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RESUMO 

 

 

A seguinte pesquisa objetiva estudar e analisar as ilegalidades das prisões pré-

processuais nas manifestações populares de 2013, conhecidas também como Jornadas 

de Junho. Entendem-se como prisões pré-processuais as prisões realizadas antes do 

início do processo penal; nos casos em questão, antes da denúncia ofertada pelo 

Ministério Público. De forma jurídica e com ênfase no Processo Penal, a pesquisa visa 

abordar todos os possíveis tipos de ilegalidade nas prisões pré-processuais dos 

manifestantes. Além disso, através de uma visão crítica e com foco na problemática do 

conflito, aborda os movimentos sociais e causas das manifestações que eclodiram nas 

ruas das grandes cidades em meados de 2013, buscando demonstrar como o Estado 

utilizou os meios de repressão de forma ilegítima, irregular e, por vezes, criminosa. 

 

Palavras-chave: Estado, manifestações, ilegalidades, prisão, pré-processual, 

penal, investigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The following research objects to the study and the analysis of the illegal pre-trial 

detentions on the 2013 popular riots, also known as "Jornadas de Junho" (translation: 

June Journeys). These pre-trial detentions are understood as arrests made before the 

criminal procedure; which are done in such cases before there is a public ministry 

complaint. This research intents to approach all possible sorts of illegal pre-trial 

detentions made, through legal form and with emphasis on the criminal procedure. 

Besides that, through critical review it focuses on problematising the conflict, 

approaching the social movements and  the rioters causes that hatched on the streets of 

Brazil's major cities in 2013, looking to demonstrate how the Country's system has 

made irregular use on illegitimate means of restraint that were often criminal. 

 

 

Key words: Country´s system, riots, illegal, detention, pre-trial, criminal, 

investigation. 
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Introdução 
 

 O mês de junho do ano de 2013 ficará por muito tempo na memória dos 

brasileiros. Pela primeira vez, em mais de vinte anos, as ruas dos grandes centros 

urbanos foram inundadas pelas mais diversas multidões, com os mais diversos objetivos 

e esperanças, provando que, no final das contas, as reivindicações ultrapassavam a 

barreira dos vinte centavos, botando em cheque os paradigmas do próprio sistema 

político como um todo.  

 Mobilizações urbanas de tamanho porte não ocorriam desde 1992, quando os 

caras pintadas tomaram as capitais e bradaram contra o governo do então presidente 

Fernando Collor de Mello, que no mesmo ano viria a ser deposto por processo de 

impeachment.  

 Inicialmente a pauta das manifestações era clara: acabar com o aumento no 

preço das passagens de ônibus, estabelecer o passe-livre universitário e melhorar o 

transporte público como um todo. Por trás de toda essa dinâmica, estava o Movimento 

do Passe Livre – MPL –, agremiação organizada que tem como fim a melhoria e a 

gratuidade do transporte público.  

 No começo, as manifestações tomaram forma apenas nos grandes centros 

urbanos, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em 

Brasília, restringindo-se a poucos milhares de pessoas. No entanto, já nas primeiras 

manifestações, o processo de repressão por parte da polícia militar, da mídia e de outros 

órgãos ligados direta e indiretamente ao governo foi paulatinamente aumentando a 

tensão, até tomar proporções consideráveis no dia 13 daquele mês, especialmente em 

São Paulo. A partir daquele dia, uma grande multidão, diferentemente polarizada, mas, 

ainda sim, unida pela mudança, começaria de fato a tomar as ruas. 

 A repressão policial, nesse meio tempo, não diminuiu; pelo contrário, na 

tentativa de conter o grande número de manifestantes, só aumentou. A pressão 

midiática, por sua vez, ajudou a manter o mito blackblock vivo e incutido no imaginário 

popular. Nesse contexto, inúmeros manifestantes ficaram detidos e alguns foram presos. 

 Com efeito, a intenção do presente trabalho é abordar as várias ilegalidades nas 

prisões pré-processuais ocorridas durante as Jornadas de Junho. Para isso, lançamos 

mão de um enfoque na problemática do conflito e no próprio Processo Penal, buscando-
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se demonstrar como o Estado utilizou os meios de repressão de forma ilegítima e 

irregular. 
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Panorama geral das manifestações populares:  

As Jornadas de Junho de 2013 e o desgaste do modelo Estatal 

 

 

 As manifestações no país, com toda sua complexidade e diversidade, não deixam 

dúvida quanto a um ponto em comum: a população não apenas quer, ela necessita 

impreterivelmente de muito mais serviços públicos e de qualidade assistencial, além de 

um Estado preocupado em resolver o principal problema – a desigualdade social –, por 

meio de políticas públicas apropriadas.  

 Assim, fica-nos a clara percepção de que as mobilizações de movimentos sociais 

muitas vezes requerem mais do que simplesmente andar pelas ruas, requerem sim atos 

de enfrentamento, até porque, em sua maioria trazem consigo lutas emergenciais, sendo 

não raramente integradas por causas absolutamente legítimas. Em sua maioria, essas 

mobilizações são movidas pelo sentimento de revolta e tem como objetivo resgatar a 

dignidade humana em suas questões mais básicas. Dignidade, esta, que é 

constantemente violentada pela ação ou omissão de um Estado cada vez mais envolvido 

em uma dinâmica neoliberal. 

 Dessa forma, é incabível que o Estado se utilize de aparelhos repressores da 

forma como se utilizou nas manifestações de junho de 2013, foco principal do presente 

trabalho. Não é mais possível que se utilize, frente aos movimentos sociais, essa 

estrutura repressiva, que se concretiza por meio da força policial, ataque midiático e 

fórmulas jurídicas desgastadas e que trata a questão social como um “caso de polícia”. 

 Nesse diapasão, a Constituição Federal da República em seu artigo 6º, cuidando 

dos Direitos Fundamentais, declara como direitos sociais: a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

 De forma que a ordem jurídica nacional está pautada por preceitos sociais que 

visam, principalmente, buscar justiça mediante a promoção e o acesso da população às 

riquezas e aos serviços produzidos e a efetivação de um ideal democrático cada vez 

maior, elevando sempre a condição humana. Podemos perceber que a luta por esses 

direitos é mais que legítima, é um ganho democrático. De acordo com o jurista e 

professor da USP, JORGE LUIZ SOUTO MAIOR: 
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A única forma de concluir esse projeto é permitir que a 

democracia seja de fato exercida, especialmente no sentido de 

permitir a organização dos diversos segmentos da sociedade, a 

fim de que conduzam, mediante ações concretas, suas 

reivindicações, ao mesmo tempo que expressem com clareza 

sua vontade e sua indignação contra os fatores agressivos à 

efetivação dos direitos constitucionais sociais. (2013, p. 87). 

 

 Fica-nos, pois, claro que os movimentos sociais, adotando os pressupostos 

jurídicos atuais, quando se mobilizam em atos políticos para lutar por direitos, não estão 

contrariando as leis, mas, muito pelo contrário, estão em total acordo com a 

Constituição da República, sendo, portanto, legítimos. Dessa forma, não é nem mesmo 

razoável supor que a lei se dê para calar e criminalizar os movimentos sociais de 

natureza reivindicatória, coadunando com a lógica típica de um modelo de sociedade 

puramente liberal. Muito pelo contrário, as leis pretendem que os preceitos 

constitucionais de justiça social se efetivem, conforme destaca o jornalista 

LEONARDO SAKAMOTO: 

 

Protestos contra o aumento de passagens do transporte público; 

sobre estações de metrô que tem sua localização alterada em 

benefícios de um grupo social privilegiado; ocupações de 

reitorias universitárias por estudantes, ou de prédios 

abandonados por sem-teto; manifestações pelo direito ao aborto, 

pelo uso de substâncias consideradas ilícitas e por outras 

liberdades. Todas têm um objetivo muito maior do que obter 

concessões de curto prazo. Elas não servem apenas para garantir 

transporte público, tapar as goteiras das salas de aula, destinar 

um prédio aos sem-teto ou ainda conquistar direitos individuais. 

Os problemas enfrentados pelos movimentos urbanos 

envolvidos nesses atos políticos não são pontuais, mas sim 

decorrência de um modelo de desenvolvimento que, enquanto 

explora o trabalho, concentra a renda e favorece classes de 

abastados, ou deprecia a coisa pública (quando ela não se 
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encaixa em seus interesses) ou a privatiza (quando ela se 

encaixa). (2013, p. 96). 
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Projetos de modificação da legislação penal e Constituição 

 

 

 As manifestações populares emergidas em junho de 2013 continuam a render 

debates, análises e preocupações. Os protestos que se iniciaram a partir de 

reivindicações contra o aumento das passagens de ônibus em diversas capitais do país, 

como já dito, foram desde logo reprimidos pelas forças policiais dos respectivos 

Estados, e não raramente reputados por governantes e pela mídia como atos de grupos 

de "baderneiros". Muitos chegaram a urgir por governos que intensificassem a repressão 

a fim de que fossem evitados congestionamentos no trânsito e outros aborrecimentos 

intrínsecos a qualquer manifestação de médio ou grande porte. 

 Foi nesse contexto, na noite de 13 de junho de 2013, que a cidade de São Paulo 

assistiu a atos de violência física e prisões abusivas praticados por agentes repressores 

em intensidade tamanha que não se via desde os anos de chumbo da ditadura militar de 

1964. Registraram-se dezenas de prisões por fatos inexistentes ou penalmente 

irrelevantes – como o anedótico "porte de vinagre". Além disso, a força policial, com a 

ajuda do exército, foi responsável por agressões violentas a cidadãos, uso 

indiscriminado de gases pimenta e lacrimogênio e disparos de balas de borracha feitos 

ao arrepio de protocolos de segurança e contra pessoas indefesas. A exemplo, na mesma 

noite de 13 de junho, ao menos dois jornalistas – que exerciam seu direito ao trabalho - 

foram gravemente feridos no rosto por balas de borracha disparadas por policiais em 

inequívoco abuso de autoridade, acarretando a um deles a perda total da visão de um 

olho. 

 As imagens e descrições da repressão correram o país e o mundo. Foi 

precisamente a partir desse momento que se multiplicaram a frequência e intensidade de 

manifestações populares por todo o país, reunindo insatisfeitos com governos e serviços 

públicos deficientes, gerando enorme perplexidade nas autoridades, que se viram diante 

de um fenômeno novo e de difícil compreensão, enquanto os protestos emergiam em 

larga escala nas áreas centrais e periféricas das grandes cidades. 

 Aos atos de violência institucional somaram-se os de violência física e 

patrimonial praticados por indivíduos e grupos, sem que tampouco, nestes casos, as 
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polícias lograssem compreender os fenômenos e prevenir eficientemente os ilícitos 

abstendo-se da – ineficaz e antijurídica – truculência habitual. 

 Recentemente, projetos legislativos foram apresentados ao Congresso Nacional 

com vistas a estabelecer um regramento pretensamente mais adequado à futuras 

manifestações, os quais invariavelmente recorrem ao simbolismo da tipificação de 

novos delitos e ao recrudescimento punitivo para certos ilícitos já existentes. Algumas 

propostas chegam a correlacionar episódios de violência havidos em grandes 

concentrações de pessoas a um suposto terrorismo, demonstrando incrível 

desconhecimento de conceitos jurídicos e dos fenômenos concretos. Outras tencionam 

equiparar certos grupos de manifestantes a organizações criminosas, hipótese 

absolutamente inadmitida pela ordem constitucional vigente, a qual, ao firmar as bases 

de um Estado Democrático, foi generosa na previsão dos direitos de reunião e de 

manifestação pacífica em espaços públicos. 

 Nesse quadro, é alvo de procedentes críticas o PLS 236/12, que, entre tantos 

outros problemas, pretende tipificar o "terrorismo", cuja indeterminação conceitual 

implica enorme e intolerável insegurança jurídica. A mesma vagueza e indeterminação 

semântica, violadoras do princípio da legalidade, recaem sobre as pretensões de 

incriminação da "desordem", também proposta na esteira de fatos de grande repercussão 

midiática. 

 Não obstante, ainda há o PLS nº 508/13 e seu Substitutivo, também apresentados 

na esteira dos conflitos assistidos em manifestações populares. De espantosa 

infidelidade à Constituição, seu texto original comina pena de quatro a doze anos de 

reclusão ao crime de "vandalismo", definindo-o de forma amplíssima, a ponto de 

abarcar condutas vãs como o estímulo à participação em atos mediante a distribuição de 

folhetos, avisos ou mensagens ou a mera presença do agente em atos de vandalismo, 

tendo em seu poder objetos, substâncias ou artefatos de destruição ou de provocação de 

incêndio ou qualquer tipo de arma convencional ou não, ainda que nenhum ato lesivo 

seja sequer almejado pelo agente. E tampouco o Substitutivo apresentado à Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado Federal é aproveitável, porquanto visa a estatuir 

descabida agravante genérica baseada em fato penalmente irrelevante – o uso de 

máscara – e a prever causa especial de aumento de pena para o crime de lesão corporal e 

novos tipos qualificados de homicídio e dano quando cometidos em manifestações, 

concentração de pessoas ou qualquer encontro multitudinário. 
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 Se muitas manifestações do poder punitivo estatal – seja por parte das agências 

executivas (polícias e órgãos do Ministério Público), seja por parte do Poder Judiciário 

– têm se revelado desmesuradas e abusivas na repressão a atos de cidadãos que 

exerciam seu direito constitucional de protestar, cabe indagar qual não seria a dimensão 

trágica para a democracia brasileira e para a cidadania se dispositivos legais tão 

arbitrários entrassem em vigor? 

 É preciso dizer o óbvio: atos de violência praticados dolosamente em 

manifestações já são tipificados em nosso ordenamento, e não há necessidade de 

recrudescimento legislativo. É preciso, isto sim, que governantes compreendam as 

insatisfações populares e garantam concretamente os direitos que a Constituição prevê – 

inclusive o de ter uma polícia que promova os direitos de cidadania. De resto, no que 

toca às manifestações populares, é indispensável que administradores e legisladores 

compreendam que a Carta de 1988 já estabeleceu à suficiência suas bases e limitações, 

não podendo o legislador ordinário impor óbices e constrangimentos que afrontem suas 

disposições democráticas. 
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Breve análise acerca da Investigação Criminal na fase Pré-Processual 

 

 

 A lei confere a chamada polícia judiciária a competência para a investigação dos 

crimes comuns (art. 144, CRFB), embora o Código de Processo Penal em seu art. 4º, 

parágrafo único, ressalve atribuição investigativa às autoridades administrativas em 

casos específicos previstos em lei. 

 A fase investigativa, portanto, promovida, em regra, pela polícia judiciária é 

realizada anteriormente a provocação da jurisdição penal e tem como destino a 

formação do convencimento (opinio delicti) do responsável pela acusação, no caso o 

Ministério Público. O Magistrado nessa fase permanece alheio à qualidade da prova e a 

própria investigação em curso, somente intervindo para tutelar direitos fundamentais e 

garantias individuais que estão sofrendo a ameaça de violação ou sendo, de fato, 

violados, ou, ainda, para resguardar a efetividade jurisdicional.  

 Conforme o ensinamento de PACELLI: 

 

A formação do convencimento do encarregado da acusação, 

como visto, pode decorrer também de atividades desenvolvidas 

em procedimentos administrativos levados a cabo por outras 

autoridades administrativas e até mesmo por atuação de 

particular, isto é, pelo encaminhamento de documentação ou 

informação suficiente à formação da opinio delicti. Em relação 

ao particular, como não há qualquer procedimento previsto em 

lei, o que estamos afirmando é que eventuais elementos 

probatórios poderão ser fornecidos por ele, desde que 

resultantes de atividades lícitas. Se houver ilicitude na 

respectiva obtenção, a regra é inadmissibilidade da prova. O 

Código de Processo Penal, genericamente, dá o nome de peças 

de informação a todo e qualquer conjunto indiciário resultante 

de atividades desenvolvidas fora do inquérito policial. 

Como se observa, o inquérito policial não é indispensável à 

propositura de ação penal, podendo a acusação formar o seu 
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convencimento a partir de quaisquer outros elementos 

informativos. (2013, p. 54). 

 

 A Polícia Judiciária, responsável em regra pelo inquérito policial é representada 

no âmbito estadual pela Polícia Civil e no âmbito federal pela Polícia Federal e tem 

como função a apuração das infrações penais e da sua autoria. 

 

Art. 4º, CPP. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território 

de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da 

sua autoria. (Redação dada pela Lei nº 9.043, de 9.5.1995). 

Parágrafo único.  A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades 

administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. 

  

 No que diz respeito à fase investigatória, se a autoridade policial recebe uma 

notícia de crime com suficiente verossimilhança e gravidade, essa autoridade deve 

realizar diligências informais, isto é, diligências apenas no plano da apuração dos fatos 

– e não da autoria – para comprovação da idoneidade da informação. Deve se lembrar, 

contudo, que essas diligências devem estar embasadas em verossimilhança e potencial 

ilícito e não em alguma outra coisa que não constitua infração penal, pelo que será 

considerada ilegal. 

 O inquérito deverá ser instaurado de ofício pela autoridade policial (ação penal 

pública), mediante requisição do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou 

seus representantes, podendo, como visto acima, ser instaurado por meio de notícia de 

crime, desde que comprovada sua verossimilhança. 

 

Art. 5º, CPP.  Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado: 

I - de ofício; 

II - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a 

requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. 

§ 1o  O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível: 

a) a narração do fato, com todas as circunstâncias; 
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b) a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de 

convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de 

impossibilidade de o fazer; 

c) a nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. 

§ 2o  Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá 

recurso para o chefe de Polícia. 

§ 3o  Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal 

em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à 

autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará 

instaurar inquérito. 

§ 4o  O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não 

poderá sem ela ser iniciado. 

§ 5o  Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a 

inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. 

 

No inquérito policial comum (realizado pela polícia civil) o prazo dado à 

autoridade para a conclusão é de dez dias para o indiciado preso e trinta dias para o 

indiciado solto, conforme artigo 10 do Código de Processo Penal Brasileiro. Cabe 

destacar que o inquérito policial não é peça obrigatória da persecução penal, podendo 

ser dispensado pelo Ministério Público, ou ofendido, caso já possuam elementos 

probatórios suficientes para a propositura da ação penal. (CPP, art. 12, 27, 39, § 5º e 

16). 

 

Art. 10, CPP.  O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver 

sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta 

hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, 

quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. 

§ 1o  A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos 

ao juiz competente. 

§ 2o  No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido 

inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. 
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§ 3o  Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade 

poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão 

realizadas no prazo marcado pelo juiz. 

  

 Em suma, a fase de investigação tem natureza administrativa sendo realizada 

anteriormente à provocação da atuação do Poder Judiciário através da ação penal e do 

processo. O processo por sua vez inicia-se com a denúncia ofertada pelo Ministério 

Público, na ação penal pública, como é o caso das ações penais referentes as 

manifestações em questão.   
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Breve introdução acerca das detenções arbitrárias 

 

 

 As detenções arbitrárias - detenções para averiguação e demais prisões pré-

processuais ilícitas – de manifestantes, jornalistas ocorreram frequentemente nos 

protestos de 2013.  De acordo com dados levantados pela org. “ARTIGO 19”, pelo 

menos 2.608 pessoas foram detidas nos protestos em 2013. 

 De acordo com o site da organização: 

  

Na cidade de São Paulo, durante os atos contra o aumento da 

tarifa de ônibus, a polícia prendeu centenas de manifestantes 

por estarem portando vinagre. O vinagre é utilizado pelos 

manifestantes para atenuar os efeitos causados pelo gás 

lacrimogêneo atirado pela polícia e, além disso, não há 

nenhuma ilegalidade em portá-lo. Há registros de que houve 

manifestações em que a Polícia Militar chegou a prender mais 

de 200 pessoas somente porque elas portavam vinagre. 

(ARTIGO 19. 2013). 

 

 Em diversos protestos, a polícia militar realizou detenções para averiguação, 

procedimento absurdamente ilegal e inconstitucional, como veremos mais a frente. Em 

algumas manifestações, em especial em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, a 

ordem geral da polícia era a de levar para averiguação qualquer manifestante ou 

transeunte que estivesse usando mochilas no momento do protesto. 

 Além das prisões para averiguação, houve outros casos de detenção por 

suspeitas de crimes específicos, porém sem seguir mandamentos básicos para as prisões 

pré-processuais.  

 Podemos citar como exemplo: pessoas que sequer se conheciam e nunca tinham 

se visto anteriormente sendo presas por formação de quadrilha; manifestantes presos em 

flagrante por porte de vinagre e uso de máscaras - figuras que, por si só, não tipificam 

crimes; ou mesmo, indivíduos detidos por desacato somente por questionar ou perguntar 

algo aos agentes do poder. 
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 Ainda, de acordo com extraído no portal da org. “ARTIGO 19”: 

 

A internet possibilitou que a arbitrariedade de tais detenções 

fosse evidenciada por meio de vídeos mostrando de forma clara 

que aquela pessoa não estava envolvida com as acusações 

proferidas contra ela. Um exemplo de um destes vídeos que 

teve ampla repercussão nas redes sociais foi o de um jovem 

sendo detido por posse forjada de um morteiro. Na filmagem, o 

policial joga o morteiro no chão, próximo ao jovem, e faz sinal 

para que outro policial se aproxime em seguida e detenha o 

jovem pela posse do morteiro intencionalmente posicionado ao 

seu lado. (ARTIGO 19. 2013). 

 

 Nas prisões, em sua maioria, os agentes do poder agiram frequentemente contra 

a lei, impedindo o acesso a advogados e defensores, deixando de garantir aos detentos o 

direito ao silêncio e, ainda, utilizando algemas de forma desproporcional. Muitas vezes 

pessoas foram obrigadas a prestar depoimentos, outras detidas ficaram incomunicáveis, 

de forma que familiares e pessoas próximas sequer sabiam de seus paradeiros. 

 A seguir, dissecaremos melhor todas as ilegalidades cometidas contra os 

manifestantes no tocante as prisões pré-processuais, entendidas aqui como prisões 

realizadas não só antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas 

antes mesmo da instauração do processo, instauração, esta, que se dá por meio de 

denúncia realizada pelo Ministério Público no caso de crimes de ação pública. 
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Da ilegalidade das prisões para averiguação nas manifestações 

 

 

 No âmbito das manifestações, foi comum a chamada prisão por averiguação dos 

manifestantes. Posteriormente perceberam-se diversas irregularidades nos Boletins de 

Ocorrência lavrados, haja vista que os mesmos não apresentavam nenhuma natureza 

criminal nem ao menos apontavam qualquer delito. 

 A Constituição Federal no inciso LXI do caput do artigo 5º assegura que: 

 

Art.5º, caput, LXI, CF - 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. 

 

 Assim sendo, a impossibilidade de prisão neste caso decorre de própria garantia 

magna, sendo, portanto, inaceitável e incabível a chamada prisão para averiguação, 

posto que no ordenamento jurídico brasileiro, com ressalva da prisão em flagrante 

delito, somente é possível a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente. As modalidades de prisão cautelar, com exceção da prisão em 

flagrante, são apenas a prisão temporária e a prisão preventiva. A denominada prisão 

para averiguações, por não ser prevista no ordenamento jurídico brasileiro, é ilegal e, 

caso imposta, deve ser imediatamente relaxada. 

 Ademais, adotada no âmbito da Organização dos Estados Americanos em 22 de 

dezembro de 1969, em São José da Costa Rica, a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, em seu art. 7, ao garantir o direito à liberdade pessoal, dita: 

 

7.1.  Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais.  

7.2. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas 

condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados-partes ou 

pelas leis de acordo com elas promulgadas. (grifos nossos).  
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 Desnecessário ressaltar que a Convenção Americana de Direitos Humanos, cuja 

promulgação se deu por meio do Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, integra o 

ordenamento jurídico nacional, ao menos com status supralegal, segundo o 

posicionamento que o Pretório Excelso reconheceu no julgamento do Recurso 

Extraordinário 466.343/SP. 

 Em agosto de 2013, diversos movimentos sociais e organizações da sociedade 

civil apresentaram denúncia ao Ministério Público Estadual de São Paulo, pedindo a 

investigação da conduta do coronel Ben Hur Junqueira, comandante da Polícia Militar 

na operação policial do dia 13 de junho. Naquele dia, conforme já explanado, centenas 

de pessoas foram presas para averiguação por portarem vinagre, levarem mochilas, 

câmeras ou simplesmente por se aproximarem do local da manifestação pela redução do 

valor da tarifa do transporte público em São Paulo. 

 O documento apresentado requeria ao Ministério Público o oferecimento de 

denúncia criminal contra o coronel diante das provas de ilegalidade cometidas pelo 

comandante da operação. Anexado a ela um vídeo coletado pela Defensoria Pública de 

São Paulo, no qual Ben Hur admitiu claramente utilizar as prisões para averiguação, 

procedimento inconstitucional e flagrantemente utilizado para restringir o direito de 

protestar. 

 Passados mais de dez meses da data da manifestação, o Ministério Público 

Estadual confirmou a abertura de inquérito policial para investigar a conduta do coronel, 

uma resposta bastante tímida frente à brutal repressão policial que toda a cidade assistiu. 

 Cabe ressaltar que há muita confusão nesse contexto. Em primeiro lugar, fica 

claro pelo dispositivo constitucional acima mencionado (Art.5º, caput, LXI, CF) que 

prisão só pode advir de flagrante ou ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente. Quando a polícia necessitar de algo urgente para seu trabalho, 

deve pleitear a prisão temporária. No mais, é óbvio que a polícia pode fazer revistas e 

averiguações, o que não significa prisão. Para revistas pessoais a própria lei não exige 

mandado. Mas, feita a averiguação, no local onde encontrou o suspeito, somente pode 

conduzi-lo preso se houver flagrante ou ordem de juiz competente.  

 Fato é que, até hoje, nenhum policial foi responsabilizado por abusos cometidos 

contra manifestantes durante os protestos de junho de 2013, apesar das inúmeras 

arbitrariedades praticadas. Por outro lado, as investigações, inquéritos policiais, e 



22 

 

 

 

processos criminais contra os manifestantes são constantes e têm se intensificado nos 

últimos meses com os novos protestos contra o novo aumento da passagem. O pedido 

da investigação de um policial de alta patente é apenas o início de uma sinalização de 

que a sociedade não tem aceitado calada a criminalização dos movimentos 

sociais perpetrada pelo Estado. 

 Indispensável lembrar que esse aparato estatal de violência é o mesmo que há 

tempos, e com muito mais selvageria, vem vitimando nossa juventude nas periferias e 

promovendo o encarcerando em massa de jovens e adultos negros e pobres, deixando 

em seu caminho um rastro de Amarildos, Claudias, Douglas e incontáveis outras 

vítimas anônimas. 

 Ainda, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo optou em decisão do dia 

18/09/2013 por não interferir na atuação da polícia militar nas manifestações ocorridas 

naquele mesmo ano na cidade. Na ocasião, o Órgão Especial da Corte negou, por 24 

votos contra um, Habeas Corpus preventivo que tentava impedir a PM de realizar 

prisões para averiguação durante as manifestações populares. 

 A tese defendida no HC, impetrado em nome de quarenta e oito centros e 

diretórios acadêmicos de universidades, questionava a prisão de manifestantes para a 

verificação de antecedentes criminais.  

 No Habeas Corpus foi listado uma série de boletins de ocorrência de 

manifestantes presos por porte de vinagre ou, ainda, de “seis potes de tinta guache para 

pintura de cartazes”. Outros foram detidos por estarem com narizes de palhaço ou 

máscaras. Destaque para o caso de Fernando, preso por estar com uma bandeira do 

Partido Comunista Brasileiro. 

 O argumento utilizado pelo relator do voto foi que o HC era redundante, visto 

que pretendia impedir as autoridades paulistas de contrariar o que a lei diz. Ou seja, não 

fazer o que já não é permitido. Mais uma vez o judiciário lavou as mãos frente às 

injustiças e atrocidades cometidas. 

 Em suma, encaminhar alguém a delegacia sem nenhum indício de ilegalidade 

para somente averiguar se o indivíduo é suspeito ou está fazendo algo proibido não tem 

base jurídica alguma. A prisão por averiguação fere gravemente, além do Princípio da 

Legalidade, o próprio Princípio da Presunção de Inocência, mandamento incutido no 
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inciso LVII, do art. 5º da Constituição da República que dita que “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

 Por fim, é público e notório o fato de que a maioria unânime dos participantes 

das denominadas marchas de junho não foram presos em razão de ordem judicial 

fundamentada. Restaria assim, o caso de prisão em flagrante delito, o que, como 

veremos, não se coaduna, por não caracterizar crime. Igualmente, as detenções por 

averiguação atingiram, além de manifestantes que estavam ali exercendo seus direito, 

transeuntes que claramente apenas passavam pelo local: pessoas que saíam do trabalho, 

pessoas com a saúde debilitada, idosos, entre outros, também foram levados para 

averiguação nas delegacias de polícia. 
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Da ilegalidade nas Prisões em Flagrante 

 

 

 Cláusula pétrea da Constituição Brasileira, o princípio nullum crimen nulla 

poena sine praevia lege, mais conhecido como Princípio da Legalidade, está presente no 

inciso XXXIX do caput do art. 5º. Daí extraímos que não há possibilidade de aceitar 

restrições de direitos com base em analogias e aplicações de regras gerais. Há que se 

ater a legalidade estrita.  

 

Art. 5º, caput, XXXIX, CF - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal. 

 

 No direito penal, lato sensu, forma é garantia. Todo poder é estritamente 

vinculado a limites e à forma legal, sendo o processo penal um instrumento limitador do 

poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser exercido com legitimidade a 

partir do estrito respeito às leis. E, nesse contexto, o Princípio da Legalidade é fundante 

de todas as atividades desenvolvidas, posto que o due process of law estrutura-se a 

partir da legalidade e emana daí seu poder. 

 Impende ressaltar que a Constituição assegura a liberdade de manifestação de 

pensamento (art. 5.º  caput, inciso IV), bem como o direito de reunião, nos seguintes 

termos: 

 

Art. 5º, caput, XVI, CF - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 

abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio 

aviso à autoridade competente. (grifos nossos). 

 

 Obviamente, no caso de exercício de direitos constitucionalmente assegurados, 

como é o caso de manifestar-se, não há que se cogitar do cometimento de qualquer 

crime. Contudo, resta verificar, mais detidamente, as figuras criminosas de incitação ao 

crime e de apologia ao crime. 
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 O art. 286 do Código Penal tipifica e pune a incitação ao crime: 

 

Art. 286, CP. Incitar, publicamente, a prática de crime: 

Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa. 

     

 Já em relação à apologia de crime ou criminoso, o tipo elencado no art. 287 do 

Diploma Repressivo prevê: 

 

Art. 287, CP. Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime: 

Pena – detenção, de três a seis meses, ou multa. 

 

 É de se destacar que não consta que, entre os propósitos de tais manifestações, 

estivesse impelir, instigar ou estimular alguém à prática de crime, o que basta para 

afastar a configuração de tal delito de incitação ao crime, em relação a quem se 

manifesta sem realizar qualquer ofensa à integridade física ou dano ao patrimônio de 

terceiro.  

 Ainda, é pacífico o posicionamento de que, para configurar o crime previsto no 

citado art. 296 do Código Penal, é necessário que haja a incitação de um crime 

específico, pois a menção genérica à prática de uma figura delitiva não caracteriza o 

crime. Por outro lado, igualmente, quem está nas mesmas condições acima narradas, de 

simples participante pacífico de tal manifestação, não comete o delito de apologia ao 

crime, posto que, em tais marchas não se fez louvor, elogio ou discurso de defesa de 

fato criminoso, muito pelo contrário, a luta era, para além dos 20 centavos, contra a alta 

corrupção e a impunidade frente aos ditos crimes de colarinho branco. 

 Cabe ressaltar que tais considerações não se aplicam em relação a quem, 

individualmente, no curso de tais manifestações, praticar atos criminosos como lesão 

corporal ou crime de dano. Mas tais condutas não têm o condão, nem o poder, de 

transformar um ato de manifestação do pensamento e exercício do direito de reunião em 

incitação ou apologia ao crime, como as grandes emissoras de televisão trataram de 

transformar. 
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     Ao mais, no que toca à eventual prisão em flagrante por tais condutas delitivas, é 

de ter em consideração que ambas são infrações penais de menor potencial ofensivo, 

nos termos do art. 61 da Lei 9.099/1995. Consequentemente, a realização de prisão em 

flagrante em tais casos está sujeita às condições previstas no art. 69, parágrafo único, 

primeira parte, da mesma Lei: 

 

Art. 61, Lei 9.099/1995. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do 

termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele 

comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. (grifos nossos). 

 

 Resumindo, quem participa ou participou de qualquer manifestação, sem causar 

lesões a pessoas ou dano ao patrimônio de terceiros, não necessariamente comete os 

delitos de incitação ao crime ou apologia ao crime, por todo o explanado acima, pelo 

que é ilegal prender em flagrante delito quem se encontra em tal situação. 

 Com efeito, as diversas prisões em flagrante pelo uso de máscaras e porte de 

vinagre são tão abusivas e absurdas quanto a prisão pelo simples ato de manifestar-se, 

uma vez que o Direito Penal, resguardado por uma legalidade estrita, não estabelece 

penas para determinadas condutas que, sendo assim, não constituem crime de espécie 

alguma. Não há nenhum tipo penal no ordenamento jurídico nacional que incrimine a 

conduta de portar vinagre e de usar máscaras. 

A prisão em flagrante é mera medida pré-cautelar, podendo ser feita por 

qualquer pessoa do povo ou autoridade policial. No caso deste tipo de prisão, o controle 

jurisdicional se dá logo em seguida ao ato, com o juiz homologando ou relaxando a 

prisão e, à continuação, decretando a prisão preventiva ou concedendo liberdade 

provisória. 

 O flagrante é a visibilidade do delito. Essa percepção da prática de um crime 

gera uma obrigação para os órgãos públicos, e a faculdade para os particulares, de evitar 

a continuidade da ação do delito, detendo o autor. Justamente por ser uma medida 

precária, visada a garantir o resultado final do processo, é que pode ser praticada por 

qualquer do povo.    

 Ainda segundo LOPES JR.:  
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A prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar, de natureza 

pessoal, cuja precariedade vem marcada pela possibilidade de 

ser adotada por particulares ou autoridade policial, e que 

somente está justificada pela brevidade de sua duração e o 

imperioso dever de análise judicial em até 24h, onde cumprirá 

ao juiz analisar sua legalidade e decidir sobre a manutenção da 

prisão (agora como preventiva) ou não. (2013, p. 806). 

 

De acordo com o art. 306 do Código de Processo Penal: 

 

Art. 306, CPP. A Prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão 

comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e a família do 

preso ou à pessoa por ele identificada. 

§1º Em até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, será encaminhada ao 

juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de 

seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. 

§2º No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, 

assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 

testemunhas.  

 

 Daí já podemos extrair o tamanho das irregularidades cometidas pelos órgãos 

públicos contra os manifestantes supostamente presos em flagrante delito. 

 A prisão em flagrante delito está justificada nos casos excepcionais, de extrema 

necessidade e urgência, constituindo, pois, uma forma de medida pré-cautelar pessoal 

que se distingue de uma verdadeira medida cautelar justamente pela sua precariedade, 

muito embora a doutrina tradicional brasileira costume classificá-la como medida 

cautelar.  

 O flagrante, por sua vez, está justificada taxativamente no art. 302 do Código de 

Processo Penal: 

 

Art. 302, CPP. Considera-se em flagrante delito quem: 

I – está cometendo infração penal; 
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II – acaba de cometê-la; 

III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, 

em situação que faça presumir ser autor da infração; 

IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam 

presumir ser ele autor da infração. 

 

 Como já exemplificado acima o ato de participar de manifestações e portar 

mochilas, bolsas, garrafas de vinagre e máscaras não constitui crime algum, pelo que 

tais manifestantes não podem nem poderiam ter sido detidos. 

 Ainda, quando preso em flagrante, a autoridade judicial terá 24 horas para 

analisar a detenção, após esse prazo deverá converter a prisão em flagrante em prisão 

preventiva ou simplesmente relaxar a prisão, na linha da redação dada ao artigo 310 do 

Código de Processo Penal. 

 

Art. 310.  Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: 

I - relaxar a prisão ilegal; ou 

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 

constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão; ou 

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 

Parágrafo único.  Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente 

praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do 

Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, 

fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de 

comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 

 

 Como bem posto pelo brilhantismo de LOPES JR.: 

 

Assim, o juiz, em até 24h após a efetiva prisão, deverá receber o 

auto de prisão em flagrante e decidir entre o relaxamento; 

conversão (fundamentada, é óbvio) em prisão preventiva 
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(enfrentando e motivando o fumus commissi delicti e o 

periculum in libertatis); decretação de outra medida cautelar 

alternativa à prisão preventiva; ou concessão da liberdade 

provisória com ou sem fiança. 

Não existirá mais (e juridicamente nunca existiu...) o manter-se 

alguém preso, além das 24h, sem uma decisão judicial 

fundamentada, decretando a prisão preventiva. E mais: essa 

prisão preventiva – a nosso juízo – somente poderá ser 

decretada se houver um pedido (do Ministério Público ou 

autoridade policial), pois constitucionalmente é inconcebível 

que o juiz o faça de ofício. 

Infelizmente o CPP segue tolerando a prisão preventiva 

decretada de ofício pelo juiz, insistindo no ranço inquisitório. 

(2013, p. 807). 

 

 Ademais, foram realizadas inúmeras denúncias sobre a existência de policiais 

infiltrados entre os manifestantes, incentivando a violência, causando tumulto e 

realizando prisões através de flagrantes ilegais.  

 O já citado artigo 302, ao elencar as situações de flagrância deu margem para a 

doutrina separar as espécies de flagrante delito, sendo assim, fora as espécies dispostas 

nos incisos do artigo, qualquer outra situação não configura flagrante legal.  

 Assim, a melhor doutrina separou alguns tipos de flagrante ilegal. São eles o 

flagrante forjado, o flagrante provocado e o flagrante preparado. 

 No caso das situações de ilegalidades nas prisões em flagrante ocorridas nas 

manifestações de junho de 2013, foi possível presenciar alguns tipos de flagrantes 

ilegais. 

 O flagrante forjado, relatado nas manifestações, é o flagrante criado, onde uma 

situação é forjada para legitimar a prisão. Neste tipo de flagrante ilegal, uma situação 

falsa é criada, como foi o caso citado pela org. “ARTIGO 19” em que um policial joga 

um morteiro no chão, próximo a um jovem, e faz sinal para que outro policial se 

aproxime e prenda o jovem pela posse do morteiro intencionalmente posicionado 

(imagens documentadas por meio de vídeo divulgado nas redes sociais). 
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 Outro tipo de flagrante ilegal que ocorreu nas manifestações foi o flagrante 

provocado que ocorre quando existe uma indução para que o agente cometa um delito e 

seja detido. O Direito Penal classifica-o como um “delito putativo por obra do agente 

provocador”. Penalmente considerar-se-á crime impossível, visto que o agente não tem 

qualquer possibilidade de êxito. Essa é a inteligência do artigo 17 do Código Penal. 

 

Art. 17, CP. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por 

absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. 

 

 O Serviço de Inteligência da Polícia Militar, conhecido comumente como "P2", 

tem como prática a infiltração de policiais à paisana em meio aos manifestantes durante 

os protestos. Conforme diversas vezes relatado, esses policiais infiltrados, muitas vezes, 

teriam incentivado os manifestantes a praticarem atos violentos e teriam iniciado 

tumultos, visando legitimar a agressão e dar causa a uma ação mais dura da polícia; 

além do mais, diversos desses policiais teriam se aproveitado dessa situação para 

prender, em flagrante ilegal, inúmeros manifestantes. 

 No Rio de Janeiro, à época das manifestações, o Ministério Público chegou a 

requerer que a Justiça proibisse policiais militares do serviço reservado, os já citados 

“P2”, de realizar prisões em flagrante durante os protestos de rua. Atitude, esta, que 

visava, justamente, evitar flagrantes forjados e demais ilegalidades por parte do poder 

de polícia. 

 Na mesma ação, o MP-RJ chegou a requerer que todos os policiais militares que 

atuassem nos protestos fossem obrigados a vestir coletes com identificação visível, bem 

como que fosse fornecida ao Ministério Público lista com os nomes de todos os PMs 

que iriam atuar nas manifestações, com antecedência mínima de 24 horas, afim de 

facilitar sua função de fiscal da lei. 

 O flagrante preparado, por sua vez, será ilegal, pois, também, é vinculado a 

existência de crime impossível. Esse tipo de flagrante ilegal se dá quando a preparação 

do flagrante é tão meticulosa e perfeita que em momento algum o bem jurídico comum 

é colocado em risco. 
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Súmula n. 145 do STF. Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia 

torna impossível a sua consumação. 

 

 A prática da polícia de tentar deslegitimar os protestos e incriminar 

manifestantes, prendendo-os através de flagrantes indevidos, ficou evidente quando um 

policial militar foi filmado quebrando o vidro de uma viatura, para justificar prisões e 

agressão física por parte da polícia. Isso revela a posição tomada pelo Estado, por meio 

da polícia, de tratar os protestos através da criminalização e da repressão, ao invés da 

facilitação, do diálogo e do respeito às garantias fundamentais. 

 A toda evidência, não se subsume a nenhuma das figuras penais elencadas na 

parte especial do Código Penal, ou a qualquer outra legislação que se tenha 

conhecimento, existente no ordenamento jurídico nacional, a conduta de participar de 

manifestações populares – como bem visto, direito assegurado no inciso IV do art. 5º da 

CF –, bem como de portar vinagre e/ou usar máscaras, pelo que é de se concluir pela 

atipicidade de determinadas condutas, sendo, pois, sem margem de dúvidas, impossível 

prender em flagrante delito quem se encontre em tal situação. 
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Das nulidades e ilicitudes na investigação 

  

 

 Em regra, as nulidades previstas no Código de Processo Penal se referem aos 

atos processuais, isto é, àqueles praticados após a denúncia. Como sanções, as nulidades 

dependem da lei e são aplicadas seguindo seus mais rigorosos ditames. 

 Na fase investigativa, portanto, as invalidades dos atos não seguem, em regra, a 

mesma lógica do processo. Sendo assim, a prisão realizada sem o atendimento às 

prescrições legais, v.g., deve ser relaxada, seguindo a lógica do inciso I do artigo 310 do 

Código de Processo Penal, conforme já visto.  

 A inteligência do citado artigo reforça o mandamento incutido no inciso LXV do 

artigo 5º da Carta Magna.  

 

Art. 5º, caput, LXV, CF. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 

judiciária. 

 

 A partir daí decorre a nulidade do ato.  

 Segundo PACELLI: 

 

Os atos administrativos de investigação se dirigem 

essencialmente à busca de elementos informativos para 

subsidiar a persecução penal em juízo, daí por que se ligam, ou 

podem se ligar, mais intimamente ao risco da violação de 

direitos subjetivos individuais, seja do investigado (em geral), 

seja de terceiros. Com efeito, é nesse âmbito que se deve 

potencializar a proteção às liberdades públicas e/ou às 

inviolabilidades pessoais (das comunicações telefônicas, de 

domicílio etc.) (2013, p. 851). 

 

 Daí percebemos que o desrespeito a esses direitos subjetivos opera não só no 

campo das nulidades, mas, mais do que isso, no campo das ilicitudes. A ilicitude, por 

sua vez, é uma violação de direitos e não apenas a mera observância de formas, sendo 
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mais do que a desconformidade do ato com o modelo legal. É o que ocorre na violação 

de sigilos pessoais (de dados, telefônico ou domiciliar) sem ordem judicial. Ainda, resta 

frisar que é necessário que a ordem judicial seja fundamentada, o que quer dizer 

justificada a partir da realidade dos fatos – fato crime, no caso - e dos direitos. De forma 

que não pode haver violação dos direitos subjetivos na fase pré-processual se não há 

mínimo indício de materialidade e respaldo legal. 

 Dessa forma, tem-se que o juiz pode deferir determinadas medidas de 

investigação, apenas quando se mostrem indispensáveis para o esclarecimento da 

autoria e da materialidade de delitos. Caso contrário, estaremos diante do abuso de 

poder, forma arbitrária de agir do agente público no âmbito administrativo, não 

seguindo o princípio da estrita legalidade. 

 Além do abuso de poder ser infração administrativa pode recair, também, no 

âmbito penal, uma vez que caracteriza algumas condutas dos crimes de abuso de 

autoridade, previstos no art. 3º e 4º da Lei 4.898 de 1965. 

 

Art. 3º, Lei 4.898/65. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: 

a) à liberdade de locomoção; 

b) à inviolabilidade do domicílio; 

c) ao sigilo da correspondência; 

d) à liberdade de consciência e de crença; 

e) ao livre exercício do culto religioso; 

f) à liberdade de associação; 

g) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto; 

h) ao direito de reunião; 

i) à incolumidade física do indivíduo; 

j) aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. (Incluído pela 

Lei nº 6.657,de 05/06/79). 

 

Art. 4º, Lei 4.898/65. Constitui também abuso de autoridade: 

a) ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades 

legais ou com abuso de poder; 
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b) submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não 

autorizado em lei; 

c) deixar de comunicar, imediatamente, ao juiz competente a prisão ou detenção de 

qualquer pessoa; 

d) deixar o Juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja 

comunicada; 

e) levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança, permitida 

em lei; 

f) cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, 

emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, 

quer quanto à espécie quer quanto ao seu valor; 

g) recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância 

recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa; 

h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando 

praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal; 

i) prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, 

deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de 

liberdade. (Incluído pela Lei nº 7.960, de 21/12/89). 

 

 Os atos eivados de abuso de poder, dolo ou má-fé da autoridade pública deverão 

ser anulados e, como regra, deverão ser repetidos, inclusive os atos posteriores que 

forem maculados pelo vício antecedente, é o que dita o princípio da causalidade em 

concordância com a já citada estrita legalidade. 

 Ademais, os agentes públicos responsáveis por atos previstos nos crimes de 

abuso de autoridade devem ser investigados, penalmente processados e, se cabível, 

acusados.  

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

Conclusão: 

Um panorama sobre as disparidades da cidade moderna e o aumento da revolta 

frente ao Aparelho Punitivo Estatal 

 

 

 A dinâmica sócio-estrutural brasileira carrega uma herança histórico-cultural 

pesada. A desigualdade social, uma das maiores do continente, bem como a recente 

história da escravidão, vigente até pouco mais de um século atrás, são características de 

um Estado cada vez mais patrimonialista. Características, estas, que acentuam a 

universalização da chamada “política do favor”. 

Essa política, de cunho cultural extremamente individualista, beneficia certas 

classes sociais em detrimento de outras, contribuindo para o caos urbano e a percepção 

das disparidades. 

Nas cidades sempre reinou o desenvolvimento desigual. Esse desenvolvimento, 

por sua vez, proliferou na modernidade de forma extremamente patológica, 

intensificando a tensão civil e a luta por direitos e traçando o cenário perfeito para 

conflitos sociais.  

Como afirma com maestria, ERMÍNIA MARICATO, professora da Faculdade 

de arquitetura e urbanismo de São Paulo - FAU-USPF: 

 

O tempo médio das viagens em São Paulo era de 2 horas e 42 

minutos em 2007. Para um terço da população, esse tempo é de 

mais de três horas, ou seja, uma parte da vida se passa nos 

transportes, seja ele um carro de luxo ou num ônibus ou trem 

superlotado – o que é mais comum. 

A desoneração dos automóveis somada à ruína do transporte 

coletivo fez dobrar o número de carros na cidade. Em 2001, o 

número de automóveis em doze metrópoles brasileiras era de 

11,5 milhões; em 2011, subiu para 20,5 milhões. Nesse mesmo 

período, nessas mesmas cidades, o número de motos passou de 

4,5 milhões para 18,3 milhões. (2013, p. 25).  

. 
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 Afinal, o motivo das Jornadas de Junho de 2013, como se pode ver, ultrapassou 

o aumento de 20 centavos no transporte público. Não há como não reconhecer a 

conexão estreita entre os protestos em curso e o contexto propiciado pelos gigantescos 

investimentos associados à Copa de 2014 e, no caso do Rio de Janeiro, às Olimpíadas 

de 2016. Investimentos, estes, que tendem a favorecer a desigualdade geográfica urbana 

e deixar de lado outros investimentos necessários para o bem estar da população como 

um todo. Dentre estes investimentos, o investimento em um transporte público de 

qualidade e acessível à população, motivo inicial das manifestações. 

O fenômeno de globalização, por sua vez, teve um impacto marcante na 

dinâmica social urbana, uma vez que mecanismos de distribuição de informação rápidos 

e eficientes, como a internet, foram os principais meios de organização da insatisfação 

popular em “megaprotestos”. 

Conforme GIDDENS: 

 

Os modos de vida colocados em ação pela modernidade nos 

livraram, de uma forma bastante inédita, de todos os tipos 

tradicionais de ordem social. Tanto em extensão, quanto em 

intensidade, as transformações envolvidas na modernidade são 

mais profundas do que a maioria das mudanças características 

dos períodos anteriores. No plano da extensão, elas serviram 

para estabelecer formas de interconexão social que cobrem o 

globo; em termos de intensidade, elas alteram algumas das 

características mais íntimas e pessoais da nossa existência 

humana... (1990, p. 21).  

 

Megaprotestos, estes, que se intensificaram e cresceram ainda mais com a 

repressão propagada pelo Estado e pelos aparelhos midiáticos.  

A ilegalidade nas prisões pré-processuais nas manifestações de junho de 2013 

demonstrou que o Estado está disposto a sacrificar e violentar o bem estar comum e as 

questões mais básicas da dignidade humana para afirmar sua superioridade extrema 

sobre a vontade da população e sua ênfase exclusiva na dinâmica neoliberal. 
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As ilegalidades cometidas contra os manifestantes demonstraram que o Estado não 

aceita a desconstrução e a crítica de sua “política de favores”, nem sabe lidar com uma 

população farta com o descaso social frente ao privilégio de poucos.  

Conforme FOUCAULT: 

  

Uma série de ilegalidades surge em lutas onde sabemos 

que se defrontam ao mesmo tempo a lei e a classe que a 

impôs. (2014, p. 269). 

 

O poder punitivo estatal, através de seus mecanismos, principalmente a polícia, 

mostrou-se distante da justiça social e dos próprios mandamentos constitucionais; 

atropelando a lei e a Carta Magna e jogando a população contra a parede, aumentando 

sempre o sentimento de insatisfação e de revolta. 
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