente, a existência de risco de reiteração criminosa, de 

interferência na administração da justiça, ou de fuga, por isso, afirma SCHÖINTEICH496, com 

lastro nas decisões do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, que a prisão precautelar 

não deve ser permitida quando aplicada automaticamente, sem uma ponderação sobre sua 

necessidade específica para o caso concreto (e mais, deve ser revista regularmente). 

Nesta intelecção, prescreve-se uma presunção de que o acusado, enquanto não 

julgado, tem direito a aguardar o processo em liberdade. Por isso, a Jurisprudência497 da Corte 

Europeia de Direitos Humanos tem se firmado no sentido de que existiram princípios gerais 

que deveriam ser (sempre) obedecidos para qualquer modalidade de prisão processual. Dentre 

tais princípios, estão a presunção em favor da liberdade processual498, a preferência por medidas 

cautelares alternativas ao cárcere499, a vedação da prisão exclusivamente respaldada na 

gravidade do crime500, numa possibilidade hipotética de fuga501, ou na reiteração criminosa502. 

                                                             
496 SCHÖNTEICH, Martin. Presumption of Guilt: the global overuse of pretrial detention. New York: Open 
Society Foundations, 2014, p. 176. 
497 SCHÖNTEICH, Martin. Op.,cit., p. 179. 
498 É obrigação do Estado (e não do réu) provar o contrário; ou seja, demonstrar com base em fatos porque a 
liberdade processual do acusado não deve ser permitida. Neste sentido, Ilijkov v. Bulgaria [2001] ECHR 489. 
499 Ver Wemhoff v. Germany [1968] ECHR 2. 
500 Para a Corte Europeia de Direitos Humanos, a mera suspeita de ter o imputado cometido um crime, 
independentemente da gravidade do mesmo, ou da suficiência probatória relativa à autoria e materialidade 
indicadas no processo, são insuficientes para, per si, determinar a imposição de uma prisão (ver Tomasi v. France 
[1992] ECHR 53, ou Cabellero v. UK [2000] ECHR 53). 
501 Não é suficiente para a segregação cautelar de um acusado a mera inexistência de comprovação de residência 
fixa do acusado, ou a probabilidade de que em virtude de eventual condenação a um período de privação de 
liberdade muito longo, possa o réu ver-se compelido a furtar-se à aplicação da lei penal (ver Sulaoja v. Estonia 
[2005] ECHR 104, ou Muller v. France [1997] ECHR II).  
502 Ver Matznetter v. Austria [1969] ECHR I; Sulaoja v. Estonia [2005] ECHR 104. 
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Tais ponderações percebem-se circunspectas a todos os países pertencentes ao 

bloco europeu e indicados na pesquisa anteriormente relacionada; entretanto, em nenhum 

desses países, a segregação processual é possível como mecanismo automático, 

independentemente da análise das circunstâncias objetivas/subjetivas do acusado, sendo o 

direito à fiança (a recorrer-se em liberdade) a regra. Ocorre que a problemática aduzida no voto 

ora dissecado vai além dos critérios utilizados no direito comparado.  

Tal reflexão encontra abrigo no fato de que em nenhum dos ordenamentos 

indicados no estudo que respaldou o método comparativo presente no corpo do decisum do 

Supremo Tribunal Federal, há similar tratamento constitucional ao princípio da inocência, como 

aquele observado textualmente no art. 5º, LVII de nossa lex legum (“ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”).  

Vê-se, pois, que nosso texto constitucional impôs, de maneira enfática (e 

inequívoca), o termo derradeiro para as barreiras lógicas do estado de inocência, seu limite. 

Toda e qualquer restrição à liberdade, que tenha como fundamento o status de culpado do 

acusado (como expressão punitiva estatal), depende do esgotamento de todas as vias 

impugnativas presentes no ordenamento, até mesmo porque, a prisão cautelar não pode, sob 

hipótese alguma, perseguir objetivos de Direito Penal material, de política criminal503. 

Por isso, compreendemos equivocada retificação do posicionamento outrora 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal in casu, eis que, a um só tempo, tal decisum afrontou 

não só o texto constitucional, mas Tratados Internacionais com os quais o Brasil é signatário (a 

exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, em seu art. 8º, n. 2), a legislação 

infraconstitucional hodiernamente vigente (art. 283 do Código de Processo Penal) e também, 

como já mencionado, sua própria jurisprudência (HC 84.078/MG). 

Neste ponto, aliás, calha rememorar que o Supremo Tribunal Federal, durante o 

julgamento do referido habeas corpus, em momento algum discutiu a constitucionalidade do 

art. 283 do Código de Processo Penal. Explico. A decisão de nossa Corte maior deu-se em 

controle de constitucionalidade incidenter tantum, mas, apesar do julgamento pelo órgão 

plenário daquele Pretório, o que efetivamente aconteceu fora meramente uma interpretação da 

constituição, sem a declaração formal e taxativa da inconstitucionalidade de qualquer preceito. 

Deriva-se deste postulado propedêutico o fato de que, sem a perpetração da referida declaração 

                                                             
503 APONTE, Ángel Zerpa. Op., cit., p. 27. 



116 
 

de inconstitucionalidade, não há como olvidar-se, como percebeu STRECK504, o dispositivo 

normativo presente no art. 283 do Código de Processo Penal (ainda vigente): 

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 [grifo 
nosso]. 

Não compreendemos que haja qualquer anfibologia quanto ao conteúdo explicitado 

nesse artigo do CPP. Não há como tergiversar acerca da imperatividade inequívoca do referido 

dispositivo: a prisão, segundo a normatividade afeta à espécie, depende do trânsito em julgado 

de sentença penal condenatória (prisão pena) ou, da decretação de prisão preventiva/ temporária 

(segregação cautelar). A possibilidade da imposição de qualquer modalidade prisional (na 

esfera penal) diferente do referido pressuposto, para além de ferir o princípio da legalidade, 

inovaria o ordenamento jurídico com a criação, por meio de decisão jurisdicional, de nova 

modalidade de prisão, de cerceamento de direitos fundamentais não respaldado pelo devido 

processo legislativo. 

Tal compreensão, curiosamente, resta respaldada pelo próprio Ministro Teori 

Zavaski, relator no STF do HC n. 126.292, quando ainda fazia parte do Superior Tribunal de 

Justiça. Em seu voto proferido na Reclamação de n. 2.645, Sua Excelência afirma, com claro 

brilhantismo, que não se admite que seja negada aplicação, pura e simplesmente, a preceito 

normativo “sem antes declarar formalmente a sua inconstitucionalidade”. Desta forma, o art. 

283 do CPP continua devidamente válido, aplicável505. 

Vou além. Como lucidamente adverte o escólio do Min. ROBERTO BARROSO506, 

haveria de forma implícita em nosso regramento jurídico um princípio que, apesar de não estar 

expresso na Constituição, decorreria do próprio “sistema jurídico-constitucional” adotado em 

nosso país. Este paradigma, reflete na proposição de que, empós regulamentado um dado 

mandamento constitucional, instituindo-se determinado direito, “ele se incorpora ao patrimônio 

jurídico da cidadania e não pode ser absolutamente suprimido”. A referida garantia, expressada 

no princípio da proibição do retrocesso, apresenta-se, como sendo um direito subjetivo 

                                                             
504 STRECK, Lenio Luiz. Teori do STF contraria Teori do STJ ao ignorar lei sem declarar inconstitucional. 
Consultor Jurídico, 2016. Disponível em:  <http://www.conjur.com.br/2016-fev-19/streck-teori-contraria-teori-
prender-transito-julgado>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2016. 
505 Idem. 
506 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas. 5a. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 158. 
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negativo, vedando-se, conforme advertência de AFONSO DA SILVA507, medidas que venham 

subtrair, supervenientemente, a uma norma constitucional o grau de concretização que lhe fora 

anteriormente outorgado. 

Por isso, SAMPAIO508 afirma que em razão da fundamentalidade material dos 

direitos fundamentais, e da existência de objetivos sociais inscritos no art. 3º da CF, não haveria 

possibilidade de se retroceder no que já fora implementado como direito social. Ou seja, a 

proibição (ou vedação) do retrocesso encampa a impossibilidade de, supervenientemente ao 

alcance de determinado grau de concretização fática de um direito fundamental, suprimirem-se 

as prestações materiais que asseguram tal direito509. Portanto, em se tratando de direitos e 

garantias fundamentais, nem o legislador ou o Supremo Tribunal Federal estariam autorizados 

a retroceder nos já consagrados direitos e garantias. 

Não por menos, a referida decisão para além de não trazer algum tipo de equilíbrio 

entre o direito à liberdade e a necessidade de eficiência da persecução criminal, opera uma 

desnaturação do próprio conceito de inocência para o sistema penal brasileiro, já que o valor 

eficiência não se deve “pôr em contraste com a salvaguarda das garantias individuais510”. Aliás, 

como outrora mencionado, o devido Processo Penal, “gestado e desenvolvido dentro de um 

Estado Democrático de Direito, [só] será efetivo a partir do momento em que, buscando paz 

social, [preserve-se], antes de mais nada, a dignidade da pessoa humana [...]”511. 

Por outro lado, há quem defenda que com a alteração da sistemática até então 

vigente, o Supremo Tribunal Federal exclusivamente teria perpetrado o que se denomina de 

mutação constitucional, e que esta seria perfeitamente compatível com a evolução das estruturas 

sociais, com a função de órgão garante que a Suprema Corte exerce no direito brasileiro. Ocorre 

que não se pode olvidar que a mutação constitucional se refere a mudanças promovidas sem 

alterações textuais, ou melhor, como mecanismos de mudanças informais, pela via da 

                                                             
507 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 147 
e 156 e s. 
508 SAMPAIO, Marcos. Op.,cit., p. 231. 
509 BIAGI, Cláudia Perotto. A garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais na jurisprudência 
constitucional brasileira. Porto Alegre: SAFE, 2005, p. 52. 
510 BECHARA, Fábio Ramazzini. Op., cit., p. 85. 
511 SILVA, Ana Paula Pinto da; SANTIAGO, Nestor Eduardo Araruna. Op., cit., p. 63. 
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interpretação, sem que com isso resulte em alteração do texto da constituição, razão pela qual 

SARLET afirma que512: 

A mutação constitucional poderá eventualmente ocorrer de modo a violar o 
sentido literal da constituição escrita, ou seja, tanto pela interpretação judicial, 
quanto pela atuação do legislador infraconstitucional e por meio de um 
costume ou prática por parte dos poderes constituídos – é possível, nesse 
sentido, falar em uma mutação inconstitucional. [...] O Poder Judiciário não 
está autorizado (o que não significa que isso não possa vir a ocorrer na 
prática!) a julgar contra disposição constitucional expressa, ou seja, a mutação 
não pode justificar alterações que contrariem o texto constitucional, devendo 
respeitar as possibilidades interpretativas que decorrem (e encontram seu 
limite) nesse mesmo texto constitucional. 

Como se vê, in claris cessat interpretatio. Como defender o empreendimento de 

uma mutação constitucional em uma disposição que impõe, explicitamente, que o estado de 

inocência somente restaria ultrapassado com o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória?! O juízo de censurabilidade necessário para que a segregação possa ser 

legitimamente um instrumento de punição, prevenção e/ ressocialização é, justamente, aquele 

que decorre do respeito à garantia do princípio supramencionado. 

Desta forma, o direito à liberdade, como parte do plexo direitos e garantias 

individuais e sociais, foi colacionado já nos primeiros artigos do texto da carta constitucional, 

para que fosse vislumbrado, desta forma, o necessário grau de reconhecimento que o 

constituinte originário outorgou ao citado direito. Para tanto, a garantia dos direitos 

fundamentais é condição indispensável para a consolidação “da democracia entre nós e para o 

erguimento de uma justiça penal plenamente adequada aos desígnios do Estado Democrático 

de Direito”513, sua relativização, com apropriação de seu conteúdo, invertendo-se sua estrutura 

e limites, representa um atentado civilizatório à carta constitucional. 

Por isso, FERRAJOLI514 atesta que tais garantias integram uma dimensão 

substancial (“esfera de lo indecidible”), que se sobrepõe não só ao direito, mas à própria 

democracia, impondo a consagração dos direitos fundamentais como um referencial nuclear do 

sistema, já que não poderia haver democracia sem direitos, ou melhor, sem sujeitos plenamente 

reconhecidos como portadores dos mesmos para todos os fins515. 

                                                             
512 SARLET, Ingo Wolfgang. Do poder constituinte e da mudança (reforma e mutação) constitucional. In: 
SARLET, Ingo Wolfgang, et al. (Org.). Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 114. 
513 MACHADO, Antônio Alberto. Op.,cit., p. 242. 
514 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Op.,cit., pp. 23-24. 
515 IBÁÑEZ, Perfecto Andrés. Las Garantías del Imputado en el Proceso Penal. Op., cit., p. 106. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prisão cautelar (preventiva ou provisória) é, pois, uma das instituições mais 

controversas516 do sistema penal, constituindo, “[...] um dos problemas mais difíceis e críticos 

do Processo Penal, no qual colidem com extraordinária intensidade o interesse do Estado em 

garantir a efetividade do Processo Penal e os direitos fundamentais do acusado, em particular o 

direito à sua liberdade pessoal”517. Não surpreende, pois, que a doutrina518 alerte, já há algum 

tempo, para uma suposta dimensão “penalizadora” do Processo Penal519, e para a tendência, 

cada dia mais inquietante, de que o mesmo, através das prisões ditas cautelares, locuplete-se 

progressivamente do sítio da pena, concentrando ampla porção da função repressiva que a esta 

se abaliza no plano jurídico-formal. 

Como consequente, pois, com a outorga pela legislação pátria infraconstitucional 

de substancial amplitude aos provimentos coativos cautelares, legitima-se um permissivo 

jurídico em que a fundamentação das prisões provisórias no Brasil dá margem para que elas 

sejam utilizadas, em conformidade com uma tendência mundial520, para compactuar com uma 

finalidade política, simbólica e imediata de combater a criminalidade, transformando a 

prevenção de delitos numa regra comum e ordinária da jurisdição penal. 

Nossa pesquisa521 demonstra a existência de um desequilíbrio no primado da defesa 

do interesse da coletividade a proteger-se de uma possível nova agressão por parte de quem se 

presume que tenha cometido um delito, frente ao direito que toda pessoa tem de desfrutar de 

sua liberdade. Tal problemática, entretanto, não se resolve simplesmente na esfera normativa 

em razão da existência de uma cultura jurídica, da qual a própria concepção de sistema 

processual penal é parte significativa, que “não se esgota em elementos normativos, pois eles 

                                                             
516 Neste sentido, ver: WEDY, Miguel Tedesco. Eficiência e prisões cautelares. Op.,cit., p. 13.; GIACOMOLLI, 
Nereu José. Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere. Op.,cit., pp. 11 e 12.; POLASTRI, 
Marcellus. Op.,cit., p. 1.; e GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís. Op.,cit., pp. 11 a 13. 
517 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., p. V. 
518 Neste sentido: SÁNCHEZ, Eduardo Andrade. Op.,cit., p. 32.; ZAFFARONI, Eugenio Raúl; MORA, Luis 
Paulino; CARRANZA, Elías; VEGA, Mario Houed Op., cit., p. 183.; FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: 
Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 341. 
519 Ainda neste sentido: “El eficientismo penal intenta hacer más eficaz y más rápida la respuesta punitiva 
limitando o suprimiendo garantías substanciales y procesales que han sido establecidas en la tradición del 
derecho penal liberal. La reducción de los niveles de legalidad destruye el equilibrio entre la verdad substancial 
y la verdad procesal, al mismo tiempo que marca un retorno a las formas de proceso premodernas: el proceso 
crea la prueba, el proceso crea el criminal, el proceso es la pena principal” BARATTA, Alessandro. Op., cit., p. 
147.  
520 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Op.,cit., p. 72. 
521 SÁNCHEZ, Eduardo Andrade. Op.,cit., p. 32. 
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estão sujeitos a convicções de ordem política e à própria concepção que se tem de ciência e 

conhecimento em um determinado momento histórico” 522. 

Torna-se premente, pois, garantir a minimização dos espaços impróprios de 

eventual discricionariedade judicial, e imparcialidade de um provimento jurisdicional isento de 

influências exógenas (“midiáticas” e/ou sociais), a fim de não se comprometer o resultado da 

cognição jurisdicional, como uma garantia que não pode ser relativizada ou minimizada. A pena 

depende da existência do delito e da experiência efetiva e total do Processo Penal, já que, 

como adverte CUNHA MARTINS523, este é um “limite às derivas processuais de fundo 

autoritário, impondo um sistema processual que possa considerar-se ele mesmo um aparelho 

limite ao poder punitivo”. 

Porquanto se somente pelo processo pode-se considerar provado que um indivíduo 

cometeu um delito, até o momento em que essa convicção for efetivamente produzida, nenhum 

delito pode considerar-se cometido e nenhum sujeito pode ser considerado culpável, nem 

submetido à pena524. Por isso, em um Processo Penal dito acusatório, o imputado não pode ser 

visto como mero objeto de investigação ou de acusação; deve-se sobrelevar sua posição de 

sujeito de direitos (um sujeito de direitos cuja inocência se presume). 

Para resolver tal paradigma, resta imprescindível que se perfaça uma “filtragem 

hermenêutico-constitucional”525 dos diplomas legais vigentes, rompendo-se com uma 

“realidade normativa dissociada do programa constitucional, assentada em um conformismo 

lógico, uma visão homogênea e atemporal do ato de julgar”526. Deve-se rescindir com este 

organismo de subversão da hierarquia normativa, sobretudo no campo da instrumentalidade 

legal, reforçando-se a necessidade de uma relação “simbiótica” entre Constituição e Processo, 

“num autêntico mecanismo de afirmação dos valores constitucionais”527. 

Nesta senda, o cerne da resposta ao respectivo fenômeno estaria em um 

constitucionalismo528, refratário do Estado Democrático de Direito que, pelo seu perfil 

                                                             
522 KHALED JR., Salah H. Op.,cit., p. 15. 
523 MARTINS, Rui Cunha. O ponto cego do direito: the brazilian lessons. Op.,cit., p. 95. 
524 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: Teoría del Garantismo Penal. Op.,cit., p. 549. 
525 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração hermenêutica da construção 
do direito. Op.,cit., p. 383. 
526 CASARA, Rubens Roberto Rebello. Interpretação Retrospectiva, Constituição e Processo Penal. Op., cit., 
p. 197. 
527 MACHADO, Antônio Alberto. Op.,cit., p. 255. 
528 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica – Uma nova crı́tica do direito. Op.,cit., p. 
19. 
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compromissário, dirigente e vinculativo, limitaria a ação dos agentes públicos, garantindo (ao 

máximo) o exercício das liberdades individuais 

Por outro lado, a configuração de um Processual Penal como instrumento repressivo 

que pretende dar respostas às exigências de uma política voltada à opinião pública centraliza-

se no incremento do aprisionamento como um todo, sufragando uma relativização das garantias 

substantivas e processuais. Tal arquétipo metodológico fundamenta-se e amplia-se em virtude 

do método do Direito Penal (e do Direito Processual Penal) que, como visto, utiliza-se da norma 

jurídica tão-somente como instrumento legitimador de uma decisão que é prévia529, que 

antecede o processo de argumentação. O silogismo jurídico, pois, não passa de uma ilusão, um 

método de apresentação da decisão jurídica (não um método decisório); é um indumento 

retórico que reflete nossa crença nos princípios de racionalidade e transparência530. 

Mas, como se justificou no estudo, o intérprete não pode “fazer o que quer, dizer o 

que quer, construir o que quer” 531, pois a norma criada não pode dizer qualquer coisa, quiçá 

em uma bela conclusão metafísica. Ora, há “de se ter um marco onde a assertiva não seja tão-

só retórica, propiciando a quem anuncia a possibilidade de, só, fazer o contrário do que diz, 

com o risco de tornar – embora impossível – um veritas dominis. [...]”. Daí que, como parece 

primário, o que se delimita ao Poder Judiciário é a verificação da adequação possível, ou seja, 

se a norma criada pelo intérprete não escapa da regra e, assim, do raio de alcance da estrutura 

linguística do enunciado, das suas palavras. Este controle das iniciativas judiciais por meio do 

princípio da democraticidade, justamente porque não está expressamente inscrito no texto 

constitucional (ou no Código de Processo Penal), resta integrado ao discurso jurídico (enquanto 

elemento limitador) por meio da política-criminal532. 

Não por menos, os direitos fundamentais reclamam uma postura ativa do Estado, 

justamente porque a igualdade material e a liberdade real não se estabelecem por si sós, 

deprecando de sua realização pelas agências estatais533. Pensar-se em democraticidade é, 

indubitavelmente, dar à Constituição sua necessária efetividade, ou seja, exercer na 

jurisdicionalidade a opção pela tutela dos direitos e garantias fundamentais feita pelo 

                                                             
529 ADEODATO, João Maurício. Op.,cit., p. 162. 
530 SOBOTA, Katharina. Op., cit., p. 49. 
531 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Op.,cit., p. 503. 
532 BATISTA, Nilo. Op.,cit., p. 84. 
533 SARLET, Ingo Wolgang. Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988. Op., cit., p. 18. 
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constituinte originário, enquanto limitações “impostas pela soberania popular aos poderes 

constituídos do Estado que dela dependam”534. 

Nossa conclusão, pois, é que as medidas de coerção processuais, 

consequentemente, só podem restringir a liberdade pessoal nos (estreitos) limites 

indispensáveis para assegurar as finalidades cautelares, ou seja, não é possível, juridicamente, 

a opção por uma medida cautelar privativa de liberdade, quando demonstrar-se aplicável uma 

restrição modal535 (substitutiva) suficiente para se assegurarem os fins processuais536, sob pena 

de converter-se em antecipação punitiva, desvirtuando-se o estado de inocência, e apostatando 

o processo penal em meio ilegítimo de controle social de caráter sancionatório537. 

Ousamos, neste caso, defender o contra majoritário, encampar a defesa da 

Democraticidade, por meio da defesa irredutível das garantias fundamentais, e do primado de 

nossa lei maior, a Constituição Republicana de 1988. Como sói citar do coerente 

posicionamento do mestre FERRAJOLI, com o qual anuímos nesse trabalho, esta é a verdadeira 

utopia de um Processo Penal que ultrapassa o prisma inquisitivo, que vivencia os valores 

erigidos pelo constituinte originário, que respeita o imputado enquanto indivíduo, que garante 

o que não pode ser abolido: 

Quizá la verdadera utopía no es hoy la alternativa al derecho penal, sino el 
derecho penal mismo y sus garantías; no el abolicionismo, sino el garantismo, 
de hecho, inevitablemente parcial e imperfecto. El problema axiológico de la 
justificación vuelve por consiguiente a identificarse, como en la época de la 
Ilustración, con el problema de las garantías penales y procesales, es decir, 
de las técnicas normativas más idóneas en atención al fin de minimizar la 
violencia punitiva y al de maximizar la tutela de los derechos, que son 
precisamente los únicos fines – nunca perfectamente realizables, de hecho 
ampliamente no realizados y sin embargo no del todo irrealizables – que 
justifican el derecho penal. Existe por consiguiente una correspondencia 
biunívoca entre justificación externa o ético-política y garantismo penal. Un 
sistema penal está justificado si y sólo si minimiza la violencia arbitraria en 
la sociedad, y alcanza dicho fin en la medida en que satisfaga las garantías 
penales y procesales del derecho penal mínimo. Estas garantías se configuran 
por consiguiente como otras tantas condiciones de justificación del derecho 
penal, en el sentido de que sólo su realización sirve para satisfacer sus fines 
justificadores. 

                                                             
534 SANGUINÉ, Odoné. Op.,cit., p. 46. 
535535 “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser 
razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal 
competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante 
resolución motivada […]” APONTE, Ángel Zerpa. Op., cit., p. 15. 
536 MAGARIÑOS, Mario. Op.,cit., p. 138. 
537 ROSSI, Jorge Eduardo Vázquez. Derecho Procesal Penal (la realización penal): Tomo 1, conceptos 
generales. Op.,cit., p. 54. 
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