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RESUMO 

 

 

 

Este estudo tem o objetivo de demonstrar a presença das mesmas ideias e valores que são 

desenvolvidos na teoria do Direito Penal do Inimigo dentro da legislação processual penal 

brasileira, constatando a coexistência de duas correntes de raciocínio penais diferentes que 

servem à proteção de valores próprios, com sistemas de garantias correspondentes aos valores 

que pretendem proteger. Nos últimos anos, no Brasil, diversos estudiosos da questão criminal 

têm observado o recrudescimento do poder punitivo, que vem apresentando um caráter 

notadamente autoritário, com um exponencial aumento no número de pessoas presas, com 

destaque, para o número de presos cautelares. Através da comparação dos fundamentos legais, 

doutrinários e de política criminal suscitados no desenvolvimento teórico e, aplicação 

jurisprudencial da prisão preventiva como garantia de ordem pública e ordem econômica e 

dos fundamentos atribuídos à teoria do Direito Penal do Inimigo, principalmente na forma em 

que é desenvolvida pelo professor Günther Jakobs da Universidade de Bonn, Alemanha, que 

defende a existência de dois direitos penais, um para os indivíduos considerados cidadãos e 

outro para aqueles considerados verdadeiros inimigos do Estado, frente a determinadas 

características. Buscou-se uma reflexão se a reiteração em infrações penais justifica a prisão 

preventiva na forma citada, questionando-se sua compatibilidade com os princípios e 

garantias fundamentais do ordenamento jurídico pátrio. 

 

Palavras-chave: Direito Penal do Inimigo. Prisão Preventiva. Ordem Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This study aims to demonstrate the presence of the same ideas and values that are developed 

in the theory of criminal law of the enemy within the brazilian criminal procedural legislation, 

noting the coexistence of two chains of reasoning different criminal serving the protection of 

eigenvalues, with corresponding safeguards systems to the values they wish to protect. In 

recent years, in Brazil, several scholars have observed the crime issue renewed punitive 

power, which has a notably authoritarian character, with an exponential increase in the 

number of people trapped, especially, for the number of prisoners, including protective 

measures. Through the comparison of legal foundations, criminal policy and doctrinal raised 

in theoretical development and judicial application of pre-trial detention to guarantee public 

order and economic order and of the foundations of the theory of criminal law of the enemy, 

mostly in the form in which it is developed by professor Gunther Jakobs, University of Bonn, 

Germany, that defends the existence of two criminal rights, one for individuals considered 

citizens and another for those considered real enemies of the State in the face of certain 

characteristics. Sought a reflection if the reiteration in criminal offences justifies remand in 

form aforesaid, asking if your compatibility with the basic principles and guarantees of the 

Brazilian legal system. 

 

Keywords: Criminal law. Pre-trial Detention. Public Order. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

Na atualidade, a prática das prisões, das conduções coercitivas, respondem de prima 

a uma farta sensação de impunidade experimentada por grande parcela da sociedade frente 

aos altos índices de criminalidade e da lentidão dos tramites processuais, muitas vezes sem 

critérios de proporcionalidade e de imputação, sem a observância dos direitos fundamentais 

assegurados ao investigado ou ao réu em uma ação penal. 

A constrição cautelar da liberdade representa a mais grave intervenção que o poder 

estatal pode exercer sobre a liberdade de um indivíduo, uma vez que a medida enseja a 

privação total do seu direito fundamental de ir e vir, antes mesmo da prolação de uma 

sentença condenatória.  

A questão da prisão preventiva sob os fundamentos de ordem pública e ordem 

econômica, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n° 

12.403 de 4-5-2011, apesar da tradicional prescrição como parte integrante do instituto da 

prisão preventiva no Código de Processo Penal do Brasil, pode ter sua legitimidade 

contestada, principalmente com o advento da ordem constitucional trazida pela Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, ao entendê-la como marco da passagem de um 

regime político autoritário para a concretização de um Estado Democrático de Direito, com a 

consolidação de direitos e garantias individuais insuscetíveis de supressão pelo constituinte 

derivado. 

Problematiza-se, então, como se sustentam tais fundamentos para a prisão preventiva 

e sua aplicação para a prevenção da prática de novas infrações penais, dissociada da 

preservação do inquérito policial e do processo, evitando que ações do indiciado/réu venham 

a prejudicar o desenvolvimento regular do processo, ou dissociada da garantia à aplicação da 

pena, como nos casos de fundado risco de fuga. 

Desse modo, constatada a aplicação da prisão preventiva para coibir a reiteração 

criminosa, investiga-se a proximidade desses fundamentos com as ideias elaboradas na teoria 

do Direito Penal do Inimigo, para que se verifique se há correspondência dos valores e 

fundamentos do Direito Penal do Inimigo com visão criminológica sobre a reiteração em 

infrações penais que justifica a prisão preventiva na forma citada, questionando-se sua 

compatibilidade com os princípios e garantias fundamentais do ordenamento jurídico pátrio. 
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Dessa forma, este estudo tem o objetivo de demonstrar a presença das mesmas ideias 

e valores que são desenvolvidos na teoria do Direito Penal do Inimigo dentro da legislação 

processual penal brasileira, constatando a coexistência de duas correntes de raciocínio penais 

diferentes que servem à proteção de valores próprios, com sistemas de garantias 

correspondentes aos valores que pretendem proteger. 

Assim, buscou-se a comparação dos fundamentos legais, doutrinários e de política 

criminal suscitados no desenvolvimento teórico e aplicação jurisprudencial da prisão 

preventiva como garantia de ordem pública e ordem econômica e dos fundamentos atribuídos 

à teoria do Direito Penal do Inimigo, principalmente na forma em que é desenvolvida pelo 

professor Günther Jakobs da Universidade de Bonn, Alemanha, que defende a existência de 

dois direitos penais, um para os indivíduos considerados cidadãos e outro para aqueles 

considerados verdadeiros inimigos do Estado, frente a determinadas características. 

Justifica-se este estudo na reflexão de ponderar as necessidades veiculadas em 

política criminal com os mandamentos constitucionais relativos às garantias fundamentais 

individuais que demonstram a importância da proteção do indivíduo contra arbitrariedades do 

Estado, apresentando-se então a legitimidade legal e constitucional da proteção da ordem 

pública e da ordem econômica através da prisão preventiva frente ao direito inerente ao 

indivíduo de ver-se protegido da punição arbitrária, em termos de garantias do devido 

processo legal e presunção de inocência, principalmente. 

A metodologia utilizada foi de revisão da bibliográfica, em livros, artigos e bancos 

de dados como Scielo, Google Acadêmico, visando a análise dos posicionamentos 

doutrinários acerca da prisão preventiva e seus fundamentos, e da teoria do Direito Penal do 

inimigo e suas manifestações em institutos e garantias de Direito Penal e Processual Penal,  

além da  análise da aplicação jurisprudencial da prisão preventiva e a comparação desses 

institutos em legislação pátria e estrangeira. 
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2. CONTROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS 

 

 

Antes de darmos início às discussões doutrinárias sobre a aplicação da prisão 

preventiva para coibir a reiteração criminosa e as ideias elaboradas na teoria do Direito Penal 

do Inimigo, é importante que sejam feitas breves considerações sobre o Direito Penal e a 

Constituição Federal de 1988, que passou a ser um marco da passagem de um regime político 

autoritário para a concretização de um Estado Democrático de Direito, com a consolidação de 

direitos e garantias individuais insuscetíveis de supressão pelo constituinte derivado. 

 

 

2.1 O papel do Direito Penal e a Constituição 

 

 O Direito Penal constitui-se no ramo jurídico que tem por objeto proteger os bens 

jurídicos considerados mais importantes e necessários ao convívio em sociedade, e 

consequentemente à sobrevivência humana, ao selecionar bens jurídicos pauta-se pela 

necessidade de preservação de uma sociedade harmônica, pois somente os bens jurídicos 

fundamentais devem ser objeto de atenção do legislador penal. 

 Nesse sentido, Fabbrini e Mirabete (2007)1, afirmam que “o fim do Direito Penal é a 

proteção da sociedade e, mais precisamente, a defesa dos bens jurídicos fundamentais (vida, 

integridade física e mental, honra, liberdade, patrimônio, costumes, paz pública etc.)”. Sem a 

presença de um bem jurídico de proteção prevista no preceito punitivo, o próprio Direito 

Penal, além de resultar materialmente injusto e ético-socialmente intolerável, careceria de 

sentido como tal ordem de direito. 

 A forma pela qual o Estado de Direito explicita seu sistema de proteção aos direitos 

fundamentais, é o que esquematiza as relações entre o Direito Penal e a Constituição. Duas  

formas de relações são apontadas: da Constituição como limite negativo ao Direito Penal e da 

Constituição como limite positivo ao Direito Penal. A depender da teoria prevalente na ordem 

jurídica constitucional de um país, pode a Constituição servir como base, como fundamento 

                                                 
1 MIRABETE, Julio Fabrini; FABRINI, Renato N. Manual de Direito Penal. 24.ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 

3. 
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ao poder de punir do Estado ou pode ela ser o principal limite ao legislador infraconstitucional 

na tutela dos bens jurídicos penais, por intermédio da tipificação.2 

 Segundo Antonio Carlos da Ponte3, o papel da norma hipotética fundamental é feito 

princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, toda e qualquer norma jurídica para que 

tenha validade no nosso país deve estar em consonância com a dignidade humana.  

 Ademais, Ponte ressalta que a Constituição de 1988 é uma “carta de princípios”, que 

possui como fundamento valores ditados no seu art. 1º, e que há uma convivência harmônica 

entre os princípios constitucionais, que não se contrapõem e não colidem entre si. 

 A Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre o Direito Penal e diferentemente de 

outros modelos constitucionais possíveis, não buscou lidar apenas com direitos de primeira 

dimensão, atuando na previsão de possíveis formas de restrição à liberdade e ao mesmo tempo 

à tutela da garantia do direito à liberdade, mas também houve uma preocupação constitucional 

de atuação do estado como agente normativo e regulador da atividade penal.4 

 Dessa forma, quando praticada uma infração penal, surge exclusivamente para o 

Estado o direito de punir, conhecido como ius puniendi. Contudo, esse direito não pode ser 

exercido a qualquer custo, é preciso que se respeitem as garantias fundamentais pertencentes a 

todos cidadãos, mesmo aqueles que atuam de maneira contrária as regras impostas pelo 

Estado. Assim, pode-se afirmar que o direito penal é uma forma de controle social, controle 

esse que não pode, todavia, ser ilimitado, devendo ser devidamente regulamentado, 

principalmente pelo fato de consistir uma forma de invasão do Estado no direito de liberdade 

de cada indivíduo.5 

 Nesse contexto, acerca do conceito do Direito Penal, assevera Bitencourt: 

 

O Direito Penal apresenta-se como um conjunto de normas jurídicas que tem por 

objeto a determinação de infrações de natureza penal e suas sanções correspondentes 

– penas e medidas de segurança. Esse conjunto de normas e princípios, devidamente 

                                                 
2 ORTIZ ABRAÃO, Eduardo Pião. Direito Penal e Constituição: uma leitura do Direito Penal no Estado 

Democrático de Direito. (Dissertação). Mestrado em Direito Penal. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), 2010, 221f. 
3 PONTE, Antonio Carlos da. Crimes eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008. 
4
DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti; TIVERON, Raquel. A Constituição como limite positivo ao Direito Penal. I 

Encontro de Internacionalização do CONPEDI-Barcelona, Org. Nestor Eduardo Araruna Santiago, Érika 

Mendes de Carvalho. – Barcelona: Ediciones Laborum, 2015. V. 15. Disponível em: http://www.conpedi.org.br 

Acesso em: 03 jul 2017. 
5 BUCHAS, Juliana Cristina de Oliveira. Direito Penal do Inimigo - Controvérsias e sua Aplicabilidade. Escola 

da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ), 2009. Disponível em: < www.emerj.tjrj.jus.br/> Acesso 

em: 01 jul 2017.   

http://www.conpedi.org.br/
http://www.emerj.tjrj.jus.br/
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sistematizados, tem a finalidade de tornar possível a convivência humana, ganhando 

aplicação prática nos casos ocorrentes, observando rigorosos princípios de justiça.6  

 

 

 Desse modo, o Direito Penal na busca pela manutenção da ordem e da paz social, 

visando resguardar os bens mais valiosos ao convívio social, trata-se da última ratio, ou seja, 

do último recurso encontrado pelo Estado para regular determinadas condutas que podem 

atingir os referidos bens, e que as demais áreas do Direito não são capazes de tutelar. 

 Diniz e Tiveron7 citam em seus estudos uma palestra proferida por Luigi Ferrajoli, em 

Brasília, em 15 de outubro de 2013, sobre os aspectos relacionais entre Direito Penal e 

Constituição, em que o mesmo afirmava que as Constituições do Século XX, variavelmente, 

preocuparam-se em ir além da criação de limites e freios ao poder estatal, ocupando-se 

também em criar obrigações políticas respectivas em relação aos cidadãos.  

 

Os direitos fundamentais relacionados à área penal foram elevados ao patamar de 

direitos constitucionais, passando assim as Constituições em funcionar como 

verdadeiras “réguas”12 para a atuação dos Estados, sendo assim um passo a frente 

em relação às Constituições de primeira e segunda geração. É a chamada 

Constituição de Terceira Geração, e a Constituição Brasileira estaria inserida nesse 

conceito, sendo uma das mais desenvolvidas da América Latina.8 

 

Houve, realmente, uma preocupação de nossa Constituição em seu art. 1º, inciso III, 

ao preceituar o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como em seu art. 5º, ao 

preceituar os direitos e garantias fundamentais. Com relação às penas ao elencar diversos 

princípios penais, erigindo-os à categoria de fundamentalidade.9 

Percebe-se que o Direito Penal não tem função unicamente punitiva, sancionatória, 

mas sim, educativa, preventiva, visando coibir as referidas condutas lesivas, as quais uma vez 

praticadas, ainda assim, a pena imposta visa demonstrar ao infrator o erro cometido, a fazer 

com que o mesmo ao retornar ao seio social não incorra novamente em um ilícito. No entanto, 

talvez, pela conhecida e notória falência do sistema prisional nacional, a sociedade não 

                                                 
6 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 20.ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

32. 
7 Op cit. p. 12 
8 Palestra disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-out-16/constituicao-brasileiraavancadas-mundo-luigi-

ferrajoli. Acesso em: 1 jul. 2017. 
9 DINIZ E TIVERON, p. 32 
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reconhece as funções preventiva e repressiva, repelindo o seu cunho educativo, e almejando 

penas que atinjam a pessoa do indivíduo. 

 

 

2.2 Graus de incidência do Direito Penal e Teoria do Direito Penal do Inimigo 

 

Na atualidade, a partir dos fenômenos econômico-sociais da globalização, a 

sociedade acompanhou o surgimento de novas formas de criminalidade, uma criminalidade 

mais qualificada, que ameaça o Estado e seus cidadãos. Confrontado com essa nova realidade 

social, o Direito Penal, baseado na teoria do fato e na proteção do bem jurídico penal, não 

consegue coibir e reprimir tal criminalidade, pois o Estado não está legitimado a atuar no 

combate a esses novos crimes em seu estado prévio, antes do advento do ato criminoso em si. 

Zaffaroni10 cita a evidente transformação regressiva na chamada política criminal ou, 

mas precisamente, da política penal com a expansão do poder punitivo, colocando em 

primeiro plano de discussão o tema do inimigo da sociedade. 

Ao analisar a evolução das políticas criminais das sociedades pós-industriais, Silva 

Sánchez constatou uma tendência comum às legislações: o surgimento de novos bens 

jurídicos, com a consequente introdução de novos tipos penais e o agravamento de 

determinadas sanções a regras penais pré-existentes. Tendência esta denominada por Sánchez 

como fenômeno da expansão do Direito Penal.11 

Que também, afirma que as causas do fenômeno da expansão do Direito Penal 

destacam-se, principalmente, por duas características distintas. Primeiro, pelo surgimento de 

novos interesses sociais e, segundo, pela nova valoração de bens já existentes. Entre outros 

elementos relevantes responsáveis pelo fenômeno de expansão do Direito Penal, destacam-se,  

em especial, o que o autor define como a institucionalização e a sensação da insegurança. 12 

Destarte, são problemas antigos com roupagens globalizadas, segundo Sánchez o 

ponto de partida a realidade européia, ou seja, uma realidade semelhante à conhecida pelos 

países emergentes da América Latina, como o Brasil, onde a crise do modelo Estatal de bem-

estar social e a instabilidade nas taxas de desemprego e violência urbana demonstram a 

                                                 
10 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, 1940 – O inimigo no direito penal/Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de 

Janeiro: Revan, 2007, 2ª edição, 2007, p. 13.  
11 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: Aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. 1ª Ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2002. 
12 Ibidem p. 29-30. 
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complexidade social existente na qual se está destinado a conviver. Todos os problemas 

sociais trazem preocupações à sociedade em geral, o que acarreta, objetivamente, 

institucionalização da insegurança nesse meio social.13 

Assim, em consequência destes acontecimentos sociais, a busca por maior segurança 

se converte em uma pretensão social à qual se supõe que o Estado, através do Direito Penal, 

deva oferecer uma resposta. Como explica o Profº Geraldo Prado, esta busca está diretamente 

ligada ao termo garantismo, “onde está impingida a ideia de segurança, proteção, tutela, 

acautelamento ou defesa de algo, consoante uma acepção linguística inicial e perfunctória”. 14 

Esta busca no poder punitivo é vista como a última esperança para a estabilização da 

sociedade e para o combate dos males sociais. Esta expectativa social atribui ao Direito Penal 

uma responsabilidade que não é sua, mas do Estado executivo, via políticas públicas 

eficientes. Essa realidade distorcida possibilita o surgimento de concepções como o Direito 

Penal do Inimigo. 

A Teoria do Direito Penal do Inimigo está relacionada à tendência expansiva do 

Direito Penal e essencialmente atribuída às formulações de Günther Jakobs, mas que 

constitui, em realidade, expressão ou reformulação de um pensamento autoritário15, há muito 

presente no desenvolvimento da civilização, além de apresentar determinados princípios e 

regras delineados em formulações bem mais antigas, especialmente a doutrina de Hobbes.16  

Conforme Manuel Cancio Meliá, a expansão do Direito Penal acarreta, ainda, duas 

características: o chamado Direito penal simbólico e o ressurgir do punitivismo, essas 

características constituem o embrião do denominado Direito Penal do inimigo.17Presentes na 

essência do Direito Penal, como bem observa o autor:  

 

Para se poder abordar o conceito, há que recordar, primeiro, até que ponto o 

moderno princípio político-criminal de que só uma pena socialmente útil pode ser 

justa, tenha sido interiorizado (em diversas variantes) pelos participantes no discurso 

político-criminal. Entretanto, apesar deste postulado (de que se satisfaz um fim, com 

a existência do sistema penal, que se obtém um resultado concreto e mensurável, 

ainda que só seja – no caso das teorias retributivas – a realização da justiça), os 

fenômenos de caráter simbólico fazem parte, de modo necessário, do entrelaçamento 

                                                 
13 SÁNCHEZ, op cit p. 30 
14 PRADO, Luiz Regis. Garantismo jurídico-penal e Direito Penal do inimigo: uma palavra. 2010 Disponível 

em:< www.professorluizregisprado.com> Acesso em 03 jul 2017. 
15 Ibidem p. 5 
16JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas, Org. e Trad. André 

Luís Callegari e Nereu José Giacomolli, 2ª Ed., Porto Alegre/RS, Ed. Livraria do Advogado, 2007. p.21-22. 
17Ibidem p. 57 

http://www.professorluizregisprado.com/
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do Direito Penal, de maneira que, na realidade, é incorreto o discurso do ‘Direito 

penal simbólico’ como fenômeno estranho ao Direito Penal.18 

 

Meliá explica que o Direito Penal simbólico caracteriza-se pela atuação legislativa de 

agentes políticos que, através da sua conduta no exercício do poder legislativo, visa, apenas, a 

criação de regulações penais frente a uma situação fática específica para qual a sociedade, 

naquele momento, clama por uma resposta por parte do Estado. Em consequência dessa 

manifestação acalorada, o legislador produz estas leis de acordo com as expectativas sociais, 

independentemente de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade das consequências de 

tais medidas, passando a “impressão tranquilizadora de um legislador atento e decidido” 19 

Ainda segundo o autor, o simbolismo no Direito Penal caracteriza-se pela 

“inaplicabilidade, pela falta de incidência real na ‘solução’, em termos instrumentais. Tão só 

identifica a especial importância outorgada pelo legislador, aos aspectos de comunicação, a 

curto prazo, na aprovação das respectivas normas”.20 

Percebe-se, assim, uma motivação política para a elaboração destas regulações 

penais, onde o que interessa é o ganho político obtido na repercussão social de seu ato junto à 

sociedade. 

Outro fenômeno característico da expansão penal é a tendência dos legisladores de 

promover o endurecimento da legislação penal atual. Nesse sentido, Meliá explicam que: “O 

punitivismo no Direito Penal, caracteriza-se pela introdução de normas penais novas com o 

intuito de promover sua efetiva aplicação com toda firmeza, ou, pelo endurecimento das penas 

para normas já existentes”.21 

 

2.3  Definição de cidadão e de inimigo, justificação filosófica e tratamento penal do 

inimigo 

 

O Direito Penal do Inimigo idealizado por Jakobs tem suas raízes em grandes filósofos, tais 

como Rousseau, Fichte, Hobbes, Kant: 

                                                 
18 JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas, Org. e Trad. André 

Luís Callegari e Nereu José Giacomolli, 2ª Ed., Porto Alegre/RS, Ed. Livraria do Advogado, 2007. p.58. 
19 Ibidem  p. 59. 
20 Ibidem p. 65 
21 Ibidem p. 66 
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 Para Rousseau e Fichte, todo delinquente é, de per si, um inimigo; para Hobbes, ao 

menos o réu de alta traição assim o é. Kant, quem fez uso do modelo contratual como ideia 

reguladora na fundamentação e na limitação do poder do Estado, situa o problema, na 

passagem do estado de natureza (fictício) ao estatal. “(...) na posição de Kant não se trata 

como pessoa quem <<me ameaça...constantemente>>, quem não se deixa entrar em um 

estado cidadão”. De maneira similar Hobbes despersonaliza o réu de alta traição: pois bem 

este nega, por princípio, a constituição existente. 22 

 Por conseguinte, Hobbes e Kant conhecem um direito penal do cidadão – contra 

pessoas que não delinqüem de modo persistente por princípio – e um direito penal do inimigo 

contra quem se desvia por princípio. Este exclui e aquele deixa incólume o status de pessoa. 

“o Direito penal do cidadão é o Direito de todos, o Direito penal do inimigo é daqueles que o 

constituem contra o inimigo: frente ao inimigo, é só coação física, até chegar à guerra” 23 . 

Para Jakobs, o cidadão é aquele que se comporta de acordo com a expectativa 

normativa esperada, através da confirmação cognitiva mínima. Em contrapartida, o inimigo 

caracteriza-se por descumprir deliberadamente tal prerrogativa, tornando-se um perigo para o 

equilíbrio social vigente, razão pela qual perde a sua condição de cidadão, devendo, portanto, 

ser neutralizado e excluído desta sociedade. Entretanto, o status de cidadão, nas sociedades 

submetidas ao regime de Direito, é algo inerente a todos os seres humanos em virtude de sua 

condição humana.24 

Dessa forma, cabe ao Estado, mediante norma constitucional, definir, apenas, quais 

os respectivos direitos e deveres dessa condição. Assim, não é possível conceber qualquer 

apostasia a essa condição, pois as pessoas não podem se autoexcluir da sociedade, mesmo não 

agindo de acordo com a expectativa normativa pretendida, uma vez que os cidadãos não têm 

capacidade jurídica para exercer esta função.25 

Jakobs ressalta a necessidade de diferenciar as duas formas de tratamento que o 

Estado deve impor aos indivíduos que praticaram algum ato em desacordo com a norma. A 

primeira forma, dirigida ao cidadão, consiste em retirar os meios de desenvolvimento das 

pessoas que, apesar de terem cometido um delito, não almejaram, em hipótese alguma, atingir 

                                                 
22 JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas, Org. e Trad. André 

Luís Callegari e Nereu José Giacomolli, 2ª Ed., Porto Alegre/RS, Ed. Livraria do Advogado, 2007. p.25-29. 
23 Ibidem  p.25-29. 
24 Ibidem  p. 25 
25 DAVID, Marcos Vinícius Nespolo de. Direito Penal do inimigo: realidade e eficácia, 2005. Disponível em: < 

www3.pucrs.br/pucrs> Acesso em: 04 jul 2017. 
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o núcleo da estrutura estatal. Assim, verifica-se que o “ato não se dirige contra a permanência 

do Estado, e nem sequer contra a de suas instituições” . 26 A segunda, o denominado Direito 

Penal do inimigo, tem como objetivo combater aqueles que, por princípio, proporcionam uma 

perturbação à ordem social vigente, gerando um perigo potencial à coletividade e, 

consequentemente, à estrutura estatal. Estes indivíduos, segundo o autor, não podem ser 

considerados cidadãos, mas inimigos da sociedade, devendo receber, por parte do Estado, um 

tratamento diferenciado daqueles, ou seja, devem ser excluídos das relações jurídico-sociais 

de forma definitiva.27  

Assim, segundo Jakobs, o Estado deve legitimar dois modelos distintos de medidas 

coercitivas contra a afirmação delinquente: tanto tratá-lo como uma pessoa que cometeu um 

deslize em seu comportamento (Direito Penal do cidadão), quanto como um indivíduo que 

deve ser impedido de destruir a ordem jurídica (Direito Penal do Inimigo). 

Conforme os ensinamentos de Jakobs e Meliá, no Direito Penal do Inimigo há em primeiro 

lugar  um amplo adiantamento da punibilidade, considerando-se o fato cometido; em segundo lugar, a 

previsão de penas desproporcionalmente altas, com ênfase na antecipação da punição; em terceiro 

lugar a relativização ou inclusive supressão de determinadas garantias processuais. 28   

“Como o inimigo é uma não pessoa, a qual o Estado visa combater e neutralizar, a 

ele não são previstos os direitos e garantias processuais a que os cidadãos têm direito. Dessa 

forma, o inimigo não pode ser tratado como sujeito processual, pois com seus instintos e 

medos põem em perigo a tramitação ordenada do processo”.29  

Por sua vez, acerca do Inimigo no Direito Penal, Zaffaroni afirma que: 

a essência do tratamento que diferencia àqueles que são considerados como inimigos 

decorre do fato de que a estes se nega sua condição de pessoa, sendo apenas 

considerado sob o aspecto de ente daninho, ou seja, estabelece-se uma distinção 

entre cidadãos, considerados como pessoas, e inimigos, não pessoas, privando-lhes 

determinados direitos individuais, ressaltando  sua incompatibilidade com o Estado 

de Direito. 30  

 

                                                 
26 JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas, Org. e Trad. André 

Luís Callegari e Nereu José Giacomolli, 2ª Ed., Porto Alegre/RS, Ed. Livraria do Advogado, 2007.p. 32 
27 DAVID, Marcos Vinícius Nespolo de. Direito Penal do inimigo: realidade e eficácia, 2005. Disponível em: < 

www3.pucrs.br/pucrs> Acesso em: 04 jul 2017 
28 JAKOBS; MELIÁ, op cit. p. 67 
29 BONHO, Luciana Tramontin. Noções introdutórias sobre o direito penal do inimigo. Revista Jus Navigandi. 

2006. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8439/nocoes-introdutorias-sobre-o-direito-penal-do-inimigo/1>. 

Acesso em:04 jul 2017 
30 ZAFFARONI, op cit. p. 18 
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Portanto, a Teoria do Direito Penal do Inimigo defende a existência de dois direitos 

penais, porém, dentro de um só contexto jurídico-penal, quais sejam o Direito Penal dos 

cidadãos, ou seja, daqueles que eventualmente venham a incorrer em um ilícito criminal, mas 

que, no entanto, demonstrem capacidade de conviver conforme as regras do trato social, e 

outro Direito Penal para os inimigos, entendidos como aqueles que por características 

específicas são considerados verdadeiros inimigos do Estado, diga-se “não cidadãos”. 

O Direito Penal do inimigo visa manter a vigência da norma e a expectativa que ela 

proporciona a seus cidadãos. Para isso, utiliza-se de medidas típicas deste modelo, tais como a 

ampla progressão dos limites da punibilidade; falta de redução da pena proporcional a essa 

progressão; passagem da legislação de Direito Penal à legislação de combate à criminalidade; 

supressão de garantias processuais.31 

Tendo em vista as medidas de combate aos indivíduos não alinhados, prezadas pelo 

Direito Penal do inimigo, Jakobs frisa que o “Estado (ao agir por estes meios) não se 

comunica com seus cidadãos, mas ameaça seus não alinhados (...)”. 32 

A aplicação da pena, no modelo proposto pela teoria penal do inimigo, constitui-se 

no principal elemento prático de ação do Estado contra a desautorização da norma praticada 

por um indivíduo. 

De acordo com Jakobs, a pena consiste, simplesmente, em coação, ou seja, ela tem 

apenas um significado, é portadora da resposta ao fato:  

o fato, como ato de uma pessoa racional, significa algo, significa uma 

desautorização da norma, um ataque a sua vigência, e a pena também significa algo; 

significa que a afirmação do autor é irrelevante e que a norma segue vigente sem 

modificações, mantendo-se, portanto, a configuração da sociedade.33 

 

Para Jakobs, a pena no Direito Penal do inimigo é a confirmação da identidade 

normativa da sociedade, sendo essa denominada como sua função manifesta. Entretanto, essa 

função não exclui outras latentes à aplicação da pena, pois além de confirmar a vigência da 

norma, ela produz fisicamente algo. Assim, por exemplo, o preso não pode cometer delitos 

fora da penitenciária: 

uma prevenção especial segura durante o lapso efetivo da pena privativa de 

liberdade. É possível pensar que é improvável que a pena privativa de liberdade se 

                                                 
31 JAKOBS; MELIÁ, op cit. p. 55-56 
32 Ibidem p. 57 
33 Ibidem p. 22 
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converta na reação habitual frente a fatos de certa gravidade se ela não contivesse 

este efeito de segurança.34  

 

 Portanto, a prevenção especial, ou ainda, a prevenção geral positiva, como se 

configura, consiste no principal efeito da pena, responsável pela manutenção da expectativa 

normativa social. E, a principal função da pena é a confirmação da configuração da sociedade. 

Os demais efeitos gerados por ela, mesmo que imprescindíveis à função latente da pena, não 

são elementos essenciais ao fim da pena.35 

 Ao término dessa análise da concepção do Direito Penal do inimigo proposta por 

Jakobs, observa-se que sua intenção de rompimento com o dogma penal clássico constituído, 

por entender que este modelo está ultrapassado frente aos avanços da criminalidade na 

sociedade contemporânea, principalmente, com o desenvolvimento do crime organizado e das 

organizações de cunho terrorista. Entretanto, a teoria do inimigo encontra certa resistência por 

parte de alguns doutrinadores penais devido aos seus meios incompatíveis com o Direito 

Penal concebido pelo princípio do Estado de Direito e os efeitos negativos provocados na 

sociedade. 

Contudo, há aqueles que simpatizam com as ideias de Jakobs, e, na atualidade, vão 

cuidadosamente colocando em prática, muitas vezes sem critérios de proporcionalidade e de 

imputação, sem a observância dos direitos fundamentais assegurados ao investigado ou ao réu 

em uma ação penal as medidas cautelares, em especial a prisão preventiva. 

A constrição cautelar da liberdade representa a mais grave intervenção que o poder 

estatal pode exercer sobre a liberdade de um indivíduo, uma vez que a medida enseja a 

privação total do seu direito fundamental de ir e vir, antes mesmo da prolação de uma 

sentença condenatória.  

 

 

 

 

 

                                                 
34 JAKOBS; MELIÁ, op cit p. 22 
35 DAVID, op cit p. 10 
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3. A PRISÃO PREVENTIVA POR GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA E SEU VIÉS 

DE NEUTRALIZAÇÃO DO INIMIGO  

 

Na atualidade, a prática das prisões, das conduções coercitivas, respondem de prima 

a uma farta sensação de impunidade experimentada por grande parcela da sociedade frente 

aos altos índices de criminalidade e da lentidão dos tramites processuais, muitas vezes sem 

critérios de proporcionalidade e de imputação, sem a observância dos direitos fundamentais 

assegurados ao investigado ou ao réu em uma ação penal.  

 Neste capítulo, serão abordados os temas pertinentes para chegarmos ao entendimento 

se há realmente a falta de observância nos direitos garantias fundamentais do indivíduo 

quanto a prisão preventiva, a Ordem Pública, a neutralização do inimigo e a presunção de 

inocência. 

 

3.1 Fundamento legal da prisão preventiva 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, a prisão preventiva é uma medida natureza 

cautelar que poderá ser decretada pelo juiz durante a investigação policial ou no curso do 

processo penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria 

(fummus comissi delicti), bem como restar devidamente demonstrado nos autos que o 

imputado poderá prejudicar a instrução do processo, frustrar a aplicação da lei penal ou 

ameaçar a ordem pública (periculum libertatis).  

 O Periculum libertatis é o perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito 

passivo, previsto no CPP como risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.36 

O artigo 312 do CPP37 prevê os fundamentos da prisão preventiva: 

“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). 

                                                 
36 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p. 854. 
37 BRASIL. Lei 12.403 de 2011. Altera dispositivos do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código 

de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautelares, e dá 

outras providências.Disponível em:< http://www.planalto.gov.br> Acesso em: 03 jul 2017. 

http://www.planalto.gov.br/
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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). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).” 

Segundo Silveira, o artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP), alterado pela Lei 

nº 12.403, de 4 de maio de 2011, manteve a prisão preventiva para assegurar a ordem pública, 

fundamento que recebe críticas contundentes, uma vez que grande parte da doutrina o 

considera incompatível com o caráter instrumental das medidas e com o princípio da estrita 

legalidade, tendo em vista que seu conteúdo semântico é indefinido, obscuro, subjetivo e 

amplo. 38  

A Lei nº 12.403/11 alterou drasticamente o sistema das prisões cautelares. Como 

principais modificações, podemos destacar a perda da autonomia da prisão em flagrante e a 

adoção de um novo regime em relação à prisão preventiva que, após a vigência da referida lei, 

teve sua decretação condicionada à observância de inúmeros fatores, sendo colocada 

definitivamente na posição de última medida cautelar a ser aplicada nos feitos criminais. O 

texto legal dispõe claramente que a prisão preventiva somente será adotada nos casos em que 

as medidas cautelares diversas da prisão se mostrem insuficientes, procedimento que deverá 

ser aplicado inclusive nos casos que envolvam a prática de crimes hediondos.39 

No contexto prisão provisória, cabe destacar o princípio da Provisionalidade, o qual 

exige que a justificativa ensejadora da cautelar permaneça ao longo do tempo para que se 

permita manter a prisão.40 Isso porque a prisão provisória tem caráter estritamente situacional, 

ou seja, logo que superado seu motivo é direito do investigado/denunciado ter a constrição da 

sua liberdade revogada.  

O princípio da Excepcionalidade, previsto no artigo 282, §6º, do Código de Processo 

Penal, “[...] consagra a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado, enfatizando 

a necessidade de análise sobre a adequação e suficiência das demais medias cautelares”. 

Coloca-se então, para a prisão cautelar, a exigência de necessidade em sua decretação, para 

                                                 
38 SILVEIRA, Felipe Lazzari da. A banalização da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Rev. Fac. 

Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 67, pp. 213 - 244, 2015. 
39 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Prisão cautelar: dramas, princípios e alternativas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2011. p. 44. 
40 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.36 . 
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que apenas em último caso seja ela aplicada, devendo buscar o uso de outra medida cautelar, 

que não a prisão, pois esta será medida excepcional.41 

E no princípio da Proporcionalidade, o magistrado que decidir pela decretação da 

prisão cautelar deverá ter uma visão para o futuro, ou seja, a análise de qual medida 

provavelmente será imposta ao acusado. Auferindo se o uso da prisão será proporcional à 

decisão final, em caso de condenação com trânsito em julgado.42 

Frente a tais princípios parece impossível a decretação de qualquer medida privativa 

de liberdade, na forma cautelar, no entanto “Em face do primado da presunção de inocência, 

todas as ações restritivas de direitos individuais devem obedecer ao império da 

excepcionalidade, ficando-se como exceção (...)”.43 

Conforme o texto do artigo 282, a aplicação das medidas cautelares, incluindo 

a prisão preventiva, deverá sempre respeitar as necessidades de cada situação, bem como estar 

destinada a assegurar a instrução processual, a aplicação da lei penal ou a evitar a reiteração 

criminosa. 

Tecnicamente, a prisão preventiva tem como função garantir a efetividade do poder 

público que restará materializada pela sentença e seu devido cumprimento após a conclusão 

do processo.44 

Segundo Pacelli, no caso brasileiro, mesmo após a promulgação da lei nº 12.403/11 

que dispõe claramente que a prisão preventiva é uma medida excepcional, colocando uma 

série de obstáculos para o seu uso abusivo, “a medida segue utilizada de forma banalizada, o 

que pode ser considerado reflexo da cultura do direito penal máximo presente em nossa 

sociedade”.45 

Trata-se de uma visão distorcida do fenômeno criminal que desconsidera não apenas a 

violência, mas também a tendência seletiva do aparato repressivo estatal que, diante da 

impossibilidade de apurar todos os delitos, opta pelos de mais fácil contenção e elucidação, 

                                                 
41 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.42 
42 Ibidem. p. 42 
43 CAMARGO, Monica Ovinski de. Princípio da presunção de inocência no Brasil: o conflito entre punir e 

libertar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
44 PACELLI, Eugênio; COSTA, Domingos Barroso da. Prisão preventiva e liberdade provisória. A reforma da 

Lei nº 12.403/11. São Paulo: Atlas, 2013. p. 85-86. 
45SILVEIRA, Felipe Lazzari da. A banalização da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Rev. Fac. 

Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 67, pp. 213 - 244, 2015. 
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normalmente as condutas praticadas pelos indivíduos pertencentes aos estratos mais 

vulneráveis da população.46 

 

 

3.2  A Ordem Pública e a doutrina 

 

A prisão preventiva para assegurar a ordem pública, fundamento que recebe 

críticas contundentes, nos faz questionar o que realmente significa ordem pública e em que 

pensava o legislador para manter uma expressão tão imprecisa, incompatível com o caráter 

instrumental das medidas e com o princípio da estrita legalidade, ainda mais se tratando de 

requisito para aplicação de uma pena tão severa ao que supostamente violou a lei penal.47 

O doutrinador Aury Lopes aduz que: 

 

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

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

semântico. Ainda assevera que sua origem remota à Alemanha na década de 30, 

período em que o nazifacismo buscava exatamente isso: 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.48 

 

Ademais, o autor lista um rol dos principais argumentos usados para fundamentar a 

garantia de ordem pública. O primeiro deles seria quando a prisão funcionasse como uma 

resposta ao clamor popular. Em crimes que gerassem grande repercussão e comoção social, a 

prisão antecipada do acusado seria usada para acalmar a população, pela resposta imediata ao 

crime. Ordem pública também é utilizada como fundamento daquelas prisões cautelares que 

teriam como função restaurar a credibilidade da justiça e das instituições, já que estas, 

supostamente, teriam sido violadas pelo ato criminoso, e somente uma resposta pronta e 

imediata do Estado daria conta de restaurar essa credibilidade. Outro fundamento utilizado 

para a decretação da cautelar com base na garantia da ordem pública é o grau de brutalidade e 

                                                 
46 PACELLI, Eugênio; COSTA, Domingos Barroso da. Prisão preventiva e liberdade provisória. A reforma da 

Lei nº 12.403/11. São Paulo: Atlas, 2013. p. 85-86. 
47 SILVEIRA, Felipe Lazzari da. A banalização da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Rev. Fac. 

Direito UFMG, Belo Horizonte, n. 67, pp. 213 - 244, 2015. 
48LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.45  
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violência de um crime; delitos mais graves ensejariam a necessidade de que se prendesse o 

suposto autor mais rapidamente. Ademais, é também utilizada quando há necessidade de se 

evitar reiterações criminosas, quando vários crimes estão sendo imputados ao suposto autor 

ou quando este já tiver sido condenado por outros crimes. Há ainda, por fim, aquele em que a 

prisão antecipada seria usada para proteger o acusado, preservando a sua integridade física 

quando ameaçado por linchamentos.49  

Conforme Silveira, após o último período ditatorial, não foram adotadas medidas 

referentes à Justiça de Transição em nível suficiente para neutralizar o legado deixado pelos 

diversos períodos autoritários anteriores, realidade que certamente contribuiu para a 

permanência de uma mentalidade autoritária que muitas vezes, ainda pode ser constatada em 

nossa sociedade, principalmente no âmbito da justiça criminal.  

O professor Eugenio Pacelli trata tal expressão como esdrúxula. Em seu entendimento 

a prisão preventiva para garantia da ordem pública não tem o objetivo de proteção do 

processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se o contrário, à 

proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria 

duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem 

intranquilidade social.50 E afirma que a expressão é de difícil definição, e que pode prestar-se 

a justificar um perigoso controle da vida social, no ponto em que se encosta na noção de 

ordem, e pública, sem qualquer referência ao que seja efetivamente. 

Já para Nestor Távora: 

 

Também trata do conceito de ordem pública como impreciso e sem um significado 

semântico, o que tem levado a oscilações doutrinárias e jurisprudenciais quanto ao 

seu real significado. Ainda aduz que em seu entendimento a decretação da prisão 

preventiva para assegurar a ordem pública objetiva evitar que o agente continue 

delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de 

tranquilidade e paz social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator se solto 

permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz 

necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.51  

 

 

  

                                                 
49LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.47 
50 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 17ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 556 
51 TÁVORA, Nestor; ANTONNI, Rosmar. Curso de Direito Processual Penal. 8ª ed. rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Jus Podvim. 2013, p. 581. 



25 

 

 Segundo o doutrinador Paulo Rangel, 

   

ordem pública é a paz e a tranquilidade social que, devem existir no seio da 

comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja 

qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o 

indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá 

perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem 

presentes os demais requisitos legais. 52  

 

A Constituição institui a segurança pública, aduz em seu art. 144 que esta é, dever do 

estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio, ou seja, é dever do estado assegurar a paz 

social. Contudo, há ainda a imprecisão do que seria ordem pública. 

No entendimento de Pacelli: 

 

O clamor público não seria suficiente para a decretação de prisão cautelar, mas 

apenas um referencial a mais para o seu exame, observar-se que, para a sua efetiva 

aferição, o julgador deverá levar em consideração os deletérios efeitos da 

manipulação da opinião pública, normalmente frequente em tais situações, quando o 

assunto diz respeito aos males da criminalidade, cujas razões nunca são tratadas 

seriamente em tais “reportagens”. 53 

 

Diante do exposto, a prisão preventiva para assegurar a garantia da ordem pública não 

possui um objetivo claro e determinado, como citado anteriormente, o seu objetivo é obscuro 

e indeterminado, pois, tal medida cautelar é totalmente diversa do objetivo das cautelares. Ou 

seja, têm como condão a proteção da instrução criminal e aplicação da regra material, 

preservando assim, a liberdade do sujeito, que é direito fundamental constitucional. Todavia, 

aquela, trata de transformar uma medida processual em atividade tipicamente policial, 

utilizando-as indevidamente como medidas de segurança pública.54 

Nesta esteira, a jurisprudência dos tribunais no que tange a ordem pública para 

aplicação da prisão preventiva não sustenta um conceito claro e fundamentado do real 

significado dessa expressão conforme Pacelli. 

 

                                                 
52 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 20ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2012, p. 783. 
53 PACELLI, op cit p. 560 
54 HERCULANO, Leandro Camargos; PASSOS, Fabio Presoti. Análise da ordem pública como fundamento da 

prisão preventiva, violação do sistema acusatório. Disponível em:< http://www.ambito-juridico.com.br> Acesso 

em: 04 jul 2017. 
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HC 0109019-87.20138.26.0000 – TJSP – 11° Câmara Criminal – Ementa: 

Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput da lei 

11.343/2006 – preleciona que “ademais disso, considerando a gravidade do delito, as 

circunstancias de fato e as condições pessoais do acusado, a manutenção da prisão 

preventiva se mostra necessária, no caso em tela, como garantia da ordem pública a 

fim de prevenir a reprodução de novos delitos, bem como para assegurar a aplicação 

da lei penal, a teor do disposto no art. 312, CPP”. 

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ao julgar o HC – Habeas 

Corpus 0047308-76.2013.8.19.0000 – TJRJ – 8° Câmara Criminal – Ementa: 

Habeas Corpus – Ementa - Extorsão majorada e bando em cúmulo material. 

Alegação de ilegalidade do deciso que decretou a prisão cautelar da paciente. 

Modalidade prisão preventiva seja pela ausência de prova do fumus commissi delicti, 

seja pela ausência de motivação no deciso constritor. Decisão: A decisão que 

decretou a prisão preventiva da paciente esta devidamente motivada no trinômio 

previsto no art. 312, CPP, notadamente na garantia da ordem pública, fundamentada 

em base empírica constante dos autos, restando presente também o periculum in 

libertatis. A jurisprudência é uníssona ao asseverar que não se exige fundamentação 

exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, 

concisa, analise a presença, no caso, dos requisitos ensejadores da prisão cautelar. 

 

HC – Habeas Corpus 0532922-49.2013.8.130000 – TJMG – 1° Câmara criminal 

– Ementa: Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico. 

Alegação de não envolvimento no delito. Matéria fática relegada ao feito principal. 

Presença dos requisitos do art. 312, CPP. Revogação preventiva inviável. Ordem 

denegada.A decisão: “o envolvimento ou não do paciente nos delitos que lhes são 

imputados, constitui matéria cuja análise é relegada ao feito principal, bastando 

indícios de autoria para que a prisão cautelar seja justificada. Não configura 

constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente suspeito da prática dos 

delitos de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico, notadamente como 

garantia da ordem pública, estando presente prova de materialidade e indícios 

suficientes de autoria. Ordem denegada”. 

 

Percebe-se o uso da prisão preventiva para assegurar a manutenção da ordem pública. 

Entretanto, “se não é possível precisar o real significado de um instituto, razoável seria que 

seu uso fosse inviável ou, caso contrário, que fosse realizado fundamentação lógico – jurídica 

para justificar a aplicação da medida”.55 

E, assim como nos tribunais estaduais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo 

Tribunal Federal, não obstante, mantém a mesma linha. 

 

6° turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o HC – Habeas Corpus 

36158 – Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus. Negativa de direito em 

                                                 
55 HERCULANO, Leandro Camargos; PASSOS, Fabio Presoti. Análise da ordem pública como fundamento da 

prisão preventiva, violação do sistema acusatório. Disponível em:< http://www.ambito-juridico.com.br> Acesso 

em: 04 jul 2017. 
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recorrer em liberdade. Decisão fundamentada. Gravidade em concreto do delito. 

Periculosidade do réu. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Presença 

dos pressupostos do art. 312, CPP. Parecer acolhido. Decisão: “a cautelar não é 

incompatível com o princípio da presunção de não culpabilidade, sendo certo, ainda, 

que, ao contrário do alegado pela impetrante, condições pessoais eventualmente 

favoráveis ao paciente não tem – por si só – força suficiente para garantir- lhe à 

liberdade quando presente os pressupostos e alguns dos motivos no art. 312, CPP. O 

cárcere preventivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem 

pública e na aplicação da lei penal, tendo em vista, essencialmente, a periculosidade 

do agente e a gravidade concreta do delito de homicídio – tiros disparados em um 

bar. Recurso de Habeas Corpus improvido”.  

 

Supremo Tribunal Federal (STF) - Habeas Corpus 116409 – publicado 

27/02/2013 – Ementa: Habeas Corpus. Constitucional. Penal. Roubo. Prisão 

preventiva. Alegação de motivação idônea para fundamentar a prisão preventiva do 

paciente. Indeferida.  – Decisão: “A necessidade da prisão preventiva se 

consubstancia no resguardo da ordem pública, violada pela gravidade do delito em 

questão, impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do 

poder judiciário. Note-se que se trata, pelo menos em tese, de forte grupo criminoso 

armado, responsável pelo cometimento de inúmeros delitos neste Estado e com a 

ramificação em outras unidades da federação. Imperiosa, assim, a decretação da 

prisão preventiva dos acusados pela garantia da ordem pública”. 

 

Nessa seara, Herculano e Passos acreditam que “a ordem pública apenas serve para 

fundamentar o cárcere do acusado, buscando subsídios em outras circunstancias, como a 

gravidade da conduta delitiva, o histórico do acusado, se o delito foi cometido mediante 

violência ou grave ameaça”.56 

 

 

3.3 A neutralização do inimigo e a presunção de inocência. 

 

Segundo Silveira, diante da sua natureza cautelar, a segregação provisória tem como 

principais características a excepcionalidade, a instrumentalidade, a idoneidade e a 

proporcionalidade. A excepcionalidade é uma condição vinculada à presunção de inocência, o 

que faz com que a prisão preventiva seja autorizada somente nos casos mais graves, tendo em 

vista a radical restrição de direitos e sofrimento que causa ao imputado57.  

 

É inadmissível que o indivíduo que figura como réu em um processo criminal seja 

tratado como condenado, já que sequer existe uma sentença condenatória, o que 

                                                 
56 Ibidem 
57 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.43  
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demonstra que a prisão preventiva sempre recairá sobre um inocente, status que 

inclusive poderá ser confirmado após o procedimento através de uma sentença 

absolutória. Assim, para que haja uma mínima compatibilidade entre a medida e o 

respeito aos direitos fundamentais, a constrição deverá restar restrita aos casos 

excepcionais, quando a necessidade restar devidamente comprovada. 58 

 

Seria esta uma forma de neutralização do inimigo? Visto neste estudo, anteriormente 

que no Direito Penal do Inimigo defende-se que aquele que se propõe a agir de maneira 

contrária à lei, acaba agindo de maneira contrária ao próprio Estado e, deste modo, deve ser 

encarado como um inimigo, tendo, como consequência, suprimidas algumas de suas garantias 

fundamentais. A pessoa que não se enquadra ao estado de cidadania também não faz jus aos 

direitos assegurados aos cidadãos e, portanto, são tratados de modo diferenciado pela 

Justiça.59 

Neste contexto, como consequência da adoção da teoria, admiti-se a flexibilização de 

princípios, como da legalidade, da presunção de inocência e da lesividade, contraditório, 

ampla defesa, devido processo legal e também como consequência de sua adoção, pode vir a 

ocorrer o aumento desproporcional das penas, o abuso de medidas cautelares, dentre outras 

situações contrárias ao Estado Democrático de Direito. 

Como já foi dito, um Estado Democrático de Direito se caracteriza principalmente 

pelo fato de, tanto os governados como os governantes, se submeterem às leis. Cabe ao 

Estado a função de aplicar as leis, disciplinando as relações em sociedade, contudo, o direito 

de punir do Estado encontra limites nos direitos fundamentais dos cidadãos. 

 De acordo com Zaffaroni, em um Estado Democrático de Direito não se pode 

vislumbrar a possibilidade de um indivíduo ser tratado como um objeto de direito e não como 

um sujeito de direito. Da mesma forma, tratar um criminoso como inimigo, suprimindo-lhe 

garantias como o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, é totalmente 

inconstitucional.60 

O autor afirma ainda que os direitos fundamentais consistem em uma conquista da 

humanidade, que deve ser protegida, promovida e até melhorada pelo Estado. Assim, seria um 

retrocesso a limitação de direitos fundamentais simplesmente com o objetivo de punir mais 

facilmente aqueles que violarem as leis. Agindo dessa forma, cria-se um verdadeiro estado de 

                                                 
58 SILVEIRA, op cit. p. 219 
59 JAKOBS; MELIÁ, op cit p. 22 
60 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, 1940 – O inimigo no direito penal/Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de 

Janeiro: Revan, 2007, 2ª edição, 2007.  
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guerra que é incompatível com o vigente Estado de Direito, conquistado ao longo de muitos 

anos. 

Em sua visão, o Direito Penal do Inimigo é totalmente incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, configurando-se como um verdadeiro retrocesso para a sociedade, 

uma vez que o ius puniendi do Estado não pode ser exercido de forma discricionária, 

encontrando seus limites nos direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição, 

preservando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana presente expressamente no 

art. 1º, inciso III da Magna Carta.61 

Para o jurista italiano Luigi Ferrajoli, mesmo nas circunstâncias onde em tese haveria 

uma situação onde a cautelaridade de fato estivesse presente, a prisão não seria cabível. 

Segundo ele, existiriam medidas menos gravosas capazes de resolver a situação. E mesmo 

quando isso não ocorresse, a situação criada pela prisão é tão violenta e desproporcional e 

coloca em xeque tantos princípios democráticos, que ela jamais deveria ser utilizada.62 

Explica ainda, que em relação à questão das provas, em havendo uma fundada e 

concreta suspeita de que o réu pode vir a adulterar ou destruir alguma prova, o mais acertado 

é que se dê prioridade a colheita daquela determinada prova e que, em sendo necessário, o 

acusado seja detido somente pelo tempo necessário para que isto ocorra. 

Quanto à possibilidade de fuga, para assegurar a aplicação da lei penal, Ferrajoli  

defende a ideia de que mais do que o medo da condenação, o que leva as pessoas a fugir é a 

possibilidade de uma prisão antecipada, fundada em motivos arbitrários e injustos. Defende 

ainda que, se não existissem prisões provisórias, ao menos até a véspera do julgamento o réu 

teria todo o interesse em ficar para contribuir em sua defesa e buscar uma absolvição. Até a 

condenação, se tivesse a certeza de que responderia em liberdade, o acusado buscaria todos os 

meios para se defender.  

E, para evitar a fuga, seria melhor a aplicação de medidas cautelares menos danosas 

que poderiam ser estabelecidas tais como apresentação regular ao juízo, prisão domiciliar, ao 

menos em alguns turnos, proibição de frequentar certos lugares ou entrega do passaporte. Por 

essas razões, Ferrajoli defende a extinção desse instituto. Além de violar a presunção de 

inocência, responder a um processo preso, contribui para o aumento da desigualdade na 

relação acusação e réu, diminuindo as chances de defesa. 

                                                 
61 Ibidem  
62 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 



30 

 

Em sua crítica, o autor ironizou ao referir que se fosse verdade que a constrição 

cautelar não tem caráter punitivo, os presos provisórios deveriam cumprir tal medida em 

instituições especiais e não em lugares idênticos ou piores do que os ocupados pelos presos 

condenados.63  

Nesse sentido, Silveira faz um alerta: 

 

a situação da prisão preventiva no Brasil é extremamente grave. Isto porque além da 

já mencionada mentalidade autoritária ainda presente na sociedade brasileira, a 

prisão preventiva se encontra inserida na dinâmica da urgência característica da 

sociedade contemporânea, muitas vezes sendo utilizada para iludir a opinião pública 

cada vez mais sedenta por segurança. E ainda, a imagem da prisão imediata do 

suspeito, muitas vezes algemado e levado ao cárcere sob o foco das câmeras dos 

programas de televisão sensacionalistas, provoca uma falsa sensação de justiça 

instantânea, proporcionando a construção de uma imagem equivocada do sistema 

repressivo no imaginário social, realidade que contribui sobremaneira para o 

desvirtuamento e aplicação inadequados da prisão preventiva que, ao invés de ser 

utilizada como ultima ratio, se torna regra.64 

 

Desse modo, Lopes Jr. afirma que “o problema da banalização da constrição cautelar 

no Brasil não é legislativo, mas cultural, uma vez que a prisão preventiva segue sendo 

utilizada indiscriminadamente”.65 

E o que dizer sobre a prisão cautelar nos casos em que haja indícios de reiteração da 

prática criminosa, dissociada da preservação do inquérito policial e do processo? 

 

3.4  Prisão preventiva por reincidência 

 

 A lei expressamente consigna que nos termos do art. 312 do Código de Processo 

Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena 

privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.  

Assim, se alguém praticar um furto simples (pena máxima de 4 anos) e for primário, 

não há razão para a decretação da prisão preventiva pois, para essas hipóteses, o Código Penal 

autoriza a aplicação de penas restritivas de direitos, as chamadas "penas alternativas", regra 

                                                 
63 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2010. 
64 SILVEIRA, op cit p. 221 
65 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.44  
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essa que já era aplicada antes da nova lei. Não tem sentido prender preventivamente alguém 

se, de antemão, já se sabe que, depois da condenação, o agente não poderá ser preso. Essa foi 

a razão pela qual a Lei n. 12.403/11 prevê, como um dos requisitos para a decretação da 

prisão preventiva, ter o crime pena superior a 4 anos.  

Porém, se o mesmo crime for praticado por um agente reincidente em crime doloso, o 

art. 313, II, CPP fundamenta a prisão preventiva, neste caso não se exige para a decretação 

dessa modalidade de prisão que o agente pratique crime com pena superior a 4 anos e seja 

reincidente. Basta um ou outro requisito, como nos mostra a jurisprudência. 

 

 

 

0026920-16.2017.8.19.0000 - HABEAS CORPUS 

1ª Ementa 

Des(a). LUIZ ZVEITER - Julgamento: 04/07/2017 - PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL 

  

HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME 

DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A 

DEFESA DA VÍTIMA, DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, 

DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RELAXAMENTO 

DA PRISÃO PREVENTIVA SOB A ALEGAÇÃO DE SER A 

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, BEM COMO POR HAVER EXCESSO DE 

PRAZO, QUE NÃO MERECE PROSPERAR. AS DECISÕES FORAM 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. A CAUTELA NECESSÁRIA FOI 

ADOTADA, POSTO QUE NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA 

QUE JUSTIFICASSE O AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. 

COM RELAÇÃO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, COMO SABIDO, SUA 

ANÁLISE DEVE SER FEITA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIEDADES DO CASO 

CONCRETO, DEVENDO TAMBÉM SER APRECIADA A EXISTÊNCIA DE 

EVENTUAL INÉRCIA ESTATAL. EXTRAI-SE DAS JUDICIOSAS 

INFORMAÇÕES QUE A MARCHA PROCESSUAL ESTÁ COMPATÍVEL COM 

AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, NÃO SE CONSTATANDO 

QUALQUER INÉRCIA INJUSTIFICADA OU DESÍDIA DO PODER 

JUDICIÁRIO. ADEMAIS, ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE, DIANTE 

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EIS QUE HÁ 

PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE 

AUTORIA EVIDENCIADOS PELAS PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO, 

DO QUE DECORRE A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM 

PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA GRAVIDADE 

CONCRETA DA CONDUTA E DO FATO DE O PACIENTE TER PRATICADO 

O CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, QUE, ALÉM DE HEDIONDO, 

POSSUI PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA SUPERIOR A 04 

(QUATRO) ANOS, PREENCHENDO A HIPÓTESE DESCRITA NO INCISO I, 

DO ARTIGO 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM 

DENEGADA.66 

  

                                                 
66 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. HABEAS CORPUS n. 0026920-16.2017.8.19.0000 - 

Primeira Câmara Criminal. Des(a). LUIZ ZVEITER - Julgamento: 04/07/2017. Disponível: 
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 Nos crimes graves como roubo, homicídio, tráfico de entorpecentes, latrocínio, 

extorsão, lesões graves, etc., continua sendo possível a decretação da prisão preventiva, 

mesmo aos agentes primários. Já para os crimes menos graves como furto simples, 

apropriação indébita, etc., a regra é permitir que o agente responda ao processo em liberdade. 

 

0029580-80.2017.8.19.0000 - HABEAS CORPUS 

1ª Ementa 

Des(a). MÁRCIA PERRINI BODART - Julgamento: 04/07/2017 - QUARTA 

CÂMARA CRIMINAL 

  

HABEAS CORPUS. Paciente denunciado por suposta prática dos crimes dos artigos 

16, IV, da Lei n° 10.826/03 e art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da Lei n° 11.343/06, na 

forma do art. 69 do Código Penal. Prisão em flagrante convertida em preventiva no 

dia 22/05/2017. O Impetrante busca a concessão da ordem para que seja relaxada 

a prisão preventiva do Paciente, sustentando excesso de prazo para oferecimento da 

denúncia. Requer, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a 

eventual aplicação das medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de 

Processo Penal, ao argumento, em síntese, de que não estão presentes os requisitos 

autorizadores da prisão e ofensa ao princípio da homogeneidade. Insustentável o 

pedido de relaxamento da prisão em virtude do excesso de prazo para oferecimento 

da denúncia. A alegada irregularidade neste prazo está superada, porquanto, segundo 

informado pela autoridade impetrada, a denúncia foi recebida em 09/06/2017, 

ocasião em que se determinou a intimação do Paciente nos termos do art. 396 do 

CPP. Além disso, é consabido que eventual demora no desenrolar da ação penal 

deve ser analisada com observância ao princípio da razoabilidade, levando em conta 

elementos do caso concreto. O feito tem tramitado regularmente e inexiste qualquer 

desídia do Juízo de primeiro grau. Manutenção da prisão preventiva, Necessidade. 

Configurado o fumus comissi delicti, porquanto presentes a materialidade e os 

indícios suficientes de autoria do denunciado. Periculum libertatis consubstanciado 

na necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública. O decreto 

prisional está suficientemente fundamentado, calcado nos elementos dos autos, e 

apresenta justificativas razoáveis para a manutenção da prisão. Como bem 

salientado no decisum, o ora Paciente "foi preso após denúncias de que havia 

elementos armados em um dos acessos à comunidade Tira Gosto, comandada pela 

facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), realizando a segurança armada do 

tráfico de drogas contra uma possível investida da facção criminosa rival, o que 

demonstra a periculosidade do indiciado que teria afirmado trabalhar para o tráfico." 

Ressalte-se, ainda, que a comprovação de endereço e da primariedade do Paciente 

não tem o condão, por si só, de afastar a necessidade da cautela extrema. Ausência 

de violação ao princípio da proporcionalidade ou homogeneidade entre 

a prisão cautelar e a sanção final, pois ao Paciente foram imputados os crimes de 

porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, cometidos em concurso 

material, cuja gravidade e circunstâncias serão apreciadas por ocasião da sentença, 

em conformidade com os ditames legais. Presentes os requisitos que autorizam a 

manutenção da prisão preventiva. Insuficiente a aplicação de quaisquer das 

medidas diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.67 

 

                                                 
67 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. HABEAS CORPUS n. 0029580-80.2017.8.19.0000 - Quarta 

Câmara Criminal. Des(a). Márcia Perrini Bodart - Julgamento: 04/07/2017 Disponível: <http://www4.tjrj.jus.br>  

Acesso em 06 jul 2017. 

 

http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2017.059.13791
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Contudo, nos crimes menos graves, se ele for reincidente e, presentes os fundamentos 

do artigo 312 do CPP, continua sendo permitida a decretação da prisão preventiva. Exemplo 

disso foi o RHC 79970/201768 em que a presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

ministra Laurita Vaz, indeferiu liminar em recurso em habeas corpus para revogar a prisão 

cautelar de réu preso em flagrante ao furtar peças de carne do supermercado Carrefour. Na 

decisão, a ministra afastou a insignificância do crime, tendo em vista a reiteração do delito. 

A realidade é que no Brasil prende-se muito, segundo o Conselho Nacional de Justiça 

a média de pessoas presas provisoriamente é de 41%, mesmo sendo a prisão cautelar medida 

de extrema exceção.69 

Nessa trilha, ainda que esteja sendo implantada de forma branda e vagarosa em nosso 

ordenamento jurídico, a audiência de custódia – que consiste, basicamente, no direito de que 

todo agente preso em flagrante seja, sem demora, conduzido à presença de um juiz para que, 

neste momento, se faça cessar eventuais atos de maus tratos ou de tortura e, também, para que 

se promova um espaço democrático de discussão acerca da legalidade e da necessidade da 

prisão, mostra-se indubitavelmente imperiosa sua implementação no ordenamento jurídico 

brasileiro.70 

No âmbito internacional, há muito as convenções, tratados e pactos internacionais, 

como a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Civis e Políticos, bem como a Convenção Européia dos Direitos do Homem, preveem que 

toda pessoa presa ou detida seja, com intensa brevidade, submetida à presença de um juiz para 

que este decida sobre a necessidade ou não da segregação cautelar. 

Percebe-se, assim, que, para a doutrina contemporânea, não há se falar, no âmbito das 

prisões processuais, em fumaça do bom direito e no perigo na demora, mas, sim, na existência 

de um delito e no perigo de liberdade do indiciado ou réu. 

 Para Pacelli71,  

enquanto os requisitos conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da 

lei penal são evidentemente de caráter instrumental, a garantia da ordem pública e 

a garantia da ordem econômica não se destinam a proteger o processo penal, 

enquanto instrumento de aplicação penal. Mas sim, dirige-se à proteção da própria 

                                                 
68 Superior Tribunal de Justiça. RHC nº 79970 / MG (2017).  Relator: Min. Laurita Vaz. Brasília, DF, 2017. 

Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo> Acesso em 06 jul 2017. 
69 Conselho Nacional de Justiça. Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no Brasil. Brasília, DF, jun. 2014. 

Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf>. Acesso em: 06 

jul. 2017.  
70 LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 11 ed. São Paulo: Saraiva. 2014.p.48  
71 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 17ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 525. 
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comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente 

atingida caso os supostos autores da prática delitiva permanecessem soltos. 

 

Entretanto, contrário a essa ideia Nucci entende que é legítima a decretação da prisão 

preventiva para garantia da ordem pública, com base na gravidade abstrata do delito como nos 

casos de organização criminosa, por exemplo, desde que devidamente fundamentada. 

Inclusive, segundo o autor, o clamor público, em razão de crimes que ganham destaque na 

mídia, pode comover multidões e provocar, de certo modo, abalo à credibilidade da justiça e 

do sistema penal. Motivo pelo qual a prisão preventiva poderá ser decretada, desde que 

associada a outros fatores tais como maus antecedentes, circunstâncias do delito etc., uma vez 

que, diante dessas situações, se aguarda uma providência do judiciário.72 

No decorrer deste estudo, foi possível observar que a prisão preventiva não vem sendo 

utilizada só como uma antecipação da pena, mas se mostrou, por diversas vezes, mais gravosa 

do que a pena posteriormente, como um, dos exemplos, o habeas corpus n.º 70053369906, 

julgado pela Sétima Câmara Criminal, do TJ/RS, no qual o relator do acórdão, desembargador 

José Conrado Kurtz de Souza, ao denegar a ordem de soltura, aduziu que “A prisão 

preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando 

calcada em dados concretos, como é a hipótese presente.” Nesse caso, após o agente 

permanecer preso preventivamente por 10 (dez) meses, foi condenado (após a instrução) à 

pena de 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime 

semiaberto. O réu permaneceu preso preventivamente o dobro do tempo e em regime mais 

gravoso do que a pena que lhe fora imposta. 73 

 A reincidência é requisito previsto no inciso II, do artigo 313, do Código de 

Processo Penal. Infelizmente, optou o legislador em seguir na linha de máxima estigmatização 

do reincidente, em flagrante bis in idem. Autorizar uma prisão preventiva com base, 

exclusivamente, no fato de ser o réu ou indiciado reincidente (artigo 313, inciso II) é uma 

                                                 
72 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 9. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2009, p. 633. 
73 MELO, Marcelo dos Santos.  A prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública e a visão 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acerca da segregação cautelar nos delitos de furto 

simples e furto qualificado cometidos nas Comarcas do Litoral Norte (05/07/2011 – 05/01/2014). Disponível 

em:< emporiododireito.com.br>  Acesso em: 07 jul 2017. 
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interpretação equivocada, uma vez que viola o princípio constitucional de presunção de 

inocência.74  

Assim, devido à ausência de definição precisa do que vem a ser garantia da ordem 

pública, pautando-se em fatos pretéritos, com discurso de evitar que determinadas pessoas 

voltem a reiterar no mundo do crime, fica evidente que o que se está sendo sopesado, quando 

do decreto da prisão preventiva, é o próprio imputado, a personalidade, o ser do agente.75 

Por essa linha de raciocínio, evidencia-se que decisões são tomadas com base no que a 

doutrina denomina direito penal do inimigo, ficando nítida a presença de suas características 

com o adiantamento da punibilidade, a previsão de penas desproporcionalmente altas e a 

relativização ou mesmo a supressão de certas garantias individuais.76 

Observa-se que na maioria dos discursos para a manutenção da prisão preventiva ou 

sua legalidade não há precipuamente, um juízo prognóstico a considerar, além da 

probabilidade de uma condenação, a probabilidade de que seja imposta uma pena privativa de 

liberdade a ser executada.    

 

0030516-08.2017.8.19.0000 - HABEAS CORPUS 

  

1ª Ementa 

Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE - Julgamento: 04/07/2017 - 

QUARTA CÂMARA CRIMINAL 

  

HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. O decreto 

da prisão preventiva está devidamente fundamentado, tendo sido a segregação 

preservada para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da Lei Penal 

e por conveniência da instrução criminal. O fato de o paciente, eventualmente, ser 

primário, possuir bons antecedentes, ter residência fixa e exercer atividade lícita não 

é, por si só, fundamento para a sua pronta colocação em liberdade, notadamente em 

se tratando do delito de latrocínio, crime extremamente grave, que tem causado 

repulsa e intranquilidade na sociedade e abalo na ordem pública, exigindo-se 

severidade no seu tratamento. Por outro lado, a hipótese não comporta a aplicação 

de medidas cautelares diversas da prisão, eis que a custódia do paciente se faz 

plenamente necessária, uma vez que adequada à gravidade do delito e às 

circunstâncias dos fatos. ORDEM DENEGADA.77 

 

 

                                                 
74 LOPES Jr. op cit. p. 642-643  
75 MELO, op cit. p. 7 
76 JAKOBS; MELIÁ, op cit. p. 35 
77 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. HABEAS CORPUS n. 0030516-08.2017.8.19.0000 - Quarta 

Câmara Criminal. Des(a). Antonio Eduardo Ferreira Duarte - Julgamento: 04/07/2017 Disponível: 

<http://www4.tjrj.jus.br>  Acesso em 06 jul 2017. 
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0029131-25.2017.8.19.0000 - HABEAS CORPUS 

1ª Ementa 

Des(a). DENISE VACCARI MACHADO PAES - Julgamento: 29/06/2017 - 

QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 157, §2º, II (DUAS VEZES), NA FORMA DO 70, 

CAPUT, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B (DUAS 

VEZES) DA LEI Nº 8.069/90, TUDO EM CÚMULO 

MATERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA 

CAUTELAR. PRESENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 

Examinando a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente 

em preventiva, bem como aquela que a manteve, por ocasião da audiência de 

custódia, bem se verifica que a constrição está fundamentada em estrita obediência 

ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, além de demonstrada a 

necessidade social da custódia cautelar diante da presença dos pressupostos ínsitos 

no artigo 312 do Código de Processo Penal, com as alterações trazidas pela Lei 

12.403/2011, não havendo, portanto, que falar em qualquer ilegalidade no decreto 

prisional, estando a referida decisão devidamente motivada na garantia da ordem 

pública, da instrução criminal e, ainda, da aplicação da lei penal, tendo em vista a 

gravidade concreta do delito em tese praticado, estando presentes, ainda, os 

requisitos do fumus comissi delicti (probabilidade do acusado ser o autor dos 

delitos, o que se demonstra pela prova da existência do crime e indícios suficientes 

da autoria) e periculum libertatis (o perigo que a permanência do paciente em 

liberdade representa para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e a 

própria segurança da coletividade). Assim, e sem que se viole o espírito do 

legislador ao editar a Nova Lei nº 12.403/2011, qual seja, de ser a regra maior a 

liberdade do autor do fato, não há a mesma de se sobrepor, no caso em tela, à 

necessidade social da custódia do paciente diante da presença do trinômio: gravidade 

da infração + repercussão social + periculosidade do agente, devendo ser salientado 

que os crimes imputados são os previstos no artigo 157, §2º, II (duas vezes), na 

forma do artigo 70, caput, in fine, ambos do Código Penal e 244-B (duas vezes) da 

Lei nº 8.069/90, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, e ainda que, o 

requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal está 

preenchido, uma vez que os tipos penais imputados ao demandado, observado o 

cúmulo material, possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, estando a 

segregação acautelatório alicerçada nos requisitos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, não sendo suficientes, no caso concreto, a aplicação de medida 

cautelar diversa, sendo certo que as demais condições pessoais favoráveis do 

acusado - primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, por si sós, não 

seriam suficientes para a restituição de sua liberdade, considerando-se, ainda, as 

circunstâncias específicas que envolvem o crime. Cumpre consignar, também, que 

as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas observando-se a 

necessidade e sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e 

condições pessoais do acusado (incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo 

Penal), e, in casu - repise-se - a segregação acautelatória restou alicerçada no 

fundamento da garantia da garantia da ordem pública, da instrução criminal e, ainda, 

da aplicação da lei penal e deve ser mantida, nos termos do artigo 312 do Código de 

Processo Penal, não sendo suficientes, no caso concreto, a aplicação de medida 

cautelar diversa. Gize-se, ainda, que não se pode olvidar que o articulado pelo 

impetrante e consistente ¿ No caso em tela, as vítimas em nenhum momento 

conseguiram explicar claramente como ocorreu o crime. Se foi com força 

intimidativa, tendo em vista que "violência", quando mencionado nos tipos penais, 

como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltada a pessoa 

humana. Sendo assim, violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento 

ou força, que pode ser físico ou moral, o que não ocorreu. Simplesmente pelo fato de 

o paciente NÃO TER REALIZADO NENHUM CRIME, muito menos roubado as 

vítimas -, exige profunda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via 

estreita do habeas corpus, como vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, o 

Superior Tribunal de Justiça e o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. DENEGAÇÃO DA ORDEM 
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Percebe-se, que as prisões cautelares estariam cumprindo uma prisão de controle 

social: valendo-se das "emergências" e da necessidade de uma punição imediata, que 

responda aos anseios da população e da mídia, as prisões cautelares estariam sendo usadas 

não para servir ao processo, mas sim, como um instrumento de controle social. 

Nesse contexto, a ideia de inimigo tem sido usada para negar a certos indivíduos a sua 

condição de pessoa, negação essa que ocorre não pela simples retirada de direitos, mas pelo 

fundamento empregado para essa retirada: os direitos lhe são negados porque o indivíduo é 

considerado um ente perigoso.78  

E o que seria a prisão cautelar se não a "mera contenção" de alguém? Afinal, se não há 

um processo penal finalizado (ou seja, com sentença transitada em julgado), ainda não há o 

legítimo poder de punir do Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, 1940 – O inimigo no direito penal/Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de 

Janeiro: Revan, 2007, 2ª edição, 2007.  
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com o que foi exposto no presente trabalho, após o advento da Lei nº 

12.403/11, a prisão preventiva se tornou definitivamente a ultima ratio no sistema de medidas 

cautelares, uma vez que, além dos pressupostos e requisitos exigidos, a decretação da medida 

também passou a depender da possibilidade de não cabimento das demais medidas diversas da 

prisão contidas no artigo 319. 

Por sua vez, claro é o atentado à dignidade da pessoa humana, ainda mais em um 

Estado Democrático de Direito, se considerar suspeitos de um ilícito criminal como não 

cidadãos, ou seja, como verdadeiros inimigos do Estado, impondo-lhes sanções de guerra, 

sem observância a um devido processo legal na formação da culpa. 

Um dos grandes riscos observados quanto à relativização de direitos e garantias 

fundamentais na persecução criminal, mais precisamente na configuração do inimigo, foi o 

fato de o inimigo ser quem o Estado, detentor do poder, considerar como tal, ou seja, quem o 

soberano entender como uma ameaça à ordem pública, e aos seus interesses. 

Assim, a prisão preventiva, na atualidade, tem sido utilizado de maneira arbitrária e 

equivocada, se o estado tem o poder de segregar aquele que julga trazer perigo para paz 

social, sem ao menos pormenorizada fundamentação, não evoluímos do absolutismo para a 

democracia. 
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