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RESUMO 

 

 

O objetivo deste estudo é analisar, a partir de casos concretos, as razões dos decretos 

prisionais preventivos, considerando a tentativa de se obstar o excesso através da lei n° 

12.403/2011. A partir do objetivo geral, foram desdobrados quatro objetivos específicos, 

sendo eles: refletir sobre como as decisões dos decretos preventivos são legitimadas; refletir 

sobre como a influência da mídia pode contribuir com a legitimação da prisão preventiva que 

afronta às garantias constitucionais; identificar o mecanismo de seletividade e formação do 

estereótipo do inimigo; analisar o contraponto do Estado de exceção como construção teórica 

do direito à resistência. Como caminho metodológico optamos por uma pesquisa de 

abordagem qualitativa, buscando analisar os fenômenos sociais em quatro casos concretos de 

decretos preventivos. Os casos analisados referem-se ao inquérito policial suplementar de nº 

80 da Polícia Judiciária de Rondônia; o caso dos desabrigados e segregados pela enchente do 

Rio Madeira; o caso do pastor evangélico e o caso do professor de literatura. Todos os casos 

mencionados estão registrados na Comarca de Porto Velho-RO. Para tanto, realizamos uma 

pesquisa documental e bibliográfica, com suporte na criminologia crítica. Dentre os principais 

estudos tomados nesta pesquisa para análise, utilizamos Agamben (2004) que trata do estado 

de exceção, Malaguti Batista (2003, 2006) que versa sobre arbitrariedade seletiva, Becaria 

(2014) que aborda a discricionariedade da prisão. Dos estudos de Bourdieu (1989) 

concebemos a ideia do capital simbólico. Em Delmanto Junior (2001) e Kato (2005) apoiamos 

a concepção dos pressupostos da prisão preventiva e, para buscar a cautelaridade da prisão, em 

uma genealogia das punições apoiamos em Foucault (2002, 2014). Além desses, também 

utilizamos as considerações de Batista (1997, 201) e Menegat (2012) entre outros. Com base 

nos estudos e reflexões dos casos concretos, é possível perceber que a excepcionalidade e o 

“estado de exceção” da prisão preventiva só se aplicam a uma parcela da sociedade, 

desprovida de “capital simbólico”, sendo por isso, violados direitos fundamentais, em 

decorrência de afronta a princípios como o estado de inocência, devido processo legal e 

dignidade da pessoa humana. A ideologia predominante nas fundamentações e discursos 

adotados, nos decretos judiciais, propagam a ideia de um “rigor punitivo” em combate ao 

“medo social”. 
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ABSTRACT 

   

 

   

The aim of this research is to analyze reasons for preventive detention enactments, from 

concrete cases, considering the attempt to prevent excess through the Brazilian law 

12.403/2011. From this main goal, four specific objectives were unfolded: to reflect on how 

decisions for preventive acts are legitimized; to reflect on how the influence of the media may 

subsidize legitimation of preventive detentions which clash with constitutional guarantees; to 

identify selectivity mechanism and the enemy stereotype formation and, finally, to analyze the 

State of exception counterpoint as a theoretical construction to the right of resistance. A 

qualitative approach has been adopted to analyze the social phenomena implicated in four 

concrete cases of preventive detention acts. The cases analyzed refer to the supplementary 

police investigation number 80 from Rondônia Judicial Police; the homeless and segregated 

individuals due to the Madeira River flood; the evangelical pastor and the case of the 

Literature teacher. All the mentioned cases are registered in Porto Velho-RO county. A 

documental and bibliographical research has been carried out, with support from critical 

criminology. Among the main studies taken into account in this research for analysis, we have 

used Agamben (2004), who deals with the State of exception, Malaguti Batista (2003, 2006), 

who discusses about selective arbitrariness, Becaria (2014), who argues on detention 

discretion. From Bourdieu (1989)‟s studies we have conceived the idea of symbolic capital. In 

Delmanto Junior (2001) and Kato (2005), we have pursued support to the conception of pre-

trial detention assumptions and, in regard to the precautionary detention, in a genealogy of 

punishments we have found support in Foucault (2002, 2014)‟s study. In addition to those 

authors, we also have considered Batista (1997, 201) and Menegat (2012), among others. 

Based on the studies and reflections of the concrete cases, it was possible to perceive that the 

exceptionality and the "state of exception" of preventive detention only applies to part of the 

society, who lacks "symbolic capital", and for that reason essential rights may be violated, due 

to the affront to principles such as the state of innocence, due to the legal process and human 

dignity. The predominant ideology in the foundations and discourses adopted, in the judicial 

acts, propagate the idea of a "punitive rigor" in contest to the "social fear”. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O Processo Penal deve ser analisado sob uma ótica constitucional garantidora dos 

direitos e liberdades individuais. É com essa abordagem que se efetiva as garantias e protege 

os indivíduos de uma extrapolação dos limites jurídicos do ius puniendi do Estado. Com isso, 

temos a preservação de um Estado Democrático de Direito, conforme o artigo 1º da 

Constituição Federal de 1988. 

Nesta ótica, entendemos que a prisão preventiva, como instrumento responsável do 

devido processo penal, não é uma regra, por encontrar justificativa, sob um olhar 

constitucional, de excepcionalidade, quando a liberdade do acusado comprometer a busca da 

verdade e/ ou o desfecho da ação penal.  

Além da excepcionalidade, a prisão cautelar preventiva tem, sob o mesmo olhar de 

excepcionalidade, um aspecto de provisoriedade, ou seja, decaindo os seus requisitos 

ensejadores, deverá o réu ser colocado em liberdade. Pela leitura isolada do artigo 312, do 

Código de Processo Penal, a dicção legal leva ao entendimento que, esta modalidade de 

segregação, requer tão somente o indício de autoria e prova da materialidade, somados à 

garantia da ordem pública e/ou econômica; conveniência da instrução processual; ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. 

A subjetividade dos requisitos da prisão cautelar preventiva, quando analisados de 

forma isolada, sem o apego às normas constitucionais, acaba por dar ensejo a representação 

e/ou decretos preventivos fundamentados em concepções genéricas, carregadas de preconceito 

social, sem qualquer excepcionalidade. 

 A relevância desta pesquisa, cujo título Prisão Preventiva: reflexões a partir de seus 

limites jurídicos e de alguns casos concretos, está, especialmente, no fato da recente mudança 

e pela banalização do uso de decretos cautelares preventivos, especialmente no Estado de 

Rondônia. 

Importa, também, na análise do fato de determinado grupo social apresentar, nas 

fundamentações dos decretos, risco que outro não representa, com claro controle social. Pois, 

enquanto há segregação com fundamento no clamor público temos que analisar, mesmo que 

extrapolado o limite jurídico da cautelar, o que é o “clamor público” ou “clamor social”, como 

essas expressões legitimam sem apresentar aparente afronta aos direitos e garantias 
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fundamentais dos segregados, assim como, quando as expressões foram inseridas em um 

contexto político e social.  

Da mesma forma é importante questionar quanto à possibilidade de resistência em um 

constante Estado de Exceção. Para tanto, analisamos os fundamentos dos decretos de alguns 

casos concretos e como foram tratados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. 

 Nessa perspectiva, elencamos as perguntas norteadoras da pesquisa da seguinte forma: 

1. Como as decisões dos decretos preventivos são legitimados? 2. Qual o perfil do segregado? 

3. A rede de relacionamento influi na decretação da prisão? 4. Qual a estratégia legitimadora 

que fundamenta a prisão que extrapola o limite jurídico? 5. A sociedade se indigna com 

prisões satisfativas que afronta garantias constitucionais?  

A partir desses questionamentos, delineamos o objetivo geral da pesquisa e 

especificamos outros objetivos, a fim de compreender os verdadeiros motivos do grande 

número de decreto cautelar preventivo, antes da formação da culpa do indivíduo, já que grande 

parte das segregações ganham fundamentos diversos da lei e Constituição Federal, 

dependendo do caso concreto e análise circunstancial do estereótipo do criminalizado. 

Como objetivo geral esta pesquisa se propõe a analisar os casos concretos que 

afrontam os limites jurídicos da prisão cautelar preventiva, sob uma ótica da ruptura do 

positivismo jurídico e interpretação a partir da criminologia crítica como mecanismo de 

controle social do excluído. 

Estabelecemos quatro objetivos específicos, são eles a) refletir como as decisões dos 

decretos preventivos são legitimadas; b) como a influência da mídia pode contribuir com a 

legitimação da prisão preventiva que afronta às garantias constitucionais; c) identificar o 

mecanismo de seletividade e formação do estereótipo do inimigo; d) analisar o contraponto do 

Estado de exceção como construção teórica do direito à resistência. 

O suporte teórico desta pesquisa envolve diversas áreas do conhecimento, dentre elas 

História, Filosofia, Sociologia, Direito e Análise do Discurso. 

A reflexão apoiou-se nos estudos de Foucault (2002, 2014) sobre as genealogias das 

punições, como compreensão da criminalidade e delinquência em contraponto com a repressão 

estatal e punição; em a ordem do discurso para desvendar as práticas discursivas e os poderes 

que as permeiam e a legitimação de decisões ilegais, bem como o contexto histórico das 

punições.  
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Para abordar a seletividade e criminalização da pobreza apoiamos em Malaguti Batista 

(2003, 2006), Batista (1997, 2015), Zafaroni (2012) e na explicação da influência exercida 

pela rede de relacionamento ou capital simbólico o suporte teórico pauta-se em Bourdieu 

(1989). 

Buscamos também em Kato (2005); Menegat (2012); Beccaria (2014) o reforço 

necessário para a compreensão da seletividade e controle social da prisão.  

Dos estudos de Delmanto Júnior (2001) versamos os limites jurídicos da prisão com os 

seus requisitos e em uma ampla discussão sobre Direitos Humanos e sociedade, a fim de 

refletir a crítica ao Direito Penal. Além desses, também utilizamos as considerações de 

Bonavides (2003) quanto ao estudo da expressão opinião pública pela ciência política, assim 

como a influência dos aspectos históricos políticos e legais da inquisição na decretação da 

prisão como meio de obtenção da confissão. 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa, tendo em 

vista que se preocupa em compreender os fenômenos sociais de casos concretos no estudo de 

prisões cautelares, envolvendo fatos de grande repercussão, de catástrofe ambiental e 

associado à pobreza e devoção. Neste sentido, Richardson (2015, p. 79) afirma que “A 

abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”.  

 Quanto ao tipo de pesquisa ela caracteriza-se como um estudo de caso, já que “... se 

concentra no estudo de um caso particular, considerado representativo de um conjunto de 

casos análogos, por ele significativamente representativo (SEVERINO, 2016, p.128)”. Para 

tanto, selecionamos quatro casos relacionados a prisões preventivas, sendo eles 1. o inquérito 

policial suplementar de nº 80 da Polícia Judiciária de Rondônia; 2. o caso dos desabrigados e 

segregados pela enchente do Rio Madeira; 3. o caso do pastor evangélico e 4. o caso do 

professor de literatura. Todos os casos são registrados na Comarca de Porto Velho-RO. 

 A seleção dos casos se deu a partir da atuação do pesquisador como advogado 

criminalista, porém mesmo considerando a “não neutralidade” da ciência, houve um 

distanciamento ao objeto empírico, na qualidade de advogado. 

 A coleta de dados se deu a partir da pesquisa documental e bibliográfica. Como escopo 

de análise, utilizamos os inquéritos policiais acima mencionados, assim como os decretos 

preventivos.  
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 Quanto aos objetivos, esta pesquisa é explicativa porque “...além de registrar e analisar 

os fenômenos estudados, busca identificar suas causas, seja através da aplicação do método 

experimental/matemático, seja através da interpretação possibilitada pelos métodos 

qualitativos (SEVERINO, 2016, p. 132). ” 

 Para a análise dos dados, utilizamos a categorização, em busca de identificar unidades 

significativas em cada categoria, através de critérios estabelecidos pelas características dos 

casos a fim de facilitar a análise da informação (RICHARDSON, 2015). Deste modo, 

descrevemos e analisamos cada caso. Em seguida, identificamos as categorias comuns. 

Esta dissertação está organizada com a seguinte estrutura: Apresentação, Introdução, 

seção 1, a qual trata dos Elementos para uma História do Instituto da Prisão Preventiva no 

Processo Penal brasileiro; seção 2, que versa sobre A Prisão Preventiva na prática Judicial em 

Porto Velho /RO: exposição de alguns casos concretos; seção, 3 sobre Direitos Humanos, 

Sociedade e Prisão Preventiva e, por fim, as Considerações Finais e Referências. 
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1. ELEMENTOS PARA UMA HISTÓRIA DO INSTITUTO DA PRISÃO 

PREVENTIVA NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO 

 

Apresenta-se, nesta seção, uma contextualização do processo histórico no qual a prisão 

ganha a cautelaridade abordada na pesquisa, bem como os momentos em que deixa de servir 

de instrumento do processo para servir à retributividade da sanção penal. 

Trataremos, também, no aporte histórico as genealogias das punições foucaultiana de 

maneira a contextualizar os caminhos que levaram à cautelaridade da prisão.  Para tanto, 

discorremos sobre as alterações quanto ao objetivo e finalidade de segregar em diferentes 

épocas na perspectiva de Foucault (2014). 

Ao abordamos o sistema jurídico-penal e o tratamento diferenciado por praticantes do 

mesmo crime, utilizaremos as considerações de Beccaria (2014). Em Cruz (2006) 

discorreremos a cautelaridade em diferentes momentos da história e em Bitencourt (2012) 

observaremos o aspecto instrumental da prisão. 

 

 

1.1 O Sistemática da Prisão Preventiva: da Antiguidade ao Império Brasileiro 

 

 

A prisão é mais antiga do que o suposto nascimento relatado pela história, preexistindo à 

codificação pelas leis penais e criação do aparelho judiciário. A instituição foi criada a partir 

de “uma aparelhagem para tornar os indivíduos dóceis, por meio de um trabalho preciso” 

(Foucault, 2014, p.223).  

Com o passar do tempo, a prisão sofreu diversas alterações, quanto ao seu objetivo e 

finalidade. Na Antiguidade, verifica-se a prisão como forma de garantir a execução da pena e 

preservar o réu fisicamente, até o momento do julgamento e execução. Neste período, é 

possível verificar o caráter excepcional da prisão, pois se considerava, para decretação da 

custódia, a probabilidade de condenação do réu. O objetivo da segregação era, com a 

possibilidade de condenação, garantir eventual aplicação da pena, ou, até mesmo, a execução 

de dívidas, o que já demonstrava seu caráter cautelar e econômico. Em Atenas, a medida 

extrema era, perfeitamente, possível, em casos de crime de peculato, crimes contra a ordem 

pública e de conspiração contra a pátria. 



16 

 

Em Roma, a prisão preventiva era possível em casos de crimes julgados publicamente, 

isto, caso o réu confessasse. Neste tempo histórico, a prisão preventiva dividia-se em três 

espécies: in carcelum, milite tradictio e custodia libera. 

Na Idade Média a prisão antes da condenação perde o caráter excepcional. O sistema 

processual penal tinha um caráter inquisitorial, o que possibilitava a prisão sem critérios e 

excepcionalidades.  

Desta forma, permitia ao inquisidor a disposição do acusado, afigurando-se como 

pressuposto da instrução, para obtenção de confissões por meio de torturas. Com isso, surge a 

detenção temporal, que substituiu a pena de morte e mutilações; bem como a prisão 

eclesiástica, para o clérigo, que se insurgia contra a igreja, dando ao internamento a ideia de 

penitência e meditação, (Bitencourt, 2012). Nesta época, observamos o destaque do aspecto 

instrumental da prisão, através de um processo inquisitório, instituído pelas Ordenações do 

Reino, que previam a medida extrema, em caso de crimes graves, impondo, porém, restrições. 

No século XVIII, a prisão retoma o caráter de excepcionalidade e cautelaridade, servindo 

como detenção legal. Na segunda metade do século XVIII e início do século XIX a prisão 

assume feição de pena, por excelência, e garantia de justiça, em tese, civilizada, com suposta 

isonomia; introduzindo um processo de dominação e controle social, com o aparelho 

judiciário, segundo Foucault (2014) 

Na passagem dos dois séculos, uma nova legislação define o poder de punir 

como uma função geral da sociedade que é exercida da mesma maneira sobre 

todos os seus membros, e na qual cada um deles é igualmente representado; 

mas, ao fazer da detenção a pena por excelência, ela introduz processo de 

dominação característico de um tipo particular de poder. Uma justiça que se 

diz "igual", um aparelho judiciário que se pretende "autônomo", mas que é 

investido pelas assimetrias das sujeições disciplinares, tal é a conjunção do 

nascimento da prisão, "pena das sociedades civilizadas" (FOUCAULT, 1997, 

p. 223 e 224). 

 

Porém, nesta fase da história, a prisão não perdeu seu caráter de cautelaridade, uma vez 

que era utilizada para impedir fuga do acusado, destruição de provas ou reiteração da prática 

delitiva. Começa, também, as mudanças nas penas aplicadas, influenciadas por diversos 

pensadores iluministas e pelo jurista Beccaria (2014), que criticava o sistema jurídico-penal da 

época, por uma isonomia dos criminosos praticantes dos mesmos delitos, perante as leis.  

Para o filósofo a prevenção do crime seria mais eficaz do que o próprio castigo. Segundo 

o jurista a discricionariedade, quando da prisão, era um mal, e que, somente, a lei deveria 

indicar suas hipóteses de cabimento:  
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Concede-se, em geral, aos magistrados incumbidos de fazer as leis, um 

direito que contraria o fim da sociedade, que é a segurança pessoal; refiro-me 

ao direito de prender, de modo discricionário, os cidadãos, de vedar a 

liberdade ao inimigo sob pretextos frívolos e, consequentemente, de deixar 

em liberdade os seus protegidos, apesar de todas as evidências do delito. 

Como se tornou tão frequente um erro tão prejudicial? Ainda que a prisão 

seja diferente de outras penalidades, pois deve, necessariamente, preceder a 

declaração jurídica do delito, nem por isso deixar de ter, como todos os 

demais castigos, o caráter essencial de que apenas à lei cabe indicar o caso 

em que se há de emprega-la (BECCARIA, 2014, p.24). 

  

Ainda no século XIX, percebe-se uma vinculação da prisão com a economia, em virtude 

do número de pessoas, sem recursos, que praticam crimes, o que colocava em risco o 

crescimento econômico da burguesia. Com isso, segundo Bitencourt (2012), há uma 

dominação da burguesia sobre o proletariado, justificando, assim a garantia da ordem 

econômica. Para Foucault (2014) 

Há uma forma-salário da prisão que constitui, nas sociedades industriais, sua 

"obviedade" econômica. E permite que ela pareça como uma reparação. 

Retirando tempo do condenado, a prisão parece traduzir concretamente a 

ideia de que a infração lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira. 

Obviedade econômico-moral de uma penalidade que contabiliza os castigos 

em dias, em meses, em anos e estabelece equivalências quantitativas delitos-

duração (FOUCAULT, 1997, p. 224). 

   

 Por estes elementos, temos, em tese, as razões de a prisão preventiva estar ligada à 

garantia da ordem econômica, bem como a explicação da expressão "pagar dívida à 

sociedade", já que o tempo foi utilizado para medir as trocas.  

No Brasil colônia, a prisão preventiva estava, estritamente, relacionada com a formação 

da culpa, pois não era possível a prisão antes desta. O mandado de prisão expedido por um 

juiz era fundamental, sendo exceção o flagrante delito e as hipóteses de crimes apenados com 

morte natural ou civil, desde que formada a culpa em um lapso temporal de oito dias, sob pena 

de imediata soltura do réu. 

 Fora as hipóteses de flagrante delito e de crimes apenados com morte natural ou civil, o 

acusado somente seria preso preventivamente com a pronúncia. A pronúncia poderia ser 

ordinária, nos casos em que o acusado se livrava solto; pronúncia especial, referente aos 

crimes em que era possível o acusado se livrar seguro, ou seja, mediante ao pagamento de 

fiança; e pronúncia de "réo capiendo", nos casos dos crimes mais graves, sendo a prisão 

justificada até o julgamento. 
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Com a independência do Brasil foi outorgada a primeira constituição do Império, em 

25 de março de 1824. A Constituição Imperial assegurava a presunção de inocência, ao 

garantir a necessidade da formação da culpa para a segregação, ou seja, a regra era a liberdade, 

quando a culpa não fosse formada, com exceção dos casos declarados em lei. 

A prisão preventiva, sem formação da culpa só era possível em casos de crimes 

inafiançáveis e/ou mediante ordem escrita de autoridade legitima. Tal previsão de garantia de 

liberdade encontrava-se no artigo 179 e a exceção no inciso VIII, do mesmo dispositivo. 

Segundo Cruz (2006) mesmo com a culpa formada, em casos em que a lei permitia fiança, a 

liberdade, ainda, sim, era a regra: 

que mesmo com culpa formada, ninguém poderia ser conduzido à prisão, ou 

nela ser conservado, se prestasse fiança idônea, se cabível. Dizia-se ainda 

que, tratando-se de crime punido com pena não superior a seis meses de pri-

são ou que não fosse “de desterro para fora da Comarca”, poderia o réu “-

livrar-se solto” (inciso IX), ou seja, obter de volta sua liberdade sem pagar 

fiança.
1
  

 

O código de Processo Penal de primeira instância, de 1832, permitia a prisão 

preventiva, em caso de crimes em que não era possível o pagamento de fiança, mediante 

ordem escrita da autoridade legítima. Assim constava no artigo 175, do Código de Processo 

Criminal do Império 

Art. 175.  Poderão também ser presos sem culpa formada os que forem 

indiciados em crimes, em que não tem lugar a fiança; porém nestes, e em 

todos os mais casos, à exceção dos de flagrante delicto, a prisão não pode ser 

executada, senão por ordem escripta da autoridade legitima. 
2
 

 

A “culpa” nada mais era do que o convencimento do julgador, quanto à existência do 

delito, bem como a autoria por parte do acusado, após a análise dos elementos colhidos, como 

perícias, testemunhos e interrogatório do acusado. A regra sobre culpa e sua formação era 

regulada pelos artigos 134 e seguintes do Código de Processo Criminal de Primeira Instância, 

de 1832. Conforme Cruz (2006) 

A assim chamada “formação da culpa” era regulada pelos artigos 134 e 

seguintes do Código de Processo Criminal de Primeira Instância (Código 

Imperial, de 1832), e tinha como objetivo permitir ao juiz, após o ofereci-

mento de denúncia ou queixa, convencer-se da existência do delito e de quem 

era seu autor, caso em que assim o declarava por despacho nos autos, dando 

prosseguimento ao processo com vistas ao julgamento definitivo. 
3
 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.metajus.com.br/livros/livro2/capituloIII.html> Acesso em: 3 de agosto de 2016. 

2
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm> Acesso em: 3 de agosto 

de 2016. 
3
 Disponível em <http://www.metajus.com.br/livros/livro2/capituloIII.html>Acesso em: 3 de agosto de 2016. 
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Além disso, era resguardado ao réu o direito à nota de culpa, constando o motivo da 

prisão, os nomes dos seus acusadores e os das testemunhas. Deveria o decreto, não sendo o 

caso de flagrante, somente, ser realizado mediante ordem escrita da autoridade legítima, 

sendo, também, seus causadores punidos em caso de prisão arbitrária.  

A origem e obrigatoriedade da “ordem escrita”, para segregação cautelar, datam de 

1821, com o objetivo de obstar prisões arbitrárias realizadas por autoridades, que detinham o 

depósito da jurisdição, sem a culpa do cidadão infrator estar formada, como bem acentua Cruz 

(2006). 

Antes mesmo da Proclamação da Independência, o Príncipe Regente D. 

Pedro, em 23 de maio de 1821, após considerar o fato de que “alguns gover-

nadores, juízes criminais, magistrados, violando o sagrado depósito da juris-

dição que se lhes confiou, mandam prender por mero arbítrio, e antes de 

culpa formada, pretextando denúncias em segredo, suspeitas veementes e -

outros motivos horrorosos à humanidade, para impunemente conservar em 

masmorras, vergados com o peso de ferros, homens que se congregam pelos 

bens que lhes oferecera a instituição das sociedades civis, o primeiro dos 

quais é, sem dúvida, a segurança individual”, decretou que, a partir da edição 

de tal ato, “nenhuma pessoa livre no Brasil possa jamais ser presa sem ordem 

por escrito do juiz ou magistrado criminal do território, exceto somente o 

caso de flagrante delito, em que qualquer do povo deve prender o delinqüen-

te
4
”.  

 

Ao se convencer da existência do delito e autoria, o juiz lançava o nome do réu em 

livro próprio, bem como ordenava imediata prisão, nos termos do artigo 146, do Código 

Imperial.  

Fora as hipóteses de flagrante delito e de crimes apenados com morte natural ou civil, o 

acusado somente seria preso preventivamente com a pronúncia, que poderia ser ordinária, nos 

casos em que o acusado se livrava solto; pronúncia especial, referente aos crimes em que era 

possível o acusado se livrar seguro, ou seja, mediante ao pagamento de fiança; e pronúncia de 

"réo capiendo", nos casos dos crimes mais graves, sendo a prisão justificada até o julgamento. 

Com a reforma de 1841, através da Lei nº 261, de 03/12/1841, mudanças ocorreram na 

estrutura e funcionamento da justiça criminal do Império. Mudanças estas que perduraram por, 

aproximadamente, 30 anos. Durante este período, a teor do artigo 1° e 2º, da Lei nº 261/41, a 

polícia tinha a função de prender, investigar, acusar e pronunciar, o que, em tese, poderia 

                                                           
4
 Disponível em <http://www.metajus.com.br/livros/livro2/capituloIII.html>Acesso em: 3 de agosto de 2016. 
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comprometer a imparcialidade do julgador, por ser o responsável pela confecção dos 

elementos de informação, à época, considerados como prova, mesmo sem o contraditório. 

As nomeações dos delegados e chefes de polícias eram de competência do Imperador e 

presidentes das províncias, que os escolhiam entre os Juízes de direito e desembargadores. 

Aos chefes de polícias, conforme o artigo 58, parágrafo §6º do regulamento nº 120, de 

31/01/1842, cabiam processar e julgar as contravenções que contrariavam as posturas dos 

municípios, assim como os crimes apenados com prisão, degredo e desterro:  

Art. 58. Aos Chefes de Polícia na Côrte e em toda a Província, a quem 

pertencerem, competem as seguintes atribuições policiais 

6º Julgar as contravenções às Posturas das Camaras Municipaes, e os crimes, 

a que não esteja imposta pena maior que multa até 100$000, prisão degredo 

ou desterro até seis mezes, com multa correspondente à metade desse tempo, 

ou sem ella, e 3 mezes de Casa de Correcção, ou officinas publicas, onde as 

houver. 
5
 

 

Em 1871, com o surgimento da lei nº 2.033, regulamentada pelo Decreto 4.824/71, 

deixa os Chefes de Polícia de ter a atribuição de julgar infrações penais, podendo, no entanto, 

arbitrar fiança provisória, surgindo a forma inquisitiva de investigação, que conhecemos hoje 

por inquérito policial, como assevera Cruz, (2006) 

Essa situação foi mitigada pela Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871, que, 

embora mantendo a possibilidade de nomeação de Chefes de Polícia dentre 

magistrados (art. 1º, § 5º), deles retirou a competência para julgar certas 

infrações penais, ainda que lhes mantendo o poder de arbitrar fiança (que 

passou, nesse caso, a ser provisória, na forma do art. 10, § 2º c/c art. 14). A 

maior novidade, todavia, dessa reforma legislativa de 1871 foi a criação do 

Inquérito Policial, por meio do Decreto no 4.824/1871 (que regulamentou a 

Lei no 2.033/1871), instituindo-se uma rotina policial que, consolidada no 

tempo, é quase idêntica à que ainda hoje, passados mais de 130 anos, se utili-

za nas delegacias de polícia. 
6
 

 

Importante ressaltar que o Código de Processo Penal do Império foi sancionado, em 29 

de novembro de 1832, após a abdicação de D. Pedro I, ou seja, foi publicado por um governo 

regente, em nome do Imperador Dom Pedro II. O objetivo do Código era dar autonomia aos 

proprietários rurais das províncias, que podiam escolher seus representantes políticos: Chefes 

de Polícia, juízes de paz, que eram a autoridade judiciária do município. 

Apesar de conter traços inquisitórios, com recurso de ofício, interpostos pelos juízes, 

em desfavor do réu, o Código de Processo Criminal do Império guarda raízes de influências 

                                                           
5
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Regulamentos/R120>Acesso em: 3 de agosto de 2016.   

6
  Disponível em <http://www metajus.com.br/livros/livro2/capituloIII.html>Acesso em: 3 de agosto de 2016.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/D._Pedro_I
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liberais, perceptíveis quando se observa a introdução do habeas corpus, na sistemática do 

direito brasileiro. 

O diploma processual criminal do Império cumpriu importante papel na história, ao 

iniciar a instrumentalização de direitos e garantias atuais, como o devido processo legal e a 

ampla defesa, ao instituir o habeas corpus, como medida capaz de combater os abusos do 

Estado.    

 

 

1.2 O Processo Penal na Era Vargas 
 

Com o Brasil republicano e o modelo federativo, que se adotou, com a união 

indissolúvel dos Estados, passou a este último a competência, para legislar em matéria 

processual 

É importante sublinhar que, com a proclamação da República, criamos um 

modelo federativo parecido com o que é adotado pelos Estados Unidos da 

América, outorgando-se a cada Estado-Membro a competência para legislar 

em matéria processual. Ainda assim, algumas unidades da Federação, como 

São Paulo, Mato Grosso, Alagoas, Pará e Goiás, não abandonaram o Código 

Imperial e mesmo aqueles que editaram códigos próprios, não destoaram do 

modelo de persecução penal até então utilizado. 
7
 

 

A mudança efetivamente ocorrera no ano de 1941, durante o governo autoritário de 

Getúlio Vargas. O Código de Processo Penal de 1941 guardava raízes com o Código de 

Processo Penal Italiano de Benito Mussolini. Neste período, vale lembrar que, o país 

encontrava-se sob a égide do Estado Novo de Vargas. O diploma de 1941, em sua redação 

original, assim consignava: 

Art. 311 Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo Juiz, de ofício, a requerimento do 

Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da 

autoridade policial, quando houver prova da existência do crime e indícios 

suficientes da autoria. 
8
 

 

Pela leitura do dispositivo, verificamos que a existência do crime e os indícios 

suficientes da autoria, consignados na redação original, contemplavam a presunção de 

inocência, pois, sua formação passava pelo convencimento, após a análise destes elementos 

colhidos. 

                                                           
7
 Disponível em <http://www.metajus.com.br/livros/livro2/capituloIII.html>Acesso em: 3 de agosto de 2016. 

8
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>Acesso em: 10 de setembro de 

2016. 
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A primeira alteração veio com a lei 5.349, de 1967, a qual deu nova redação ao artigo 

311, excluindo a passagem que abordava a necessidade de haver “prova da existência do 

crime e indícios suficientes da autoria”. Com a alteração assim passou a consignar o novo 

texto 

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 

Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da 

autoridade policial
9
.  

 

No entanto, a necessidade da materialidade delitiva e do indício de autoria passou a 

constar no artigo 312, que assim registrava  

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

por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da 

autoria. (Redação dada pela Lei nº 5,311,1967). 
10

 

 

A mudança mais recente foi trazida pela lei 12.403, de 2011, que alterou o texto do 

artigo 311, passando a constar como legitimado a representar pela prisão preventiva, além do 

Ministério Público, querelante e autoridade policial, o assistente da acusação. Assim ficou a 

última alteração 

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 

caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação 

penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do 

assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela 

Lei nº 12.403, de 2011). 
11

 

 

A prisão preventiva é medida cautelar de constrição da liberdade fundada em hipóteses 

específicas, esculpidas em lei. Tal limite jurídico, atualmente descrito no artigo 312, do 

Código de Processo Penal é constantemente violado por razões que remontam o século XVIII, 

constituindo um verdadeiro Estado de Exceção que se observa pelos casos concretos 

analisados.  

Buscar no passado a compreensão dos institutos legais é de suma importância, para 

identificar a seletividade histórica no processo penal brasileiro, em que se prende de modo 

discricionário os cidadãos e solta os protegidos, (BECCARIA, 2014).  

                                                           
9
 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>Acesso em: 10 de setembro de 

2016. 
10

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>Acesso em: 10 de setembro de 

2016. 
11

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>Acesso em:10 de setembro de 

2016. 
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1.3 A Prisão Preventiva nas Constituições Brasileiras 

 

O Brasil teve sete constituições anteriores à atual, sendo uma imperial e seis 

republicanas. Três das constituições possuíam fortes características autoritárias, sendo a de 

1937, baseada na constituição fascista da Polônia, por isso, apelidada de polaca; e as de 1967 e 

1969, marcadas pela ditadura no Brasil. 

A Constituição Imperial assegurava a inviolabilidade dos direitos civis e políticos e 

individuais dos cidadãos brasileiros, entre eles o direito à liberdade, antes da culpa formada, 

estabelecendo, inclusive, prazo para decretação, no inciso VIII, do artigo 179. 

A primeira carta republicana, de 1891, trouxe a matéria prisão no artigo 72, parágrafos 

13 e 14, onde assegurava o direito à liberdade, antes da pronúncia do indiciado e da formação 

da culpa.  

Na primeira constituição da era Vargas, a saber, a de 1934, havia previsão de fiança, no 

artigo 22. Já na constituição de 1937, o tema foi disciplinado no título “Dos direitos e 

garantias individuais”, especificamente no inciso 11, do artigo 122.  

A Constituição de 1946, no parágrafo 20, do artigo 141, assegurava a liberdade como 

regra, impondo nos parágrafos seguintes, o direito à fiança e habeas corpus, como remédio 

para combater a prisão ilegal.  

Das sete constituições, apenas, a de 1967 não previa, “nos direitos e garantias 

individuais”, a liberdade como regra ou limitava o poder estatal, mesmo de forma 

discricionária, quanto à prisão.  

Tal constituição foi instituída durante o regime militar no Brasil. Diferente da 

constituição de 1967, a constituição de 1969 regulamentava o tema no capítulo IV “Dos 

direitos e garantias individuais”, especificamente no artigo 153, parágrafo 12. 

Pela análise das constituições, percebe-se que há um histórico em se preservar a 

inocência, como regra, antes da formação da culpa, o que a doutrina chama de presunção de 

não culpabilidade, limitando o poder estatal, quando o assunto for prisão e liberdade. 

 
 

1.4 Prisão Preventiva e os seus limites Jurídicos no Atual Código 
 

 Ao falarmos de prisão preventiva é importante a abordagem quanto à regra da 

declaração dos Direitos do homem e do cidadão, de 26 de agosto de 1789, a qual assegura em 

seu artigo 9º que “Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se se 
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julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário à guarda da sua pessoa, deverá ser 

severamente reprimido pela lei”. 

 O dispositivo legal é a origem do princípio da não culpabilidade, que parcela da 

doutrina chama de princípio da presunção de inocência. Pela dicção legal, temos que ninguém 

poderá ser considerado culpado antes de uma sentença penal condenatória, mesmo que haja 

decisão recente, no sentido de uma confirmação em segunda instância, pois neste caso temos 

uma sentença condenatória em primeiro grau. 

 Com isso, uma prisão antecipada somente se justificaria sob hipóteses específicas, que 

justifiquem necessidade. O artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, assegura 

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

condenatória. Para que se justifique uma prisão, antes de sentença, esta deverá apresentar um 

caráter cautelar. Ao abordar o tema, Tourinho Filho (2014, p. 508) afirma 

Nessa ordem de ideias, toda e qualquer prisão provisória, sem que haja leivos 

de cautelaridade, é desnecessária e afronta o princípio da presunção de 

inocência, dogma constitucional. A Constituição ao proclamar que ninguém 

será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória, nada mais fez que repetir o princípio instituído pela 

constituição francesa do final do século XVIII, e, se o fez, parece ter deixado 

subtendida sua complementação (...” se for indispensável prender, todo rigor 

que não for necessário para assegurar a pessoa do réu deve ser severamente 

reprimido pela lei”)  

 

A segregação corpórea retira do cidadão infrator as condições necessárias para 

enfrentar o titular da ação penal, e porque não dizer, para enfrentar o Estado. Traduz em uma 

arremato abuso de poder, por dificultar a subsistência do acusado e de seus familiares. Por este 

motivo, a observância das hipóteses de cabimento é extremamente indispensável, em respeito 

aos direitos fundamentais em um Estado de Direito. Dessa forma, deve haver um equilíbrio 

entre a eficácia da persecução penal e o direito a liberdades individuais. Lima (2014) ao falar 

sobre a observância dos direitos fundamentais, no Estado de Direito, assim comenta: 

A prisão cautelar e a imposição de outras medidas cautelares de natureza 

pessoal põem em evidência uma enorme tensão no processo penal, pois, ao 

mesmo tempo em que o Estado se vale de instrumento extremamente gravoso 

para assegurar a eficácia da persecução penal-privação absoluta ou relativa da 

liberdade de locomoção antes do trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória, deve também preservar o indispensável respeito a direitos e 

liberdades individuais que tão caro custaram para serem reconhecidos e que, 

em verdade, condicionam a legitimidade da atuação do próprio aparato 

estatal em um Estado Democrático de Direito (LIMA, 2014, p.844) 
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O maior dogma do Estado de Direito é a liberdade e por este motivo a Constituição 

Federal estabelece regras fundamentais para coibir a arbitrariedade nas prisões. Isto, pelo fato 

de qualquer restrição ao direito fundamental de liberdade ou locomoção ser medida extrema e 

excepcional, que deverá ser condicionada aos parâmetros da estrita legalidade: 

É a boa aplicação (ou não) desses direitos e garantias que permite, assim, 

avaliar a real observância dos elementos materiais do Estado de Direito e 

distinguir a civilização da barbárie. Afinal, a proteção do cidadão no âmbito 

dos processos estatais é justamente o que diferencia um regime democrático 

daquele de índole totalitária (LIMA, 2014, p.845) 

  

Dessa forma, impõem-se ao julgador, na análise dos pressupostos, previstos para a 

prisão preventiva, os minuciosos direitos e garantias inerentes à liberdade de locomoção e 

dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, respeito à integridade física e moral, que 

envolve a preservação da imagem e/ou exposição à mídia; a não utilização inoportuna de 

algemas; o direito a imediata comunicação à família; ao silêncio; à assistência de advogado; à 

identificação dos responsáveis pela prisão e pelo interrogatório. Todas estas garantias 

relacionadas encontram guarida nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

Por ser extrema a medida, a decretação está condicionada às hipóteses previstas no 

Código de Processo Penal, doravante CPP, especificamente, no artigo 312. Porém, os limites 

jurídicos não se esgotam na análise, isolada, do dispositivo processual. Como anteriormente 

abordado, deve este último ser interpretado sob uma ótica constitucional e da dignidade da 

pessoa humana. 

Acreditamos que por uma interpretação constitucional e ante o grande número de 

segregação preventiva, a Lei nº 12.403/11 inseriu no CPP outras medidas cautelares diversas 

da prisão: 

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do 

fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria ou de participação e do periculum libertatis (garantia 

da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal 

ou garantia da aplicação da lei penal), também passa a ser necessária a 

demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer 

das medidas cautelares diversas da prisão (LIMA, 2014, p.894) 

   

O legislador preferiu as medidas cautelares à prisão preventiva. Na verdade, o que 

ocorrera foi uma correta adequação do Código Processual, de 1941, às garantias 

constitucionais, talvez, na tentativa de se obstar interpretações que ultrapassam os limites 

jurídicos interpretáveis por um Estado Democrático de Direito. 
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A Lei 12.403/2011, ao acrescentar no Código de Processo Penal outras medidas 

cautelares diversas da prisão, possibilitou um equilíbrio da matéria prisão e liberdade, onde há 

o confronto entre a necessidade de cautelar o processo e liberdade do acusado. Com isto, hoje 

se deve analisar a possibilidade de medidas cautelares antes de segregar, ou seja, a prisão 

preventiva só é aceitável quando todas outras medidas impostas não se mostrarem suficientes. 

No mesmo sentido posiciona-se Lima (2014) ao falar das medidas cautelares de 

natureza pessoal 

Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais 

trazido pela Lei nº 12.403/11 evidencia que as medidas cautelares diversas da 

prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que 

sempre se deve privilegiar os meios gravosos e restritivos de direitos 

fundamentais. Tem-se aí, na dicção de Badaró, a característica da 

preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a 

consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira 

opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos artigos 319 e 320. 

Por outro lado, como reverso, a prisão preventiva passa a funcionar como a 

extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras 

medidas alternativas se mostrarem inadequadas (LIMA, 2014, p.894) 

 

As doutrinas tradicionais do direito trazem como requisito para a decretação da prisão 

preventiva dois pressupostos, sendo eles representados pelos brocardos fumus comissi delicti e 

periculum libertatis. O primeiro estaria previsto pela prova inequívoca do crime e o indício 

razoável de autoria. Sendo que o segundo seria compreendido como um perigo concreto da 

liberdade do acusado e/ou investigado para investigação ou instrução do processo penal. 

Ao comentar sobre periculum libertatis, Lima (2014) argumenta que tal brocardo 

estaria consubstanciado em um dos fundamentos do artigo 312, do CPP, sendo a garantia da 

ordem pública; garantia da ordem econômica; garantia da aplicação da lei penal e 

conveniência da instrução criminal. 

Ocorre que as expressões ou pressupostos trazem profundo debate no campo 

processual, quanto aos seus reais significados, já que a criminologia crítica entende como 

sendo as expressões vagas e tendenciosas a segregar somente aqueles que não são 

criminalizados pela pobreza. 

Considerando a possibilidade de segregar com base em expressões vagas e imprecisas, 

somadas a prova da existência do delito e indício razoáveis da autoria, urge a necessidade de 

delimitar e refletir quanto ao real significado.  
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1.5 Pressupostos da Prisão Preventiva 
 

Ao refletirmos sobre o tema, é necessária a abordagem, mesmo que sucinta, sobre 

garantias e direitos fundamentais inseridos no artigo 5º da Constituição Federal. Tal 

observação possibilita interpretações adequadas dos pressupostos, na cautela do processo ou 

investigação, em respeito à dignidade da pessoa humana. 

Posto isto, inicialmente, cabe ressaltar que, entre as prisões processuais, a prisão 

preventiva é a que tem a natureza cautelar mais ampla servindo ao inquérito policial e a fase 

processual, até antes do trânsito em julgado da sentença.  

Deve a prisão decorrer de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, 

conforme garante a Constituição Federal, no artigo 5º, LXI: “ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 

salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”.
12

 

 Esta modalidade de prisão é admitida antes mesmo da instauração do inquérito policial, 

mas desde que atendidos os requisitos inseridos no artigo 312, do Código de Processo Penal, 

isto pelo fato da doutrina majoritária posicionar-se no sentido de que a análise para o 

cabimento deve ser em compasso com o princípio da não culpabilidade, artigo 5º, inciso LVII, 

do Constituição Federal de 1988, desrevestindo-se da semântica aberta e subjetiva da análise 

de seus requisitos, a qual possibilita a segregação injusta e ilegal. 

  Conforme Oliveira (2014) a Constituição Federal instituiu um princípio afirmativo de 

estado de inocência de todo acusado, submetido à persecução penal, não se podendo falar em 

presunção de inocência, pois  

O princípio da inocência, ou da não culpabilidade, cuja origem mais 

significativa pode ser referida à Revolução Francesa e a aquela do 

Absolutismo, sob a rubrica da presunção de inocência, recebeu tratamento 

distinto por parte de nosso constituinte de 1988. A nossa Constituição, com 

efeito, não fala em nenhuma presunção de inocência, mas da afirmação 

dela, como valor normativo a ser considerado, assim, tanto a fase 

investigatória (fase pré-processual) quanto a fase processual 

propriamente dita (ação penal) (OLIVEIRA, 2014, p.497, grifo nosso) 

  

Em análise aos princípios constitucionais, os pressupostos para a decretação da prisão 

preventiva devem estar resguardados na demonstração de ocorrência do crime e indício, 

suficiente, de autoria, somados ao fator de risco a justificar a constrição da liberdade, sendo a 

                                                           
12

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>Acesso em: 10 de agosto 

de 2016. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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decretação “ato discricionário, não autoritário, e em relação à valoração sobre conceitos 

amplos e genéricos referentes aos requisitos impostos na lei, devem eles estar conceituados 

taxativamente na lei, em respeito ao princípio da legalidade” (KATO, 2005, p.116).   

Para a norma processual, não basta a prova da existência do crime e indícios 

suficientes da autoria, tem que somar a estas hipóteses a garantia da ordem pública, a 

conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, o que analisamos nos 

subitens seguintes.  

No entanto, é importante mencionar que esta modalidade de segregação cautelar tem 

origem nazifascista, na Alemanha Nazista de 1935, concebida “como uma autorização geral e 

aberta para perseguir e prender, (KATO, 2005, p.121). ”  

Por este motivo há tentativa de diversas leis infraconstitucionais em obstar o excesso 

de prisão preventiva, já que o contexto de seu nascimento permite uma seleção dos 

potencialmente segregados, com punição antecipada, baseada em um juízo de culpabilidade e 

eliminação do inimigo do Estado, em claro controle social 

... os requisitos autorizadores da medida cautelar, especialmente a preventiva, 

revela uma amplitude no seu conteúdo que proporciona finalidades outras, 

além da real necessidade da preservação do devido processo legal, 

legitimando a prisão provisória como antecipação da pena (KATO, 2005, 

p.116). 

 

 Não deve a prisão preventiva servir a um juízo antecipado de culpabilidade, como 

espécie de medida vinculada a controle social e periculosidade do inimigo do Estado, por este 

motivo, os pressupostos devem afastar qualquer tipo de prisão automatizada, pela condição 

social ou arbitrariedade, sendo delimitados, quanto ao significado, sob uma perspectiva 

constitucional. 

  

1.5.1 Pressuposto: Ordem Pública 

 

A expressão ordem pública tem conceito indefinido, o que pode levar a decisões, ao 

sabor da maior ou menor sensibilidade, do magistrado, de “ideias preconcebidas a respeito de 

pessoas, de suas concepções religiosas, sociais, morais, políticas, que o fazem guardar 

tendências que o orientam inconscientemente em suas decisões” (FILHO, 2014, p. 512).  

No mesmo sentido Kato (2005) entende que “a prisão como garantia da ordem pública 

rompe com o princípio da legalidade, pelo seu conceito indefinido, subjetivo, vago e amplo (p. 

117) ”. A cautelaridade da ordem pública se encontra na necessidade de se preservar a ação 
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penal, ou as investigações, porém a subjetividade da expressão revela uma amplitude em seu 

conteúdo, que, muitas vezes, serve a outras finalidades senão ao instrumento, como medida de 

antecipação do reconhecimento da culpabilidade. 

E não é exagero associar a expressão ordem pública à “fabricação de estereótipos
13

” de 

inimigos do Estado, onde a imprensa tem o papel sensacionalista de criar o temor social para 

que este exija atitude enérgica capaz de garantir a suposta ordem, que se diz pública. Ao 

abordar o tema, a socióloga Malagutti Batista (2003) registra em sua obra intitulada “Difíceis 

ganhos fáceis – Drogas e a juventude pobre do Rio de Janeiro” que 

 

Os órgãos judiciais são militarizados, burocratizados e discricionários e as 

agências não judiciais, atuam à margem de qualquer controle, impondo 

penas, violando domicílios, fichando a população, etc. A qualquer ameaça de 

diminuição deste poder, os meios de comunicação de massa se encarregam 

de difundir campanhas de lei e ordem que aterrorizam a população e 

aproveitam para reequipar para os “novos tempos”. Os meios de 

comunicação de massa, principalmente a televisão, são hoje 

fundamentais para o exercício do poder de todo o sistema penal, seja 

através dos novos seriados, seja através da “invenção da realidade” para 

a “produção da indignação moral”, seja pela fabricação de estereótipos 

do criminoso (2003, p.56, grifo nosso). 

 

Para Távora e Alencar (2015, p.849) a ordem pública “objetiva evitar que o agente 

continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal”. Segundo o autor, a cautelaridade 

encontra-se ante a necessidade de a urgência da medida, quando não se pode esperar o trânsito 

em julgado da sentença condenatória 

A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio 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. É necessário 

que se comprove este risco (TÁVORA; ALENCAR, 2014, p.849).    

 

Oliveira (2013) ao abordar o tema “ordem pública” critica o alto grau de abstração da 

palavra e indaga ao que estaria se referindo o legislador, registrando que a resposta fornecida 

pelo CPP é muito simples, em um senário construído sobre base da antecipação de um risco 

Em um cenário construído sobre base da antecipação da culpa, da 

antecipação da fuga e de outros prognósticos com o mesmo propósito, a 

cláusula da ordem pública foi instruída com evidente abertura semântica, 

para o fim de conceder ampla discricionariedade aos órgãos da persecução 

                                                           
13

 Expressão utilizada pelo autor como uma crítica atribuída a impressa que tem papel fundamental na construção 

do imaginário social daquele que afronta a tranquilidade e paz, traçando o estereótipo do inimigo, o qual não 

passa de pessoa miserável criminalizada.  
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penal. A ordem pública neste sentido, seria a ordem determinada pelo Poder 

Público (OLIVEIRA,2013, p.650).  

  

 Ao criticar a Lei 12.403/11 que não teria especificado o significado da expressão, o 

autor aduz que “o referencial de controle de validade” da expressão está na Constituição da 

república, ante a análise de seus princípios: “Há na doutrina quem, diante da abertura 

desmedida do texto e da ausência de explicitação de seu sentido, rejeite inteiramente a sua 

adoção. Para esse entendimento, o princípio da não culpabilidade não deixaria espaço para a 

atuação de uma regra de tamanha abstração (OLIVEIRA, 2013, p.650) ”. 

 As decisões judiciais, pela decretação da prisão preventiva, quando firmadas na 

expressão acabam por entrar na opção moral do acusado, valorando a ética do mesmo, ao 

traçar um perfil do “perigoso”, adotando um paradigma etiológico, por considerar “a biografia 

do sujeito como estigma da criminalização” (KATO, 2005, p.119).   

 A socióloga Vera Malaguti (2015) ao conceder entrevista ao sítio eletrônico Amaivos, 

em junho de 2006, assim considerou: “há uma falsa posição que relaciona a questão criminal 

com a miséria e a pobreza (...). É como se a pobreza produzisse a criminalidade”.
14

 

Da simples reflexão do número de prisões preventivas, nos últimos três anos, os quais 

levam a monta de 41% do total de encarceramento, entre definitivos e provisórios, bem como 

pelo perfil dos segregados, é possível perceber que a ordem pública cautela um estereótipo de 

inimigo do Estado. Conforme a autora, prisão preventiva não serve de instrumento em função 

do processo.  

No mesmo sentido, observamos que a utilização da prisão cautelar preventiva como 

controle da “ordem pública”, respaldada em um clamor popular, aproxima-se mais do 

sentimento de injustiça do que de justiça, o que leva o Estado a assumir um papel vingativo, 

legitimado por uma opinião pública controlada pelos meios de comunicação em massa. 

Para Delmanto Júnior (2001) há uma exceção quanto à abstração da expressão, a qual 

permite acautelar o processo como verdadeiro instrumento, quando houver tumulto na 

sobriedade da instrução processual. Assim afirma o autor: 

Todavia, há que se abrir uma exceção quando a perturbação da ordem pública 

vier, em casos extremos, a efetivamente tumultuar o bom andamento da 

persecução penal, seja na fase do inquérito ou do processo. Essa perturbação 

atingiria, então, a própria regularidade dos atos dessa persecução: 

interrogatório, oitiva de testemunhas, reconstituição, acareações etc., 

                                                           
14

 Disponível em 

<http://amaivos.uol.com.br/amaivos2015/?pg=noticias&cod_canal=41&cod_noticia=7098>Acesso em: 31 de 

outubro de 2016. 

http://amaivos.uol.com.br/amaivos2015/?pg=noticias&cod_canal=41&cod_noticia=7098
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encontrando-se aí – e talvez só aí – a cautelaridade processual, 

constitucionalmente exigida (DEMANTO JÚNIOR, 2003, p.184 grifo do 

autor). 

   

 É nas palavras do autor que temos a limitação semântica da possibilidade da expressão 

“ordem pública” acautelar de forma objetiva a investigação e/ou ação penal, pois aqui não há 

como interpretar de forma diversa, a regularidade dos atos da persecução preservada. No 

entanto, a cautelaridade residiria em um perigo concreto sem a possibilidade de qualquer 

presunção.  

Ressalta o autor que o magistrado deve agir com cautela quanto à dramatização 

promovida pelos meios de comunicação, que cria certo “clamor público” e continua “Tal 

dramatização visa mais aumentar a audiência televisiva ou radiofônica, ou, ainda, o número de 

leitores de periódicos, com finalidade precípua de valorizar o espaço para a propaganda, do 

que, realmente, informar de forma isenta o ocorrido” (DELMANTO JÚNIOR, 2001, p. 184).   

 

 

 1.5.2 Pressuposto: Ordem Econômica 
 

No ano de 1994, a Lei nº 8.884 conhecida por antitruste alterou o artigo 312, do 

Código de Processo Penal, inserindo a garantia da ordem econômica como requisito ensejador 

do decreto cautelar preventivo. Tal requisito está relacionado, segundo Delmanto Júnior 

(2001), aos crimes voltados para o mercado financeiro: 

Ao incluir a preservação da ordem econômica como motivo autorizador da 

decretação da prisão preventiva, parece que o legislador estava com as vistas 

voltadas aos crimes que envolvessem grandes golpes no mercado financeiro, 

abalando-o, os quais geralmente se perpetram sem o uso de violência física, 

mas com a inteligência e o engodo (DELMANTO JÚNIOR 2001, p.191.) 

 

Para parcela da doutrina, o pressuposto em comento está contemplado na “garantia da 

ordem pública”, por estar relacionado à reiteração delitiva. Távora e Alencar (2015) ressalta a 

redundância e desnecessidade do pressuposto ordem econômica: 

Perceba a absoluta ociosidade do dispositivo, afinal, havendo temor da 

prática de novas infrações, afetando ou não a ordem econômica, já havia o 

enquadramento na expressão maior, que é a garantia da ordem pública. A 

ordem econômica estaria enquadrada num contexto macro, que é o da 

preservação da ordem pública, não havendo a necessidade de disposição 

expressa neste sentido (TÁVORA; ALENCAR, 2015, p.851). 
 

Para o autor, sempre que houver risco à ordem pública haverá, também, à ordem 

econômica, o que ousamos discordar, pois antes mesmo da redação que inseriu a “garantia da 
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ordem econômica” como requisito da prisão preventiva, posicionava-se o Supremo Tribunal 

Federal “no sentido de que não tinha cabimento a prisão preventiva com vistas à garantia da 

ordem pública, quando se tratasse de crime econômico, mas, somente, para delitos que 

envolvessem grande carga de violência ou grave ameaça contra pessoa” (DELMANTO 

JUNIOR, 2001, p.191). 

A distinção, então, segundo Delmanto Júnior (2001), residiria na ameaça e gravidade 

direta ao cidadão. Porém, muitos teóricos do direito não distinguirem a “ordem pública” da 

expressão “ordem econômica”, é de se observar dois estereótipos distintos de os acusados 

segregados por estes requisitos. Na primeira temos a criminalização da pobreza, onde o 

inimigo do Estado é desprovido de riquezas, sendo, ainda, as condutas criminalizadas 

violentas e de grande ameaça à pessoa. São, em regra, pessoas pobres e faveladas, com baixo 

nível de escolaridade e sem estabilidade econômica. 

Na segunda, temos o que a mídia conceituou de crime do colarinho branco, que traz 

nomes abrandados por operações da Polícia Federal, com explicações enciclopédicas e ou 

históricas, como, por exemplo, a operação Lava Jato e Termópilas. Ao distinguir os requisitos 

“ordem pública” e “ordem econômica”, Delmanto Júnior (2001) explica que: 

Apesar da criminalidade econômica, a priori e de forma aparente, não 

ameaçar tão diretamente o cidadão, quanto o ameaça a delinquência violenta, 

que lhe está mais próxima, e não nos distantes e altos escalões do Governo, 

ou na quase intangível órbita em que se dão as decisões do mercado 

financeiro, ou, ainda, no mundo das decisões daqueles que presidem enormes 

grupos empresariais, é de se atentar para o fato de que as consequências 

advindas desse tipo de criminalidade, muitas vezes, envolvem um número 

enorme de pessoas e são tão prejudiciais à sociedade quanto o é a 

criminalidade violenta. Por mais que o delito já tenha ocorrido e suas 

consequências se operado, a prisão daquele que tenha violado as regras 

econômicas impostas inclusive pela Constituição da República, poderia, em 

algum caso, figurar-se indispensável para que as sequelas decorrentes do 

crime e eventual desordem global da economia fossem minoradas 

(DELMANTO JÚNIOR 2001, p.191 e192). 
  

Segundo o autor não resta dúvida de que nas hipóteses, por ele sustentadas, a prisão 

preventiva, com fundamento na ordem econômica, afasta-se da cautelaridade instrumental:  

Todavia, não resta dúvida de que nessas hipóteses a prisão provisória afasta-

se, por completo, de sua natureza cautelar instrumental e/ou final, 

transformando-se em meio de preservação especial e geral e, portanto, em 

punição antecipada, uma vez que uma medida cautelar jamais pode ter como 

finalidade a punição e a ressocialização do acusado para que não mais 

infrinja a lei penal, bem como a consequente desestimulação de outras 

pessoas ao cometimento de crimes semelhantes, fins exclusivos da sanção 

criminal, ( DELMANTO JÚNIOR 2001, p. 192, grifo do autor). 
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O maior problema está no subjetivismo das expressões que acabam por possibilitarem 

a segregação pela simples presunção, sem o devido efeito acautelatório, constituindo uma 

possibilidade de se aplicar, em um espaço de exceção, a intuição, com base em possibilidades 

e não em fatos sólidos, o que verificamos na análise de casos concretos. 

Ao abordar o tema Kato (2005, p.122) afirma que “a garantia da ordem econômica 

como fundamento da prisão preventiva também constitui evidente antecipação da pena, 

considerando sua finalidade meramente substancial, de proteção ao direito material”. 

 

 

1.5.3 Pressuposto: Conveniência da Instrução Criminal 
 

Em que pese à dicção legal aparentar o sentido de discricionariedade, tem-se nas 

decisões da Suprema Corte a impossibilidade de interpretação com base na presunção. A 

conveniência da instrução não é relacionada a um juízo de subjetividade e sim a uma 

motivação indispensável, necessária. Assim: 

Um primeiro reparo: o juízo há de ser de necessidade e não de mera 

conveniência. Parece nos importante a distinção, na medida em que a 

expressão conveniência pode ser entendida como juízo de discricionariedade 

da decisão, o que, à evidência, não é do que se cuida (OLIVEIRA, 2013, 

p.647). 

   

  A abstração do nome “conveniência da instrução”, pode configurar uma coação, pois 

sem a cautelaridade não há que se falar em prisão. Caso não fosse assim, a “comoção social”, 

“periculosidade do réu” e “repercussão pela mídia”, ajustaria à conveniência da instrução, em 

um juízo prévio de pura presunção. Ao decidir decretar a prisão preventiva com base neste 

requisito deverá o juízo apontar uma conduta do acusado capaz de evidenciar um interesse 

contrário ao da instrução. Não no sentido de colaboração, já que é lícito ao réu resistir em tese 

defensiva, para não ser condenado. Neste sentido, Delmanto Júnior (2001, p. 173) afirma que 

“Evidentemente, as mencionadas “atitudes contrárias aos interesses da instrução” jamais 

podem se caracterizar pela negativa do acusado em colaborar, em função dos seus direitos ao 

silêncio e à ampla defesa. ” 

Importante dizer que a segregação que serve de instrumento da conveniência e/ ou 

necessidade da instrução criminal não deve se manter após a dilação probatória, já que ao 

término não há que se falar em cautelaridade do que finalizou. 
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Para Kato (2005, p 122) a “prisão preventiva por conveniência da instrução constitui 

(...) a única medida de natureza eminentemente cautelar”, por constituir a cautelaridade, neste 

aspecto, uma das faces do devido processo legal. Discordamos em parte com a autora, 

primeiro pelo fato da impossibilidade de o magistrado não acionar, dentro do sistema de 

identidades, a ideologia da discriminação, controle social e estereótipo do criminoso criado 

pela mídia. Segundo, pelo fato da lei nº 12.403/2011, que inseriu outras medidas cautelares 

diversas da prisão no Código de Processo Penal, garantir um bom andamento da persecução 

penal, com paridade entre acusação e defesa, sem a necessidade de segregação da parte mais 

vulnerável. 

De fato, a cautelaridade residiria caso houvesse o acusado descumprido alguma das 

medidas impostas diversas da prisão, aplicando assim a prisão em última hipótese, conforme a 

redação do parágrafo único do artigo 312, acrescido pela Lei nº 12.403/11  

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). 
15

 

 

 A Lei nº 12.403/2011 provocou profunda transformação na análise deste requisito, ao 

possibilitar outras medidas cautelares diversas da prisão. O dispositivo assegura em nove 

incisos a segurança necessária ao bom andamento da persecução penal, com medidas que 

preservam a dignidade humana do acusado. 

 Entre elas há a proibição de manter contato com pessoa determinada e de ausentar-se 

de comarcas; recolhimento domiciliar; e monitoramento eletrônico, entre outras medidas. A 

cautelaridade da instrução, que visa resguardar o devido processo legal, deve estar em 

equilíbrio com o direito de defesa do acusado, com a garantia de paridade entre acusação e 

defesa, na produção de prova, o que de fato não ocorre com a segregação. Antônio Magalhães 

Gomes Filho apud Kato (2005) adverte que a prisão com base neste requisito mantém o 

acusado longe da prova: 

além disso é importante ressaltar que a restrição da liberdade do acusado 

nessa hipótese quase sempre representa uma ofensa ao exercício do direito de 

defesa e à igualdade processual, na medida em que, para assegurar-se a 

autenticidade das provas de acusação, acaba-se por limitar a atividade 

defensiva na procura de provas da inocência. O ponto de equilíbrio entre tais 

interesses conflitantes deve ser procurado a partir da afirmação do caráter 

excepcional da custódia cautelar, diante da exigência indeclinável de um 

efetivo contraditório (KATO, 2005, p. 122 e 123). 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm> Acesso em: 12 de 

maio de 2017. 
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A conveniência não significa um juízo de oportunidade ou discricionariedade do 

julgador e sim uma necessidade indispensável, quando há risco concreto que justifica a 

cautelaridade para assegurar a instrução do processo, conforme afirma Oliveira (2013, p. 647): 

“Toda prisão cautelar deve ser fundamentada, escorando-se em motivação suficiente a 

demonstrar a sua indispensabilidade. Não se trata de conveniência e nem discricionariedade, 

mas de necessidade, a ser aferida do ponto de vista do verdadeiro perigo da demora.”  

O pressuposto de conveniência deve ser compreendido como um fator de risco à 

instrução e à investigação criminal, como a demonstração de coação de testemunha e 

destruição de peça de informação. Não basta apenas a possibilidade, tem que haver um risco 

concreto e materializado ao ponto de aniquilar qualquer possibilidade de presunção. A 

conveniência da instrução criminal busca resguardar a livre produção probatória “impedindo 

que o agente destrua provas
16

, ameace testemunhas, ou comprometa de qualquer maneira a 

busca da verdade (TÁVORA; ALENCAR, 2015, p.850)”. 

Kato (2005) é enfática ao mencionar o risco de se realizar um prejulgamento com base 

em hipóteses ligadas à ideologia:  

Independente de se pensar a garantia da instrução criminal como fundamento 

da cautela, o certo é que também tal situação pode gerar o risco, caso se 

abstraia da comprovação real do perigo e com base na mesma presunção da 

periculosidade do agente (a maioria dos acusados do sistema penal possui o 

estereótipo do pobre e do favelado), de se realizar um prejulgamento 

punitivo, com base em hipóteses abstratas vinculadas à ideologia da 

discriminação, o que revelará a utilização da cautela como controle social 

(KATO, 2005, p.123). 

 

Ao segregar o cidadão com base na conveniência da instrução é de se observar que, ao 

teor do Código de Processo Penal, torna-se impossível a manutenção da prisão preventiva 

fundamentada tão somente neste requisito. Contudo, a realidade prática destoa de qualquer 

legalidade, quando se trata de pessoas vulneráveis e criminalizadas.  

A vingança pública é a principal motivação ladeada ao requisito “conveniência”, a qual 

guarda raízes com a inquisição medieval, o que explica a prisão arbitrária como um ordálio  

moderno, ou seja, a tortura que leva o acusado a uma confissão a qualquer preço, ante sua 

                                                           
16

 A palavra prova é empregada de forma imprópria e comum, já que na fase policial trata-se de simples peça de 

informação a ser judicializada ou não ao teor do Artigo 155 do CPP. 
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fragilidade corpórea e impossibilidade de aplicar a compurgação
17

, isto, pela frágil rede de 

relacionamento do estereótipo incriminado . 

No mesmo sentido, a socióloga Malagutti Batista (2003) ao mencionar em sua obra, 

“Difíceis ganhos fáceis-Drogas e juventude pobre do Rio de Janeiro”, sobre o sistema penal na 

América Latina, posiciona-se no sentido de que o sistema penal opera dentro de uma 

ilegalidade, ante a forma em que está estruturado, exercendo o poder com “arbitrariedade 

seletiva dirigida aos setores vulneráveis (MALAGUTI BATISTA, 2003. p.54) ”. 

 

1.5.4 Pressuposto: Assegurar a Aplicação da Lei Penal 
 

 

A cautelaridade que visa garantir a aplicação da lei penal, segundo a doutrina 

majoritária, é aquela que evitaria a fuga do acusado, quando há fator concreto a evidenciá-la. 

“A mera conjectura ou a possibilidade em razão da condição econômica do réu, não são 

isoladamente fatores suficientes para arregimentar a prisão (TÁVORA; ALENCAR, 2015, 

p.850)”. No entanto, há um grande distanciamento entre a prática e a teoria, pois o que se 

observa são prisões decretadas em um campo de exceção, que alega suposta garantia, mesmo 

que sem cautelar qualquer necessidade, o que varia de acordo com as redes de relacionamento 

do acusado, figurando como elemento ensejador da criminalização da pobreza e controle 

social, de acordo com as palavras da estudiosa Vera Malaguti Batista (2006): 

Às vezes, há uma falsa posição que relaciona a questão criminal com a 

miséria e a pobreza. Os mais conservadores fazem essa associação, e isso fica 

equacionado de uma forma quase ofensiva à pobreza. É como se a pobreza 

produzisse a criminalidade. Quem trabalha na perspectiva da criminologia 

crítica costuma dizer que a pobreza é criminalizada
18

.  

  

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em descompasso com a Constituição 

Federal de 1988, permitia, antes da Lei 12.403/11, arbitrariedade seletiva dirigida a setores 

vulneráveis, isto pelo sistema penal estruturado de forma a refletir o máximo de arbitrariedade. 

Essas afirmações baseiam-se nos estudos de Kato (2005).  

Os encarcerados, por esta espécie de segregação cautelar, na maioria, são pessoas 

pobres e humildes, sem qualquer condição de se esquivar da aplicação da lei penal, pela fuga.  

                                                           
17

 Compurgação forma de provar a inocência através de um número considerável de testemunhas de renomada 

reputação, as quais deveriam jurar a inocência e honestidade do acusado.  
18

Disponível em < http://amaivos.uol.com.br/amaivos09/noticia/noticia.asp?cod_noticia=7098&cod_canal=41 > 

Acesso em: 3 de agosto de 2016. 
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A cautela neste pressuposto é, na verdade, um controle social do excluído. Kato 

(2005), ao abordar sobre a garantia da aplicação da lei penal, registra que admitir “a prisão 

provisória como garantia da aplicação da lei penal significaria legitimar o acautelamento 

provisório vinculado ao cumprimento da pena. Além do mais, evidencia a ineficácia do 

próprio sistema no cumprimento de suas decisões jurisdicionais, (KATO, 2005,p.123).” 

Continua a autora relatando as dificuldades e inconveniências na aplicação deste pressuposto: 

Como observamos, a prisão cautelar como garantia da aplicação da lei penal 

traz inúmeras dificuldades e inconveniências à sua aplicação, simplesmente 

porque, na realidade, ela significa uma antecipação da punição com base em 

presunções, o que implica, sem dúvida, em arbítrio na sua decretação. Além 

do mais, em sendo o direito indisponível, como é o caso da res in judicium 

deducta no processo penal, não se pode admitir a eventual proteção de uma 

sentença favorável, pelo cerceamento da liberdade, sem antes ser proferido 

um juízo amplo e profundo quanto ao reconhecimento da pretensão punitiva, 

sob pena também de se violar o princípio constitucional da nulla poena sine 

judice. (KATO, 2005, p.125). 

 

A semântica do pressuposto “assegurar a aplicação da lei penal” reflete em seu 

significado certa presunção de culpa do acusado, antes mesmo do devido processo penal, o 

que é inconstitucional, já que se deve considerar a inocência do réu, quando não realizada a 

instrução processual e oportuna defesa. Segundo Kato (2005, apud  Aury Lopes Jr, p.125) “a 

presunção de inocência impõe ao juiz que presuma também a obediência do acusado ao 

chamamento do estado e só em caso de quebra dessa presunção é que se pode falar em uma 

medida restritiva de liberdade”. 

A Lei nº 12.403/11, ao acrescentar, no Código de Processo Penal, no artigo 319, outras 

medidas cautelares diversas da prisão, impossibilitou a necessidade de segregação por este 

requisito, mesmo com base em mera presunção. Isto pelo fato da possibilidade do juiz impor 

ao acusado a obrigação de comparecimento periódico em juízo, no prazo e condições fixadas 

pelo mesmo, para informar e justificar atividades e, ainda, proibição de ausentar-se da 

Comarca, bem como devido à possibilidade de monitoramento do réu, por meio de 

tornozeleiras eletrônica.  

Ao tentar sintetizar as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, Lima (2014) 

entende que o caminho para que se decrete a medida estrema, inicia-se com a verificação do 

tipo penal, se comporta ou não a prisão, a partir do artigo 313, do CPP. Segundo o autor, após 

esta análise, incumbe ao magistrado verificar fumus comissi delicti, para só depois analisar o 

“último passo” que seria aferir a presença do periculum libertatis. 
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Com a devida licença aos ensinamentos do autor, entendemos que tal análise do 

cabimento da prisão preventiva é extremamente dogmática e que não oportuniza nada de novo, 

hábil a combater o estado de exceção que se emprega na medida extrema.  A Lei 12403/11, ao 

inserir outras medidas cautelares diversas da prisão, em seus artigos 319 e 320, possibilitou a 

sobriedade da investigação e/ou instrução sem retirar do Réu o direito de defesa com paridade 

e saúde mental. Obsta a Lei o suplício e violência sutil dos magistrados que além de segregar 

não consumidores, ou pessoas não inseridas na sociedade, deixam nas decisões uma clara 

retributividade antecipada, com marcas idênticas às deixadas nos hereges ao tempo da 

inquisição e marcas de subjetividades presentes na constituição do dispositivo 

“periculosidade”. 

 

 

1.5.5 A Opinião Pública como Fundamento das Decisões  
 

 

É muito comum, a fundamentação de decretos preventivos no “clamor público”, 

“repercussão social” e/ou “comoção social”. As expressões são na verdade o que a ciência 

política caracteriza de “opinião pública”. 

  O estudo da expressão, pela ciência política remonta o século XVIII, onde a mesma era 

vinculada ao Estado Liberal Burguês. No século XX há uma “conexão política com a 

democracia de massa e as formas totalitárias do novo Estado Leviathan (BONAVIDES, 2003, 

p. 445)”. 

 Na contemporaneidade, os sociólogos e cientistas políticos, segundo o autor “vacilam 

quanto à precisa significação do termo (BONAVIDES, 2003, pag.445)”. Então tentar 

conceituar a expressão “opinião pública” não é tarefa nada fácil, porém, perfeitamente, 

possível uma construção teórica e reflexão prática do motivo de tal expressão, de forma 

adaptada, buscar a legitimação do decreto cautelar, quando se extrapola os limites legais. 

 Grande parte dos livros de ciência política aponta a expressão “ordem Pública” como 

opinião de uma classe, distinta da opinião do povo, ou como a opinião da comunidade, 

abrangendo uma cidade, ou mesmo um Estado 

Na literatura política, é comum deparar-se-nos com a opinião pública 

apresentada ora como a opinião de uma classe, ora de toda a nação (opinião 

de todos), ora simplesmente da maioria dominante ou ainda das classes 

instruídas, em contraste com as massas analfabetas. (BONAVIDES, 2003, 

p.446). 
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 Jullinek (apud BONAVIDES, 2003, p. 446,) afirma que a “opinião pública é de forma 

unitária concebida e resultante de opinião de camadas distintas da sociedade”. Para o autor a 

opinião publica é a expressão de manifestação do grupo mais poderoso. 

Bonavides (2003) ao traçar uma espécie de construção teórica da opinião pública, do 

estado moderno ao contemporâneo, registra o conceito de Laski (apud  BONAVIDES, 2003), 

o qual a tem em sua generalidade, como sendo única, ou seja, há uma raridade em ser a 

opinião pública geral. 

Levanta, também, o conceito de público, na acepção de Carl J. Friedrich (apud  

BONAVIDES, 2003, p. 446),  o qual afirma ser “um grupo ativo, real obstinado, capaz de 

traduzir a vontade popular”.  

Bonavides (2003) ao conceituar o sentido do adjetivo “pública” como vontade popular 

sustenta ser a definição da expressão imprecisa, criticando, de certa sorte, o termo, por não 

traduzir a vontade popular e sim representar um “fantasma”. 

Do grande número de estudiosos, publicitas de língua inglesa, que propuseram o debate 

do tema, em uma célebre mesa redonda, lembra, Bonavides (2003) as posições, que entendeu 

ser discrepantes 

Não existe aquilo que de maneira usual se denomina opinião pública; pode a 

opinião pública existir, mas é impossível defini-la, definida hão de variar as 

definições consoante os autores. Daqui talvez o desalento de H.L. Child 

quando escreveu que „a natureza da opinião pública não é algo para ser 

definido, senão para ser estudado‟ (BONAVIDES, 2003, p.445 e 446). 

 

  A discussão teórica dos autores apontados e relatados na obra de Bonavides (2003) 

passa pelo conceito de Tarde às modalidades defendidas por Prélot: 

Distinguira três modalidades de opinião: a opinião pública, a opinião estatal e 

a opinião privada. A opinião pública se destaca em sua peculiaridade política, 

como opinião exteriorizada por grupos, no âmbito do pluralismo 

democrático, quando a confrontamos com a opinião privada, opinião apenas 

de um indivíduo (portanto interna, abrigada “no fundo da consciência”). Tão 

pouco se confunde a opinião pública, conforme o pensamento daquele autor, 

com a opinião estatal, que vive institucionalizada no Estado ou na classe que 

exerce o monopólio da vontade política. É por conseguinte a opinião oficial, 

imposta, sem a espontaneidade característica da legitima opinião pública. 

Opinião, enfim, organizada e que traduz, ao exprimir-se, a ideologia do 

partido único, instrumento da ditadura totalitária (BONAVIDES, 2003, p. 

446).  

 

 

 Em reflexão aos breves estudos apontados por Bonavides (2003) por meio de 

pensadores, que fundamentam a ciência política, é de se observar a ausência de conceitos 
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prontos e acabados. Porém, um grande bojo de posicionamento descritivos da expressão, 

hábeis a fundamentar a utilização do termo como instrumento legitimador de ideologia racista, 

opressora e totalitária, a qual serve a fundamentação de decretos preventivos sob o manto de 

clamor público ou repercussão social instiga uma aprofundada investigação de forma 

metódica, como a apresentada por Bonavides (op.cit). 

Em um primeiro momento, o autor reúne características descritas por autores como 

Schaefle, século XIX, Schmoller, Toennies e do jurista alemão Jellinek. Para Schaeffle (apud  

BONAVIDES, 2003, p. 447) opinião pública é “a reação juridicamente informe das massas ou 

camadas individuais do corpo social contra a autoridade”. 

Nas descrições apresentadas pelos autores há uma participação proativa das camadas 

mais pobres do corpo social, a qual apresenta reação, resposta e vontade a assuntos de 

natureza política e social conforme os registros nas obras de Bonavides (2003): 

Define Schaeffle no século XIX a opinião pública como “a reação 

juridicamente informe das massas ou de camadas individuais do corpo social 

conta a autoridade”. 

Schmoller, com mais agudeza, vislumbra na opinião pública “a resposta que 

a parte mais passiva da sociedade dá ao modo de ação da parte mais ativa”.  

De inspiração jurídica é a proposição do sociólogo Toennies ao ver a opinião 

pública “uma forma de vontade social que postula a emissão de normas de 

validez geral”. E, inversamente, de feição sociológica, a definição do jurista 

alemão Jellinek quando diz, com admirável concisão, que na opinião pública 

temos simplesmente “o ponto de vista da sociedade sobre assuntos de 

natureza política e social” BONAVIDES, 2001, p,447). 

 

O tema ganha relevância na ciência política, no século XVIII, com Rousseau, 

Maquiavel, Locke, Montaigne e Pascal, mas segundo Bonavides (2003) foi Rousseou que 

melhor enquadrou a expressão na sociedade: 

Tivera já precursores ilustres: Maquiavel, Locke, Montaigne e Pascal. Mas 

nenhum concedera à opinião o lugar que lhe determina Rousseau na 

sociedade política, de “lei gravada menos no mármore ou no bronze do que 

no coração dos cidadãos”, nem por outra parte empregara o termo com rigor 

e acuidade que se observa nas reflexões do filósofo do Contrato Social. 

Sendo a quarta lei na divisão das leis políticas fundamentais, a opinião faz, 

segundo Rosseau, a “verdadeira constituição do Estado”, colocada ao lado 

dos costumes e mais poderosa que estes. O pensador, ao enaltecer costumes e 

opinião, queixava-se já, com assombroso realismo e senso profético, de que 

essas forças constituíssem ainda “uma parte desconhecida aos nossos 

políticos” (BONAVIDES, 2003, p 448).  

 

As descrições dos autores, também, colocam na sociedade um saber político e altivez 

capaz de gerenciamento, regência, a qual, no absolutismo, se sobreporia ao trono. Com isso, 
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atribuem à “opinião pública” um conceito ideal e semântico que, no contexto das prisões, quer 

fazer transparecer o julgador. 

Ao comentar sobre o novo poder popular em substituição ao direito divino, em um 

período da história absolutista, Bonavides (2003) assevera que: 

Príncipes e fidalgos tremiam, pois, diante desse poder novo, impalpável, 

misterioso: a opinião pública. Dela, dizia-nos Necker em páginas escritas 

depois da Revolução Francesa, proveio a grande revolução social do século, 

abalando o trono, solapando os valores espirituais da tradição, minando o 

poder da autoridade. Revolução enfim coroada do prestígio invisível que as 

elites ilustradas e instruídas, intervindo, subversivamente, pela vez primeira 

na cena política do Ocidente, lhe conferiam (BONAVIDES, 2003, p.448) 
  

Apesar das descrições que se aproximam a uma semântica ideal da expressão “opinião 

pública”, por parte dos autores estudados por Bonavides (op.cit.), já que todas descrevem uma 

postura proativa de quem faz parte do conjunto de pessoas que se posicionam, é de se registrar 

que a politização da “opinião pública” não traduz o perfil ou integrantes deste grupo social, 

não é possível saber pela leitura dos estudiosos quem de fato no contexto de suas descrições, 

compunham a sociedade e o perfil do cidadão. 

A investigação de Bonavides (2003) que buscou refletir sobre o tema “opinião 

pública”, através de descrições semânticas da expressão, chega a associá-la a um poder geral, 

de governo, colocando em destaque e acima da lei, em nome de uma suposta coletividade.  

Bonavides (op.cit.) explica que para Comte a “opinião pública” é “ a única garantia de 

normalidade”. Napoleão associa a expressão a uma luta de classe, onde acreditava ser a 

expressão “um poder hábil a matar ou criar os soberanos” (BONAVIDES, 2003, p, 451). Entre 

os registros de pensadores franceses, Bonavides (2003) traz as ponderações de Alain, o qual 

tem na força e na opinião as formas de governar o mundo.  

No estudo verificou-se dois momentos de caracterização. Na primeira é uma espécie de 

poder, de definição de melhor governo; no segundo temos um instrumento de legitimação que 

é convocado, dando ideia de soberania popular. Há uma relação da expressão com o governo. 

 

 

 

1.6 A criminalização da pobreza: um estereótipo como pressuposto da segregação 

 

   A criminalização da pobreza é um dos mais complexos temas discutidos pela 

criminologia crítica. O tema abordado por autores como Malagutti Batista (2003, 2006), 
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Coimbra (1996) e Zaffaroni (2012), possibilita a construção teórica do processo de 

vulnerabilidade e estereótipo do inimigo criminalizado, como controle de virtualidade.  

 A relação entre pobreza e criminalidade tem por objetivo a utilização do cárcere como 

mecanismo de controle social. É nesta relação que se visualiza a efetividade da exclusão social 

pela expulsão do indivíduo do meio da sociedade. Vasconcellos (2008) sustenta, no mesmo 

sentido que “O aumento massivo da utilização de encarceramento enquanto mecanismo de 

controle social e separação é consequência direta do fato de haver novos amplos setores 

sociais que são como uma ameaça à ordem social (VASCONCELLOS, 2008, p. 56)”.  

Para a autora a expulsão forçada do indivíduo do meio social pela segregação é uma 

forma de dar uma resposta à ansiedade pública quanto à ameaça e sensação de insegurança 

criada. Essas afirmações são respaldadas nos estudos de Vasconcellos (2008, p.56). 

 A insegurança e o medo são, muitas vezes, plantados pela mídia, em conjunto com a 

ideia de que a população periférica e pobre gera a criminalidade. Para a socióloga Malagutti 

Batista (2003, p. 56) “os meios de comunicação de massa se encarregam de difundir 

campanhas de lei e ordem que aterrorizam a população e aproveitam para reequipar para os 

“novos tempos”. Segunda a autora são os meios de comunicação que exercem o poder de todo 

o sistema penal, produzindo a “indignação moral”, pela produção do estereotipo criminoso. 

 Zaffaroni (2012) sustenta que o discurso jurídico penal é falso, por não proteger a 

sociedade agindo de forma seletiva, com resposta retributiva para negros, analfabetos, pessoas 

pobres, sem forte rede de relacionamento. Já que pessoas ricas, em regra, ficam impunes. 

Conforme o autor não há punição e nem fim da corrupção institucionalizada que estrutura o 

poder. Assim enfatiza o autor: 

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

maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de 

poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou 

comunitárias não são características conjunturais, mas estruturais do 

exercício de poder de todos os sistemas penais. (ZAFFARONI, 2012, p.15) 
 

O mesmo autor argumenta que o direito penal não é justificável somente pela 

legalidade, isto por não eliminar do seu bojo as injustiças sociais. As leis atuais, por não evitar 

o sofrimento do cidadão, não são legitimadas pelo povo. O positivismo jurídico de Kelsen é 

criticado por Zaffaroni (2012), pois para ele, somente a lei não é suficiente para a aplicação da 

pena. 
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 A pesquisadora Coimbra (2006) ao abordar o tema “Direitos Humanos e 

Criminalização da Pobreza menciona as subjetividades presentes na constituição do 

“dispositivo periculosidade”. 

  Para a autora, o dispositivo periculosidade afirma que “tão importante quanto o que 

um indivíduo fez, é o que ele poderá vir a fazer (COIMBRA, 2006,p.s/n)”, sendo a 

subjetividade desta afirmação instrumento de “memorização que institui certas essências, 

certas identidades (COIMBRA, 2006,p.s/n)”, admitindo-se, desta forma, um controle das 

virtualidades.  

Tem-se, então, um estereótipo dos vulneráveis à criminalidade, pela natureza, ou seja, 

por ser o indivíduo pobre, negro, morador de periferia ou semialfabetizados. Os discursos 

analisados pela pesquisadora em um contexto do século XIX e XX, têm como base teorias que 

“fortalecem a relação entre pobreza” e criminalidade, bem como a periculosidade atribuída aos 

espaços públicos, “onde vive a pobreza”. 

Entre as várias teorias analisadas, pela autora, as quais embasariam a periculosidade da 

pobreza estão as teorias racistas, o eugenismo, a teoria da degenerescência e o movimento 

higienista. Ao falar sobre as teorias que fundamentam “o controle das virtualidades, Coimbra 

(2006) oportuniza a análise de falas e documentos oficiais, entre eles uma carta escrita, em 

1824, por D. Leopoldina a familiares, onde deixa, de certa sorte, raízes do controle de 

virtualidades. 

Na carta, a mulher de D. Pedro I descreve o Rio de Janeiro como lugar imundo, de 

alforriados que deixariam de ser “pobres excluídos para ser pobres perigosos (COIMBRA, 

2006,p.s/n)”. O documento registra, implicitamente, o conceito de raça e classe social 

criminalizada. 

 Em outro excerto de Debret
19

, século XIX, a autora fundamenta a “origem dos perigos 

sociais”, nos conceitos racistas que remontam o mito da raça superior. Debret descreve o 

negro como indolente, que faz da preguiça ambição, afirmando que para o negro a prisão “é 

um asilo sossegado em que pode satisfazer sem perigo sua paixão pela inação, tendência 

irreprimível que o leva a um castigo permanente (...) (COIMBRA, 2006,p. s/n)”. 

A pesquisadora aborda também o eugenismo no Brasil, no início do século XX, 

aproximando a teoria racial a um controle das virtualidades. Renato Kehl (apud COIMBRA, 

                                                           
19

 Jean Baptiste Debret foi um dos membros da Missão Artística Francesa ao Brasil, organizada a pedido do rei 

dom João VI (Disponível em< educacao.uol.com.br> Acesso em: 15/12/2016. 
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2006,p.s/n), em uma teoria racial, defendia a esterilização de um estereótipo, sendo ele 

“indigentes, criminosos, doentes que nada fazem, que vegetam nas prisões, hospitais, 

asilos;(dos que perambulam pelas ruas vivendo da caridade pública (...)” (Lobo, 1997: 

147,148 apud COIMBRA, 2006,p.s/n). 

Tais estereótipos são resumidamente classificados pela autora como sendo pessoas 

pobres não inseridas no mercado de trabalho capitalista. São essas pessoas que o excerto de 

Kehh defende a esterilização, com claro objetivo racista de controle social e eliminação do 

“inimigo” da sociedade. 

No final do século XIX e início do século XX, surge o movimento higienista no Brasil 

com base nas teorias racistas, eugenistas e darwinismo social. Segundo Coimbra (2006) o 

movimento buscou propor um “saneamento moral”, sendo que a “degradação moral” que 

exigia tal saneamento era associada à pobreza: “Essa degradação moral é vista como uma 

epidemia cujo contágio é considerado inevitável, pois está presente nas famílias pobres e 

coloca sob ameaça toda sociedade (COIMBRA, 2006,p.s/n) ”. 

“O perigo social”, no contexto dos movimentos higienistas, eugênico, enfim, racista, é 

representado por pessoas pobres, que não pertencem ao mundo capitalista do trabalho e porque 

não dizer, consequentemente, do consumo: 

“Os pobres considerados “viciosos”, por sua vez, por não pertencer ao mundo 

do trabalho (...) e viverem no ócio, são portadores de delinquência, são 

libertinos, maus pais e vadios. Representam um “perigo social” que deve ser 

erradicado; justificam-se, assim as medidas coercitivas, já que são criminosos 

em potencial” (COIMBRA, 2006,p.s/n). 
 

Neste contexto a periculosidade do indivíduo está relacionada, não só à classe social, 

mas também racial, onde vícios e virtudes seriam hereditários. Com isto, as virtudes eram 

tendência das “boas famílias”. Para essa teoria, grosso modo, os pobres “traziam má herança”. 

Após analisar o estereótipo do inimigo do Estado, através do “dispositivo 

periculosidade”, Coimbra (2006) aborda, coerentemente, a instituição e naturalização dos 

territórios perigosos, onde médicos higienistas aliam-se a políticas hegemônicas e projetos de 

arquitetos urbanistas: “Partindo, portanto, da idéia de um corpo saudável, limpo, asséptico e 

disciplinado, o desenho urbano deveria prever cidades que funcionassem da mesma forma 

(COIMBRA, 2006,p.s/n)”. 

Projetos de urbanização moderna que preservava as elites das multidões são colocados 

em prática, alargando ruas e expulsando a população pobre para outros territórios, como se 
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estivesse limpando a cidade. Aqui a autora analisa documento do arquivo nacional do Rio de 

janeiro, datado de 1900, tratando-se de uma carta do delegado da 10ª circunscrição que em 

mensagem ao chefe de polícia da época descreve o morro da Providência como sendo lugar de 

desertores, ladrões que necessita de uma espécie de limpeza social pela Diretoria de Saúde 

Pública, através de demolição. 

À carta foi dado parecer que a autora fundamenta o estigma ofertado aos moradores 

dos morros, como sendo perigosos. Nos excertos analisados, a ordem social, segurança e 

higiene estão associados à necessidade de eliminar as favelas, as quais são descritas como 

ponto de promiscuidade e ócio.   

 

1.7 As Reformas Processuais Penais como Garantia de Liberdade 

 

A discricionariedade na aplicação da prisão preventiva, no tocante às lacunas que 

permite a lei, remonta ao século XVIII, quando o jurista e filósofo, Cesare Beccaria, insurgia-

se contra os abusos, de modo discricionário, de “vedar a liberdade ao inimigo sob pretextos 

frívolos e, consequentemente, de deixar em liberdade os seus protegidos”, (BECCARIA, 2014, 

p. 24). 

 Com objetivo de possibilitar a liberdade como princípio, vários mecanismos foram 

utilizados, entre eles a inserção de outras medidas cautelares diversas da segregação no 

Código de Processo Penal, pela Lei nº 12.304/11. Posteriormente foi implantada em vários 

Estados a Audiência de Custódia.  

 Ao alterar toda a sistemática de prisão preventiva, a Lei nº 12.304/11 impossibilitou 

interpretações subjetivas da norma, que, em tese, encontravam fundamentação em ordem 

pública, ordem econômica, conveniência da instrução ou garantia da aplicação da lei penal. 

Isto, ao considerarmos que a ação penal pode ser preservada com outras medidas. 

Entre as medidas previstas temos o comparecimento periódico do acusado, em juízo e 

proibições como acesso ou frequência de determinados lugares; manter contato com pessoa 

determinada; ausentar-se da Comarca, quando a permanência seja conveniente ou necessária 

para a investigação ou instrução. Há também previsão para imposição de recolhimento 

domiciliar, no período noturno e nos dias de folga e a mais moderna de todas medidas que é o 

monitoramento eletrônico. 

Outra mudança no trato com a aplicação da prisão preventiva foi a recente implantação 

da Audiência de Custódia que inibiu agir estratégico de autoridades policiais, possibilitando 
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uma interação comunicativa entre o potencialmente segregado e o juiz responsável pela 

decisão extrema. O que passa a ser analisado não é o consignado no auto de prisão em 

flagrante, mas sim a versão do acusado e a interação deste com o juízo. 

A medida, em combate à segregação desmedida, foi apresentada e se iniciou no dia 

24/02/2015, através do projeto-piloto que previu a realização das 24 (vinte e quatro) primeiras 

audiências de custódia (PROVIMENTO CONJUNTO N.º 03/2015). O Projeto idealizado pelo 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) e o 

Ministério da Justiça, consistiu na criação de uma estrutura multidisciplinar, nos Tribunais, 

buscando garantir que os presos em flagrantes fossem apresentados a um juiz num prazo 

máximo de 24 horas. 

Com isso, a Audiência de Custódia surge como um remédio, uma válvula de escape 

que, na sua essência, tem o objetivo de analisar a legalidade de prisões em flagrantes, antes de 

convertê-la em preventiva, avaliar individualmente, se no caso concreto, há a necessidade da 

manutenção desse procedimento ou se caberia alguma outra medida cautelar, como por 

exemplo, comparecimento mensal a juízo, fiança ou outras medidas cautelares do artigo 319, 

inserido pela Lei 12.403/11, inobservadas na conversão da prisão pré-processual, flagrante, na 

prisão processual, preventiva.  

A medida visa a realização de audiências para que, os presos em flagrantes, sejam 

levados à presença de um juiz a fim de serem ouvidos, em um prazo de 24 horas. Esse tipo de 

audiência, ou procedimento, foi recomendado em acordos (pactos) internacionais, anuídos 

pelo Brasil.  

Seus defensores o justificam como sendo um mecanismo necessário para se evitar 

abusos, distorções e injustiças, ou seja, a tutela à liberdade, integridade física e a legalidade. 

Tem como pedra angular a Dignidade da Pessoa Humana. 

O Sistema Penal brasileiro tem sido objeto de críticas, principalmente pela 

criminologia crítica, por se mostrar ineficiente e incapaz de revelar resultados positivos ou 

satisfatórios ante a evolução e as mudanças sociais, servindo o velho modelo de instrumento 

de controle social, com estereótipo de criminoso e marginalização da pobreza.  

A opinião pública, conservadores, liberais, advogados, autoridades policiais, juristas, 

magistrados, promotores públicos (MP) e presos revelam a indignação com o sistema prisional 

brasileiro. Nosso Código Penal é de 1940 e Código de Processo Penal de 1941, período no 

qual estávamos submetidos a um governo ditatorial, o governo de Getúlio Vargas. 
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Os defensores da audiência de custódia apresentam como principais razões para a sua 

aplicação, o Pacto de San Jose da Costa Rica, também conhecido como Convenção de Direitos 

Humanos, e o fato da audiência de custódia ser um instrumento necessário e eficaz para a 

verificação de maus tratos, torturas e abusos por parte de policiais no momento da prisão, além 

de remediar os casos em que a aplicação de prisões cautelares são, absolutamente, 

desnecessárias, reduzindo, sobremaneira, a população carcerária. 

Dados recentes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam para uma queda da 

população carcerária, que aguarda julgamento, em 9%. Isto, ao considerarmos informações do 

Ifopen, referente a pesquisa realizada no ano de 2014, em contraponto ao recente 

levantamento, entre o período de setembro de 2015 a junho de 2017, do CNJ que regista uma 

população de presos provisórios de 32% diferente da informação anterior que alcançava um 

patamar de 41%. 

 

Figura 1: População Carcerária - % Presos provisórios e outros dados 
 

 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Disponível em 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf> Acesso em: 

03/11/2016. 
 

 

 

 

 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf
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Figura 2: Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime 
 

 

Fonte: Ifopen- Disponível em <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-

infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf> Acesso em: 03/11/2016. 

 
 

A inconsistência traz um percentual de 9% o que não retira do país o alto índice de 

prisão preventiva. Em regra, por todos os ditames legais e garantistas, deve-se investigar e/ou 

condenar para prender. Contudo, é possível perceber que as pesquisas do CNJ e Ifopen 

demostraram que no Brasil se prende para investigar e/ou condenar. 

Os opositores à Audiência de Custódia assinalam a falta de estrutura, o alto custo 

operacional, e a ineficácia da medida, na prática, defendendo que a mesma só ratifica um 

procedimento realizado pelo delegado de polícia, figura responsável pela análise inicial dos 

fatos. No entanto, tal posicionamento não considera a ideologia policial e o agir estratégico na 

confecção de um auto de prisão produzido unilateralmente. O combate a esta ideologia e ao 

agir estratégico fica evidente na recente Lei nº13.245/2016 que impôs a participação de 

advogado na fase policial, inserindo certo contraditório o qual não existia, sob pena de 

nulidade.  

 Enfim, são diversas as tentativas do legislador de impossibilitar os excessos e assegurar 

à aplicação de garantias, em matéria de prisão, com o desaprisionamento por meio de medidas 

cautelares, Audiência de Custódia e participação obrigatória de advogado na fase policial. 

Toda tentativa encontra razões históricas de combate a preconceitos e ideologias já 

anteriormente explanados. 

 

 

1.8 O papel da prisão preventiva: a confissão em um aspecto inquisidor 
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 A prisão preventiva como um instrumento de controle social encontra em seu aspecto 

histórico e político raízes na inquisição medieval, séculos XII e XIII, que teve como objetivo a 

“caça aos hereges”, em um mesmo contexto social em que pessoas eram criminalizadas e 

estigmatizadas como inimigas da igreja
20

.  

 Neste contexto, entendemos o papel da prisão como tortura e meio de confissão. 

Conforme Naspolini (2005, p.191) 

Em matéria penal era de competência dos tribunais eclesiásticos processar e 

julgar todas as pessoas que praticassem alguma infração contra a religião. (...) 

No apogeu da Inquisição, os Tribunais Seculares da Europa ganharam 

jurisdição sobre tais crimes, suplementando os tribunais eclesiásticos como 

instrumentos judiciais da perseguição.  

  

 

 A inquisição mudou a sistemática do sistema penal; de acusatório, com papeis bem 

definidos entre acusação e defesa, para uma feição inquisitiva, a qual descende, ainda hoje 

diversos estatutos processuais do mundo, entre eles, o brasileiro. Tais raízes explicam o fato 

da prisão preventiva atingir 41% 
21

dos encarcerados, bem como o porquê da maior parte dos 

segregados serem pessoas pobres, marcadas por um estereótipo do inimigo de um sistema e/ou 

poder. 

 Ao traçarmos um paralelo da prisão preventiva com esta fase da história, temos que 

naquela época da inquisição a rede de relacionamento e renomada reputação influenciavam o 

estereótipo do sujeito criminalizado. A história traz como exemplo a compurgação, como 

instrumento de controle social etário: 

Outra forma de provar a inocência era obter um número considerável de 

testemunhas que jurassem a honestidade do acusado. Chamado de processo 

por compurgação. (...) homens de renomada reputação ou muitas posses 

poderiam reunir muitas testemunhas e ser inocentados” (NASPOLINI, 2005, 

p.193) 

 

 As influências do réu na inquisição, chamada de compurgação, trazem em suas 

essências o que Bourdieu (1989) denominou de capital simbólico. Ao passo em que setores 

menos vulneráveis eram inocentados pela rede de relacionamento, ou mesmo tratados de 

forma diferenciada, pessoas consideradas hereges e criminalizadas eram submetidas ao 

ordálio, para que fosse verificada, em tese, possível inocência e /ou confessassem o crime. 

                                                           
20

 O termo é empregado no mesmo sentido vinculado à ideologia da discriminação do excluído. 
21

 Dados do INFOPEN 2014. 
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 As práticas inquisitivas de obtenção da confissão ganharam moldes semelhantes e 

modernos, em novo período da história da humanidade, com os regimes totalitários e racistas: 

A inquisição que é hoje um dos capítulos encerrados da história da 

humanidade, apresenta profundas semelhanças com os regimes totalitários e 

racistas espalhados pelo mundo ainda em pleno século XX. O emprego da 

tortura e a manipulação do direito que são lugar comum nestes regimes nos 

dão provas disso. (NASPOLINI, 2005, p.199) 

 

Ousamos discordar da autora por compreender que as práticas inquisitivas na obtenção 

da confissão, o racismo e processo de esteriotipização do criminoso não são capítulos 

encerrados na história da humanidade. Isto pois, o emprego da prisão para formar culpa, nos 

dias atuais, é uma forma de tortura sutil, de manipular o direito de defesa do acusado e como 

ocorrera com os hereges marcá-lo para o diferenciar dos cidadãos. A prisão antes do 

contraditório e da ampla defesa traz mesmo com a absolvição consequências drásticas, visto 

que uma vez segregado e exposto publicamente, mesmo que saia da prisão, dificilmente a 

prisão sairá do cidadão absolvido. 

É uma marca simbólica que remete à figura do herege e das bruxas do período 

inquisitorial, os quais eram marcados aos moldes da personagem da obra literária do autor 

Nathaniel Hawthorne, em a Letra Escarlate. Uma vez individualizado pela prisão, atributo 

indispensável do inimigo, o criminalizado terá remota possibilidade de se reinserir e/ou inserir 

na sociedade, como sujeito de atributos morais ou do bem. 

 
 

1.9 A Liberdade e o Processo Penal 

 

Discutiremos sobre a liberdade e a lei natural do direito, como dignidade da condição 

humana. E ainda o direito como ferramenta da justiça ao comportar garantias constitucionais 

que asseguram a liberdade. 

Abordaremos o papel do processo penal, no equilíbrio das garantias individuais e 

exercício da jurisdição como tutela de um direito coletivo, ao obstar a estrapolação dos limites 

jurídicos da jurisdição.   

Buscamos em Delmanto Junior (2001) uma concepção positivista do direito sobre o 

aspecto da prisão preventiva, assim como reflexões a respeito da liberdade assegurada na 

Legislação Processual e Constituição Federal. 
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1.9.1  Garantias como limite jurídico da jurisdição:  A lei natural do direito  

 

A liberdade do homem é constituída por um direito individual natural e/ou uma lei 

natural do direito, como afirmou Tobias Barreto (1892, p.37 apud BATISTA, 2015, p.18)  há 

mais de um século: “não existe um direito natural, mas há uma lei natural do direito”. 

 O direito como instrumento para realização da justiça deve implicar garantias, como 

forma de proteção dos direitos dos cidadãos, como afirma Cândido Rangel Dinamarco (1987, 

p. 256 apud DELMANTO JÚNIOR, 2001, p.2) ao salientar que “como pressuposto ou meio 

de controle dos atos de constrição judicial, em si mesmo o processo de conhecimento é 

instrumento de liberdade”. 

Com isso, temos que as leis que alteraram o processo penal guardam raízes com as 

garantias constitucionais, servindo de tutela da liberdade jurídica do cidadão, ou seja, como 

instrumento da liberdade dos direitos e garantias individuais. Tal instrumento tem a finalidade 

de pôr limites à atuação estatal ao exercer a jurisdição. 

Cumpre o processo penal o papel de garantir o equilíbrio entre os direitos e liberdades 

individuais e o exercício da jurisdição estatal, em função de um direito coletivo à justa 

aplicação da lei penal que impedem condutas antissociais, com efetiva paz social, conforme 

menciona Delmanto Junior (2001, p.5) 

Desta feita, busca o processo penal o difícil equilíbrio entre a proteção 

dos direitos e liberdades da pessoa, de um lado, e, de outro, a criação 

de instrumentos legais para que o estado cumpra com o seu dever de 

prestar jurisdição, em função do interesse geral de individualização de 

condutas altamente anti-sociais, viabilizando-se, assim, a justa 

aplicação da lei penal (nulla poena sine iudicio) e, por conseguinte, a 

manutenção da paz e harmonia sociais. 

 

 As séries de sucessões dos atos relacionados entre si, como forma de proceder ao 

desenrolar da ação penal individualiza o ius puniendi, o que possibilita o Estado, ao distribuir 

a justiça, não extrapolar os limites jurídicos, em respeito às garantias, previamente, 

estabelecidas, na Constituição Federal e Tratados Internacionais. Entre as garantias estão a 

presunção de não culpabilidade e impossibilidade de antecipação da pena, por meio de prisão 

provisória, sob pena de constituir uma desarmonia social, como argumenta Delmanto Junior 

(2001) 

Assim, já que o exercício do poder jurisdicional fundamenta-se na 

função do Estado em distribuir justiça, constituindo o processo penal o 

único instrumento para que isso seja legitimamente possível, há este 

que ser avesso a arbitrariedade, caprichos, humilhações gratuitas, 

prisões desnecessárias etc., sob pena do próprio Estado fomentar a 
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desarmonia social, violando, através de opressões e repressões, a 

própria essência da existência humana, qual seja, a liberdade, 

voltando-se, assim contra a sua própria razão de existir (DELMANTO 

JUNIOR, 2001, p.5).  

  

É verdade que o direito serve a interesses de classes sociais, sendo uma ferramenta de 

dominação ao invés de soberania, como afirma Foucault (2014), porém impõe regras capazes 

de estancar a vingança privada e ou suplício, ante a semelhança das punições atuais com as 

contidas no livro V das Ordenações Filipinas, que serviu de regra no Brasil até o ano de 1830, 

quando promulgado o Código Imperial.  

Ao abordar o tema “O princípio da humanidade”, Batista (2015), compara o “estilo 

penal”, atual, com os antepassados, relatando a indiferença com o sofrimento e desespero 

humano 

Quem vê, em Mommsen, as execuções da pena de morte no direito 

romano, tão impregnada de ritos e conteúdos simbólicos e religiosos, 

tão cruelmente indiferentes ao sofrimento e ao desespero humano, e vê 

a descrição da execução de Demiens, em 1757, com a qual Foucault 

abre seu importante livro sobre o nascimento da prisão, talvez se 

espante com a semelhança de “estilo penal” ao longo de tantos séculos. 

(BATISTA ,2015, p.95), 

 

Na obra o autor relata a indiscriminada pena de morte, onde “objetificavam” o 

condenado, individualizando a pena cabível de acordo com a classe social do cidadão infrator 

ou da vítima.  

A nosso ver, o processo penal, mesmo que protegendo interesses de classes 

dominantes, impõe limites jurídicos ao Estado e o poder para punir, já que se relaciona com os 

direitos fundamentais. Isto, ao considerarmos que o legislador constituinte da Magna Carta 

Republicana (1988) elevou as principais diretrizes do direito penal ao status de princípios 

constitucionais.  

Tal iniciativa limita ao legislador infraconstitucional que encontra óbice para 

relativizar as garantias penais. Contudo, da análise fria do processo penal temos a 

“coisificação” do ser humano ou “objetificação do condenado e a individualização jurídica da 

pena cabível segundo a classe social do autor ou da vítima” (BATISTA, 2015, p. 15).   

Estas heranças refletem em decisões que aparentam legalidade, porém fortalecidas em 

justificações que extrapolam limites jurídicos, sobrepondo um direito coletivo a garantias que 

tutelam a dignidade da pessoa humana. São os direitos fundamentais que devem nortear o 

processo penal a fim de impor limites no ius puniendi estatal. 
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Diversas teorias tentaram explicar a natureza e o agir do homem, entre elas a Teoria 

Contratualista e a Jusnaturalista. Para a primeira a sociedade surge a partir de um contrato; já a 

segunda tem o homem como um animal que age pela própria natureza. Aqui analisamos, 

suscintamente, a formação do direito como processo histórico que regula a vida em sociedade. 

Entendemos a liberdade como valor fundamental que tem ascendência na natureza 

humana. Em grandes linhas compreendemos o direito a serviço de garantias fundamentais do 

homem. A lei deixa de ser o centro das preocupações para dar lugar a dignidade humana e a 

que tal dignidade requer. 

Vários conceitos são atribuídos à palavra liberdade, no entanto o que melhor se adequa 

ao estudo é aquela que vincula e/ou concilia a uma regulamentação. Partindo disto, temos 

dispositivos na Constituição que impõem limites à liberdade de expressão, reunião, de fazer ou 

não fazer, de ir e vir e etc. Limites jurídicos estes que buscam impedir uma violência privada 

ou vingança coletiva, garantindo o princípio da humanidade como fonte da racionalidade.  

Com isso, e sob esta ótica não deve o processo penal desconhecer o acusado como 

pessoa humana, permitindo segregação com base em clamor social que representa violenta 

emoção a ponto de desconsiderar a dignidade humana de pessoas investigadas ou acusadas de 

crimes, de grande ou média gravidade, pois caso contrário estaria o Estado, ente jurídico, 

despersonificado
22

, desprovido de sentimento, agindo com emoção dos jurisdicionados que 

deve ser impedida pelos limites jurídicos da anterioridade e da norma. 

 O princípio da humanidade é positivado nos incisos III, XLVI e XLVII, da 

Constituição Federal de 1998, conforme Batista (2015):  

É este hoje um princípio largamente aceito, que consta da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. A pena nem “visa fazer sofre o condenado”, como observou 

Fragoso, nem pode desconhecer o réu enquanto pessoa humana, como 

assinala Zaffaroni, e esse é o fundamento do princípio da humanidade.  Não 

por acaso, os documentos internacionais consideram desumanas penas como 

aquelas executadas em Damiens (BATISTA, 2015, p.96). 

 

 A ideia de justiça encontra limites, quanto a procedibilidades, no processo penal, 

devendo este estar associado à proporcionalidade e racionalidade na aplicação do direito ou 

retributividade estatal, como fundamento do princípio da humanidade. Qualquer violação a 

este princípio degrada a condição humana e humilha o potencialmente segregado. 

                                                           
22

 Aqui de forma metafórica lembramos a figura de linguagem personificação que atribui sentimentos e reações 

humanas a seres inanimados. 
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 No entanto, a segregação antes de sentença penal condenatória tem número alarmante 

em toda a federação. Submetendo o Brasil a uma classificação no ranking mundial 

vergonhosa, de terceira maior população carcerária do mundo, ultrapassando a Rússia, quando 

computada a prisão domiciliar.
23

   

 O número de prisão e de pessoa humana presa que aguarda julgamento por si só 

demonstra a ineficiência do aparelho judiciário e a contrariedade ao princípio da humanidade. 

A retributividade é célere para aprisionar, contudo morosa para julgar e individualizar 

condutas, bem como assegurar o maior bem da dignidade humana que é a liberdade. Os dados 

abaixo apontam e reforçam o consignado. 

  

Figura 3: Prisão Provisória no Brasil 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados extraídos do CNJ 

 

 Observa-se ainda que contraria a dignidade humana em detrimento de suposta 

retributividade estatal o número de presos superar a capacidade de vagas no sistema 

penitenciário nacional. Caso seja computada a prisão domiciliar a disparidade entre a 

capacidade e o déficit é ainda mais latente. 

                                                           
23

 Segundo dados do ICPS (Centro Internacional de Estudos Prisionais, do King‟s College, de Londres). 
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Ao considerarmos o equilíbrio entre o processo penal, no tocante a cautelaridade 

protegida com a prisão preventiva, e a dignidade da pessoa humana, com a garantia de 

liberdade e condições adequadas, temos na análise das informações extraídas de pesquisa do 

CNJ, a disparidade entre prisão e dignidade; processo e garantias. Isto, pelo fato de termos no 

Brasil prisões que superam a capacidade de lotação, bem como o grande número de presos que 

aguardam julgamento. O déficit de vagas aponta para um cenário de retributividade estatal, 

mas não de ressocialização, pois inconcebível a possibilidade de reinserção social em 

condições desumanas de superpopulação. 

A prisão, que ultrapassa os limites jurídicos da cautelaridade necessária para 

investigação ou ação penal, contribui com o aumento dos índices, chegando a um patamar 

preocupante, o que se extrai de pesquisas realizadas pelo Ifopen. 

É importante destacar que os diagnósticos elaborados pelo Departamento 

Penitenciário Nacional, não deixam dúvidas de que o Brasil vivencia uma 

tendência aumento das taxas de encarceramento em níveis preocupantes. O 

país já ultrapassou a marca de 622 mil pessoas privadas de liberdade em 

estabelecimentos penais, chegando a uma taxa de mais de 300 presos para 

cada 100 mil habitantes, enquanto a  taxa mundial de aprisionamento situa-se 

no patamar de 144 presos por 100.000 habitantes (conforme dados da ICPS - 

International Centre for Prison Studies). Com esse contingente, o país é a 

quarta nação com maior número absoluto de presos no mundo, atrás apenas 

de Estados Unidos, China e Rússia.
24

 

 

 Hoje o fato de 41% das prisões serem preventivas, além de afrontar a dignidade 

humana, evidencia uma maior importância dada ao processo e suas procedibilidades do que 

garantias asseguradas pelo legislador constituinte. Os reflexos são assustadores, tendo em vista 

que geram impacto econômico e social. Os índices apontam para uma necessidade de se 

construir mais presídios do que escolas, o que não condiz com o que acreditamos. 

 O déficit carcerário e/ou a superpopulação impede a maior elementar da punição que é 

a ressocialização. As más condições e a falta de dignidade podem gerar sentimento de revolta 

ou desmotivar o segregado a ser reinserido ou inserido na sociedade, ficando, somente, a cargo 

de uma retributividade e possibilidade de fugas e/ou reincidências. O perfil do preso no Brasil 

aponta não só uma desigualdade de condições, como também a criminalização de etnias e 

classe social, criminalizadas, conforme mostramos na Figura 4.     

                                                           
24

 Disponível em<http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf>Acesso 06/09/2016. 

http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf
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Figura 4: Estereótipo do cárcere 

 
 

            Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados do Ifopen. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

2 A PRISÃO PREVENTIVA NA PRÁTICA JUDICIAL EM PORTO VELHO /RO: 

EXPOSIÇÃO DE ALGUNS CASOS CONCRETOS 

 

 

Nesta seção, trataremos da essência da aproximação do objeto empírico. Para tanto, 

apoiaremos nos estudos de Menegat (2012), Foucault (2014), Zaffaroni (2012) e Batista 

(1997; 2015). 

 Analisaremos relatos de inquéritos e ações penais de quatro casos, a partir dos quais 

refletiremos sobre o limite jurídico de cada decreto prisional, bem como a influência do perfil 

do cidadão segregado, a influência das agências de controle e a forma de legitimação dos 

decretos que afrontam aos limites jurídicos processuais e direitos fundamentais. 

 

 

2.1 Relatos do Inquérito Policial Suplementar de número 80 da Polícia Judiciária de 

Rondônia 

 

A prisão preventiva tem fundamentos legais, porém podemos observar casos em que o 

julgador excede seus limites jurídicos, o que pode estar relacionado supostamente a interesses 

políticos ou outros tipos de interesses relacionados ao poder. Exemplo disto, percebe-se em 

um auto de investigação criminal, Inquérito Suplementar de número 80, analisado durante a 

pesquisa. Tal inquérito investigava a ocorrência de crime de estupro e homicídio, o qual 

vitimou uma jovem estudante de publicidade. O crime teve grande repercussão no Estado de 

Rondônia, havendo indícios da participação de familiares de político local. 

Após a conclusão do inquérito, a autoridade policial não representou pela prisão 

preventiva de pessoas ligadas ao político de grande influência no Estado. Com a deflagração 

da ação penal, o Ministério Público denunciou apenas três pessoas, de um contexto de sete 

pessoas, alvos da investigação. Com a denúncia veio a representação pela prisão preventiva de 

três acusados. 

Neste caso, específico, chamou atenção o fundamento do decreto preventivo, em 

desfavor de um dos acusados. Pela decisão, o denunciado não teria o direito em responder, à 

ação, em liberdade, pelo fato de não “guardar raízes com o distrito da culpa”, ou seja, por não 

ser natural de Porto Velho.  

A possível distinção no trato ofertado pelo Estado, aos sete investigados, remonta a 

compreensão da prisão como sendo privilégio e sustentação da sociedade burguesa. Para 
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Menegat (2012) há uma distribuição dos espaços de forma econômica, o qual implica na 

formação de dois territórios. Com isso, os muros da segregação vão além de espaços físicos, 

onde se estabelece as interações sociais. Em verdade, “...vão desde os reais espaços de 

distinção nas unidades urbanas até os argumentos que procuram, sob ilusões construídas num 

universo comum de valores, fundamentar a separação como destino não compartilhado 

produzido pelo acaso de escolhas individuais equivocadas” (MENEGAT, 2012, p.11-12).  

Ao analisarmos tal ação penal, de nº 001531-72.2013.8.22.0501, observamos que o 

referido acusado, após ter a prisão decretada, por razões não amparadas pelo estatuto 

processual, foi dado por foragido, por não se encontrar no distrito da culpa. A ação penal 

tratava de crime contra a vida e mesmo sendo o acusado citado por edital, requereu ao juízo o 

direito de promover sua autodefesa no júri, com a prisão preventiva revogada, alegando que 

esta se distinguia da defesa técnica.  

O Ministério Público entendeu que o requerimento guardava pertinência com o direito 

do acusado de se defender, além de possibilitar, a apresentação do acusado, a obtenção de 

provas, para a condenação. 

 Mesmo com posicionamento favorável do Ministério Público, o Juízo da 1ª Vara do 

Tribunal do Júri, não revogou a prisão, decidindo pela suspenção. 

O interrogatório constitui meio de defesa e, igualmente, meio de prova. 

A persistir o decreto de prisão do postulante possivelmente não será 

interrogado eis que a polícia nacional (incluída todas as suas especializações) 

não conseguiu localizá-lo. Diante de tal situação entendendo importante, 

por ora, suspender a execução do mandado a fim de viabilizar o 

interrogatório do referido réu, especialmente porque a família da vítima, 

como notoriamente se veiculou, não mais reside na presente comarca. 

Assim, a concessão de eventual liberdade provisória ou de medidas 

cautelares ou, ainda, o cumprimento do mandado de prisão será 

apreciado por ocasião da próxima audiência de interrogatório dos três 

acusados que designo para o dia 30 de julho do corrente às 10 h. Requisite-se 

os demais. (grifo nosso)
25

.  

 

A suspensão do decreto preventivo, decidido pelo juízo, da primeira Vara do Tribunal 

do Júri, da comarca de Porto Velho, pode ser um exemplo de “estado de exceção permanente 

(AGAMBEN, 2004)” em matéria de prisão e liberdade, ante a ausência de qualquer referência 

a um estado de Direito nesta circunstância, devida a maneira  autoritária do tratamento dado ao 

acusado.  

                                                           
25

 Disponível em<http://www.jusbrasil.com.br/diarios/73073971/djro-16-07-2014-pg-202> Acesso em: 17 de 

agosto de 2016. 
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A suspensão da prisão preventiva não guardou qualquer legalidade com o diploma 

processual vigente, pois a mesma só poderia ser decretada quando presente requisitos do artigo 

312, do CPP e revogada, quando os requisitos não estão mais presentes, conforme o artigo 

316, do mesmo diploma. 

A decisão judicial, por não estar amparada pelo código processual, foi combatida no 

tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pela defesa do acusado, porém, de igual sorte, e ao 

arrepio da lei, o Tribunal de Justiça de Rondônia, entendeu que não havia interesse em agir, 

mesmo com a suspenção arbitrária do decreto, que por não haver elementos ensejadores, ao 

teor da lei, deveria ser revogado. Assim, consignou em sua decisão a relatora do habeas 

corpus: 

De acordo com a informação de fl.62, verifica-se que se trata de reiteração de 

pedido e argumentos (ausência dos requisitos da prisão preventiva e 

condições pessoais favoráveis) já explanados e apreciados no Habeas Corpus 

n. 0000009-85.2014.8.22.0000, julgado em 29/01/2014, quando esta 2ª 

Câmara Criminal, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos do voto do 

relator. (...), não merece conhecimento em razão da ausência de interesse 

de agir.(...) Registre-se que a autoridade apontada como coatora 

suspendeu a execução do mandado de prisão expedido contra o paciente 

a fim de viabilizar o interrogatório, que foi designado para esta data 

(30/07/2014, às 10h), bem como asseverou que eventual liberdade 

provisória ou medidas cautelares será apreciada por ocasião da referida 

audiência (fls. 53/54). 
26

 

 

Apesar do indeferimento liminar no habeas corpus, por suposta ausência de interesse 

processual, a defesa entendeu que o indeferimento tinha claro objetivo de não submeter o 

Juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri a situação vexatória, por não existir suspensão de 

decreto preventivo e sim revogação, já que o artigo 316, do Código de Processo Penal, prevê 

uma cláusula rebus sic sandibus. 

A teoria da imprevisão, inserida no Diploma Processual Penal, pela cláusula rebus sic 

sandibus, significa, nas palavras de Tourinho (2011, p. 504) que “uma vez decretada, pode ser 

revogada se for considerada desnecessária e novamente redecretada se se mostrar 

indispensável”. 

No caso analisado, ao suspender o decreto preventivo do Acusado, em um possível 

Estado de Exceção, o juízo a quo fundamentou a inexistência de requisitos ensejadores do 

                                                           
26

 Disponível em <https://www.tjro.jus.br/novodiario/2014/20140731004-NR141> Acesso 09 de setembro de 

2016. 

 

https://www.tjro.jus.br/novodiario/2014/20140731004-NR141
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decreto cautelar. Para a defesa, a douta Relatora mostrou-se indiferente a matéria combatida e 

sustentou o indeferimento, da ordem heroica, em uma, suposta, reiteração que não existiu. 

Tal compreensão deu segurança para a apresentação do réu, que teve a prisão 

preventiva revogada, o que pode ter influenciado, significativamente, na decisão de absolvição 

pelos jurados à unanimidade. 

Do caso exposto, referente ao inquérito suplementar de número 80, havia indícios de 

participação de sete pessoas, sendo três com menor escolaridade, pertencentes a classes 

economicamente desfavorecidas, ou seja, estes atendiam ao estereótipo do criminoso, 

conforme sustenta a criminologia crítica de autores como Zaffaroni (2012), Batista (1997, 

2015), Kato (2005) e Malagutti Batista (2003,2006).  

Dos sete, supostamente, envolvidos, dois foram condenados e um absolvido, e quanto 

aos demais, aguardam as investigações em liberdade, por, em tese, não apresentar risco algum 

para as investigações. Nesta perspectiva podemos observar que os estudos de Becaria (2014) 

na obra “Dos delitos e das penas” permanecem presentes, quanto à indignação moral da 

discricionariedade da prisão, após mais de dois séculos, pois no caso analisado percebe-se a 

vedação da “liberdade ao inimigo sob pretextos frívolos (BECARIA, 2014, p.24) ” e liberdade 

dos “protegidos, apesar de todas as evidências do delito (BECARIA, 2014, p.24) ”.  

Em Vigiar e Punir, Foucault (2014) descreve as mudanças do direito penal, 

influenciado pelo pensamento liberal, após a Revolução Francesa de 1789 e registra a 

distinção dada, em uma genealogia das punições, a grupos sociais distintos. A obra inicia com 

“o corpo dos condenados”, em uma narrativa cruel da punição dada a Damiens e se distancia 

da narração cruel do suplício para chegar em um regulamento de um internato de jovens 

infratores, remetendo-nos a distintas épocas e punições. O estudioso registra a seguinte 

observação: “Apresentamos exemplo de suplício e de utilização do tempo. Eles não sancionam 

os mesmos crimes, não punem o mesmo gênero de delinquentes. Mas definem bem, cada um 

deles, um certo estilo penal. Menos de um século medeia entre ambos (FOUCAULT, 2014, 

p.13) ”. E, posteriormente, complementa: “desapareceu o corpo supliciado, esquartejado, 

amputado, marcado simbolicamente no rosto ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como 

espetáculo. Desapareceu o corpo como alvo principal da repreensão penal (FOUCAULT, 

2014, p .13) ”. 

Nestes dois momentos da obra Vigiar e Punir, Foucault (2014), em uma genealogia das 

punições, descreve a “evolução” do conceito de punir, não como ferramenta de soberania, mas 
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de dominação do Estado, temos que a ausência de qualquer iniciativa equitativa entre os 

acusados, no inquérito suplementar de nº 80, pode guardar raízes com o pensamento liberal; 

pois enquanto a uns foram aplicadas as normas penais e processuais vigentes, como a 

presunção de não culpabilidade; a outros, em um Estado de Exceção, aplicaram o suplício, 

com julgamento público e o silêncio da verdade escondido atrás dos muros de uma prisão. Há 

de se ressaltar que o réu absolvido, mesmo não entrando na prisão estaria com ela 

eternamente, já que sua imagem não fora preservada, sendo propagada como um criminoso 

nas redes sociais. 

Menegat (2012) ao abordar a sistemática do tratamento e divisão de territórios, no texto 

“Guerra civil no Brasil”, defende que a divisão impera, além do campo físico, em um universo 

de valores, associadas a uma condição histórica de não cidadania, o que explicaria a ausência 

de um Estado de Direito e o autoritarismo do tratamento ao menos favorecidos no Brasil, 

conforme o caso concreto. 

O único absolvido na ação penal foi justamente o que não “guardava raízes com o 

distrito da culpa”, o qual, diferente dos demais, não se recolheu à prisão, sendo no curso do 

processo dado por foragido. Somente após a revogação do mandado, em decorrência de 

composição com o Ministério Público, que a defesa apresentou o acusado, na instrução. 

O argumento utilizado foi o fato da participação do acusado, na instrução, além de 

constituir meio de obtenção de prova, por parte da acusação, ser meio de defesa. Tal 

revogação deu paridade entre defesa e acusação, o que permitiu ao réu entrar pela “porta da 

frente” sem algemas; o que pode ter influenciado na decisão dos jurados.  

À condenação dos demais corréus, estaria relacionada a falta de paridade entre defesa e 

acusação, bem como pelo tratamento desigual ofertado a todos os envolvidos e, também, ante 

ausência de resistência, quanto à prisão arbitrária. Menegat (2012), ao abordar o Capital de 

Marx, afirma que “no sistema punitivo se joga um aspecto importante da lógica do poder e da 

estrutura do Estado. Na verdade, a organização da punição é parte do controle social que 

acompanha a história da humanidade desde os tempos mais remotos (p. 85)”. 

  No mesmo sentido, Malagutti Batista (2003,p.54), ao tratar do sistema penal na 

América Latina, argumenta que ele é genocida e de contenção, por atuar dentro de uma 

ilegalidade “com o máximo de arbitrariedade seletiva dirigida aos setores vulneráveis”. Nas 

palavras de Batista (1997), a seletividade opera de forma máxima em setores “em que o 

Estado tem participação mínima: 
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A vulnerabilidade econômica e social desses agentes, pouco alcançados pelas 

políticas públicas, os torna alvo da seletividade punitiva estatal, que acaba 

por privilegiar uma pequena parcela da população, enquanto exclui e segrega 

outra, por meio do encarceramento. (BATISTA, 1997, p.142) 

  

É neste contexto de desigualdade de distribuição das diferentes formas de capital que 

encontramos as lutas de classes sociais e imposição de visão, da classe econômica dominante, 

conforme seus egoísticos interesses, que legitima sua dominação por meio da produção 

simbólica. Tais afirmações baseiam-se nos estudos de Bourdieu (1989). 

A seguir, consideraremos a partir do inquérito suplementar de nº 80, o caso de um dos 

acusados que fora absolvido na ação penal. 

 

2.1.1 O caso W.S.D.S 

 

Conforme aponta Mably (1789, apud Foucault, 2014), com o tempo as punições 

deixaram de ser físicas, e passaram a ser refinadas, “que o castigo, se assim posso exprimir, 

fira mais a alma do que o corpo (MABLY 1789, p.326 apud FOUCAULT , 2014, p. 24)”. A 

ideia de ferir a alma é abstrata, porém compreende a busca por uma punição menos bárbara. 

Alguns personagens que participavam do suplício desapareceram ou foram 

substituídos, assim como as penalidades adotadas. Conforme comenta Foucault (2014): 

No entanto, um fato é certo: em algumas dezenas de anos, desapareceu o 

corpo supliciado, esquartejado, amputado, marcado simbolicamente no rosto 

ou no ombro, exposto vivo ou morto, dado como espetáculo. Desapareceu o 

corpo como alvo principal da repressão penal (FOUCAULT, 2014, p.13). 

 

No sistema penitenciário do século XIX, por exemplo, o detento se encontrava recluso 

e não mais submetido a castigos físicos, como trabalhos forçados, privação sexual, redução 

alimentar, há, portanto, “simples
27

” privação da liberdade. Entretanto, um dos personagens que 

no suplício possuía influência significativa, permanece, atualmente, no decorrer do processo 

penal, ou seja, “o povo”.  

Uma das diversas funções do Estado é a promoção da justiça. Em um Estado 

Democrático, sabe-se que o povo possui grande influência nas tomadas de decisões, rompendo 

com os ideais absolutistas do passado. Acontece que a gigantesca atuação da sociedade 

durante o desenrolar dos processos judiciais coloca em cheque a eficácia estatal quanto à 
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  Não há simplicidade quando o Estado cerceia o maior bem da humanidade que está estritamente ligado à vida: 

a liberdade. 
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promoção da justiça. Mas qual é o papel do povo na realização da justiça? Qual é o limite de 

influência que o povo exerce no momento de decretação de uma prisão preventiva? 

            A prática punitiva anterior compreenderia a figura da população como meros 

expectadores e incitadores de ódio, e hoje, com diversos meios de comunicação em massa, 

passam de expectadores a integrantes no processo, sedentos pela justiça que lhes cabe. Para 

Foucault (2014, p. 25), “o juiz de nossos dias -magistrado ou jurado- faz outra coisa, bem 

diferente de julgar”, segundo o autor, o juiz não julga sozinho. 

E ele não julga mais sozinho. Ao longo do processo penal, e da execução da 

pena prolifera toda uma série de instâncias anexas. Pequenas justiças e juízes 

paralelos se multiplicaram em torno do julgamento principal: peritos 

psiquiátricos ou psicólogos, magistrados da aplicação das penas, educadores, 

funcionários da administração penitenciária fracionam o poder legal de 

punir; dir-se-á  que nenhum deles partilha realmente do direito de julgar; 

que uns, depois das sentenças, só têm realmente do direito de julgar; que 

uns, depois das sentenças, só têm o direito de fazer executar uma pena 

fixada pelo tribunal, e principalmente que outros- os peritos- não 

intervêm antes da sentença para fazer um julgamento, mas para 

esclarecer a decisão dos juízes. (FOUCAULT, 2014, p. 25, grifo meu). 

 

A partir desta perspectiva podemos observar que não é difícil crer na existência do 

papel excitador que a comunidade exerce indiretamente na decisão de um decreto, por 

exemplo. Afirmar que o juiz não julga sozinho é, por um lado um ultraje, pois o juiz como 

aplicador das leis e diretrizes, com base no ordenamento jurídico, não pode deixar influenciar 

questões ou opiniões pessoais na sentença, trata-se do princípio da segurança jurídica definido 

na Constituição Federal de 1988. Por outro lado, a comoção social origina um cenário onde a 

justiça aparece lenta e ineficiente frente à dinamicidade da própria sociedade. 

A mídia possui um papel de grande destaque na formação político-social da sociedade 

atual, tendo em vista que pode formar opiniões. O Direito à informação é uma ponte para que 

sejam concretizadas as proposituras do Estado Democrático de Direito. Ocorre que muitas 

vezes, a mídia causa distorção, ou, não se contentando apenas em transmitir os 

acontecimentos, ainda os manipulam, formando a expressão “comoção social”, ou seja, há um 

inimigo do Estado criado por estar mídia com o papel fundamental de gerar o risco e a 

insegurança, os quais “clamam por uma resposta”, sendo esta uma retributividade célere. 

Assim, a condenação pode marcar o delinquente através da publicidade dos atos da 

justiça. Logo, as discussões midiáticas e a exposição do acusado contribuem para a construção 

de uma imagem negativa para o povo, sendo ele culpado ou não. Conforme pontua Foucault 



64 

 

(2014, p.15) “Desde então, o escândalo e a luz serão partilhados de outra forma; é a 

própria condenação que marcará o delinquente com sinal negativo e unívoco: publicidade, 

portanto, dos debates da sentença [grifo meu]”. 

A evolução dos meios de comunicação, com o surgimento da internet e o progresso da 

globalização, conecta o mundo a uma rede que busca, incansavelmente, por informações. 

Alguns meios de comunicações divulgam informações com quase nenhuma restrição, 

tornando-se fácil o acesso pelos navegantes, com o objetivo de levar ao público as principais 

informações, tendências e novidades, principalmente de fatos que comovem a sociedade e 

possuem grande repercussão.   

A discussão do caso e dos textos midiáticos objetiva apresentar a possibilidade de 

influência, por vezes revestido com episódios sensacionalistas, que os veículos de 

comunicação em massa podem exercer sobre a opinião pública, tendendo a comprometer, 

além do rito processual, a imparcialidade do magistrado no julgamento. 

Chamamos a atenção para o caso que tivera como réu o W.S.D.S, um dos acusados 

pelo crime em análise, o qual durante o processo penal teve sua imagem degradada pelos sites 

de notícia do Estado de Rondônia. W.S.D.S foi o único acusado inocentado no final do 

processo penal, porém traria marcas de uma prisão que se quer ocorreu. O jovem foi dado por 

foragido e mesmo com a absolvição e o direito ao esquecimento
28

 permanece na rede mundial 

de computadores como tal. 

O crime, ocorrido em Porto Velho, Rondônia, dia 24 de janeiro de 2013, chocou a 

mídia local. Tratava-se de uma jovem, estudante de publicidade, de 19 anos de idade, que foi 

morta após sofrer estupro coletivo praticado por cerca de sete homens. A jovem foi encontrada 

em uma estrada conhecida como Linha 15 de Novembro, na Zona Rural da capital. A vítima 

foi assassinada com golpes de faca e, segundo perícias, sofreu violência sexual. 

 Após uma série de investigações, as mídias locais, através dos principais sites de 

notícias do Estado, foram veiculando as informações que surgiram no decorrer da persecução 

penal. Uma das notícias tratava-se de um localizador vinculado ao celular da jovem que 

ajudou a polícia a encontrar o local do crime, momentos depois da ciência do seu 

desaparecimento.  
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 Direito do condenado que cumpriu pena de não ser exposto eternamente. Enunciado 531 do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ). 
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Muitos sites afirmavam, com base no interrogatório de um outro acusado, que 

W.S.D.S. foi o primeiro a cometer abuso sexual contra a jovem e que teria, supostamente, 

recebido valores para cometer o crime, o qual se resumiria em um “susto”. Entretanto, por 

falta de controle, desencadearam os crimes de estupro e homicídio. 

Posteriormente, foi a vez de R. praticar o ato. [...] R. comentou que em 

relação ao dinheiro, W.S.D.S seria o responsável de ligar para uma mulher, 

que havia encomendado o susto em N.K. M. disse ainda que receberia 

R$1.500,00 pelo serviço, e que pegaria este dinheiro com P. 29
 

 

Observa-se que o primeiro recorte midiático apresenta W.S.D.S. como culpado pelo 

crime, com base apenas no depoimento de M., investigado e posteriormente condenado pelo 

crime de estupro e homicídio qualificado, em uma ação penal conexa.  

Em outro site eletrônico é possível perceber um ativismo jornalístico, com 

investigações, sem a devida isenção de quem deve informar com imparcialidade, considerando 

que a informação foi extraída de inquérito policial, onde não é possível o exercício de defesa. 

Sendo assim, a versão contida em peça de informação a qual só poderia ser compreendida 

como prova, após a produção em contraditório judicial. No excerto é possível perceber tais 

afirmativas:    

O estudante, W.S.D.S, que seria amigo de faculdade de N. K. e que, segundo 

o interrogatório do preso, M.A.C.S., teria sido o primeiro a violentar 

sexualmente a estudante e também o responsável em negociar o valor 

combinado com uma suposta mandante do “susto” que terminou em um 

bárbaro assassinato, ainda mantém seu perfil na rede social Facebook com o 

nome, W.S.D.S. De acordo com a página do jovem rapaz de boa aparência, 

que já teve o pedido de prisão pedido pelo delegado responsável pelo caso, 

N. R. W.S.D.S vive atualmente em Porto Alegre e parece levar uma vida bem 

tranquila. No último dia 11 de dezembro, o estudante postou uma foto de 

meio rosto onde escreveu uma frase que sugere estar celebrando a vida: “And 

now I will start living today, today, today...” (E agora vou começar a viver 

hoje, hoje, hoje...). Em seus álbuns é possível encontrar duas postagens 

dedicadas a então amiga, N. K. Em uma delas W.S.D.S parece preocupado 

com o desaparecimento de N.K. e pede ajuda para quem tiver notícias da 

estudante. Na segunda postagem, já com a confirmação da morte da jovem, 

W.S.D.S. dedica um poema a N.K. 
30
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 Disponível em:  

<http://www.newsrondonia.com.br/noticias/em+nova+audiencia+acusado+de+matar+naiara+karine+nega+envol

vimento+de+jaqueline+cassol+no+crime/37914>. Acesso em: 02 de  junho de 2017. 
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 CASO N. - 'Amigo' mantém perfil em rede social com postagem dedicado a estudante. Disponível em: 

<http://www.rondoniaovivo.com/noticias/caso-naiara-amigo-mantem-perfil-em-rede-social-com-postagem-

dedicado-a-estudante/109161>. Acesso em: 02 de  junho de 2017. 
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  No segundo excerto, observa-se que a mídia foi além, visto que buscou o perfil de 

W.S.D.S. em uma rede social para criticar postagens, e assim influenciar em opiniões, bem 

como induzir uma atitude proativa do leitor para que acessasse o perfil do acusado. 

  O discurso evidenciaria insinuações de que ele seria um dos participantes do crime e 

até então estaria impune. Como é possível perceber no excerto: “De acordo com a página do 

jovem rapaz de boa aparência, que já teve o pedido de prisão pedido pelo delegado 

responsável pelo caso, N. R., W.S.D.S.  vive atualmente em Porto Alegre e parece levar uma 

vida bem tranquila”.  

A informação de decreto prisional de W.S.D.S e a ausência de efetiva prisão 

despertaria no leitor sentimento de revolta e indignação, quanto a ineficiência estatal, sem 

qualquer cautela da informação, quanto a necessidade de instrução processual, para 

verificação da culpa do acusado.  

W.S.D.S. estaria divulgado e condenado publicamente, sem o direito a qualquer defesa. 

As razões de um lado, um possível excesso do Estado, de reprimir com aparente legalidade 

para justificar uma tranquilidade social e intervenção que, muitas vezes, não condiz com a 

busca da verdade real, mas resposta provocada por pressão midiática.  

De outro, grupos empresariais, detentores das mídias locais, que precisam do “teatro”, 

ao tempo do suplício, que envolvia multidões na procura de uma justiça, que Foucault (2014) 

em sua genealogia demonstra injusta e irracional. 

A informação quanto à suposta representação da autoridade policial não era verídica, já 

que pela análise dos autos não consta qualquer pedido por parte do delegado.  No entanto, 

provavelmente teve o objetivo de criar a indignação popular para utilizar da falta de 

conhecimento técnico e justificar o motivo pelo qual foi dado por foragido. 

De fato, a mídia eletrônica, como sites e redes sociais, ocupa um dos mais poderosos e 

influentes papéis na formação da opinião pública. Apesar do fim da punição corpórea como 

acontecia nos suplícios, permanece, ainda a figura do supliciado, o criminoso ou intitulado 

como tal, entretanto, agora não mais sofrendo com a punição corpórea, mas de consciência. 

Conforme Foucault (2014) 

Permanece, por conseguinte, um fundo “supliciante” nos modernos 

mecanismos da justiça criminal - fundo que não está inteiramente sob 

controle, mas envolvido, cada vez mais amplamente, por uma penalidade do 

incorporal FOUCAULT, 2014, p. 21). 
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Há, portanto, conflito entre a liberdade de imprensa/expressão e garantias dos direitos 

individuais do acusado. O desaparecimento de W.S.D.S.  para comunidade local seria visto 

como sinal de presunção de culpa. Presumia-se que pelo fato de o acusado ter convivido com a 

vítima, e serem amigos, ele teria todas as informações sobre a vítima, participando desde a 

elaboração, até o desfecho do crime. 

Um foragido do caso N. K. pode ser a chave da solução do mistério que 

envolve suspeitos de sobrenome robusto. Na noite da última quarta-feira 

(16/04) o pai da estudante N. K., assassinada com mais de 20 facadas, em 

janeiro do ano passado, fez um apelo em sua página na rede social Facebook, 

pedindo ajuda da população, no sentido de encontrar o suspeito, e foragido, 

W.S.D.S., apontado pelos outros envolvidos, que já estão presos, como sendo 

o autor das facadas que ceifaram a vida da estudante em 24 de janeiro de 

2013. W.S.D.S. também é apontado como a pessoa que pode elucidar 

definitivamente o caso, já que era amigo de faculdade da vítima e que 

segundo M.A., preso, julgado e condenado a mais de 24 anos de cadeia, foi 

ele quem fez todos os contatos para “dar um susto” na vítima. Veja o apelo 

do Senhor P.C.S. em sua página no Facebook (com correção): “Boa noite 

meus amigos do Facebook. Preciso de ajuda de vocês para achar este 

vagabundo e monstro. Este é o W.S.D.S.. Este monstro está foragido. Ele está 

envolvido na morte da minha filha N. “Por favor, me ajudem achar este 

monstro. Já cansei de esperar pela justiça. Eu fico triste é com a família que 

fica escondendo este vagabundo. Eles não sabem o que eu estou passando 

com a perda da N. Espero que todos me ajudem a encontrar este monstro. 

Divulguem estas fotos pelo amor de Deus. Compartilhem, precisamos tirar 

das ruas este monstro. Como aconteceu com N. pode acontecer com sua 

filha. Me ajudem (...)”. (MAIS RO, 2014). 
31

 
 

Nesta reportagem, W.S.D.S.  é tido por partícipe do crime, segundo o site “W.S.D.S., 

apontado pelos outros envolvidos, que já estão presos, como sendo o autor das facadas que 

ceifaram a vida da estudante”. Observa-se que há desentendimento quanto ao envolvimento de 

W.S.D.S no crime, ora o acusam de participação no estupro, ora de envolvimento na 

elaboração do crime, demonstrando inconsistência até mesmo das informações. 

Além disso, a matéria trata pessoa ligada a político local, também investigada, como 

pessoa de “sobrenome robusto”. A cautela do site de notícia em divulgar o nome de tal pessoa, 

possivelmente, residiu no temor da rede de relacionamento que esta pessoa possuía, bem como 

a superestrutura, com banca de advogados, que apresentou na defesa de seus direitos e 

imagens. Os demais investigados não foram tratados com a mesma isonomia, mas expostos 
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 PAI PROCURA W.S.D.S., FORAGIDO QUE PODE SER A CHAVE DO MISTÉRIO QUE ENVOLVE 

SOBRENOME ROBUSTO DA POLÍTICA RONDONIENSE. Disponível em: <http://maisro.com.br/pai-

procura-wagner-strogulki-foragido-que-pode-ser-a-chave-do-misterio-que-envolve-sobrenome-robusto-da-

politica-rondoniense/>. Acesso em 02 de junho de 2017. 

 

http://maisro.com.br/pai-procura-wagner-strogulki-foragido-que-pode-ser-a-chave-do-misterio-que-envolve-sobrenome-robusto-da-politica-rondoniense/
http://maisro.com.br/pai-procura-wagner-strogulki-foragido-que-pode-ser-a-chave-do-misterio-que-envolve-sobrenome-robusto-da-politica-rondoniense/
http://maisro.com.br/pai-procura-wagner-strogulki-foragido-que-pode-ser-a-chave-do-misterio-que-envolve-sobrenome-robusto-da-politica-rondoniense/


68 

 

como culpados como podemos notar na passagem “a chave da solução do mistério que 

envolve suspeitos de sobrenome robusto” em que a palavra “robusto” conota tratamento 

diferenciado. 

A postura da mídia é um reflexo do comportamento do Poder Judiciário, o qual 

aplicaria uma equidade negativa, com toda discricionariedade no fundamento das decisões, 

criticada por Becaria (2014). Aos inimigos do Estado tem se a proteção, com base nos direitos 

fundamentais, e aos inimigos criminalizados a liberdade vedada. 

 O discurso do pai, na época abalado com o fato, solidificou a imagem de criminoso do 

acusado, dando margem a novas interpretações discursivas e imaginárias a respeito da 

culpabilidade de W.S.D.S., além de colocar em cheque a eficácia do sistema judiciário, 

quando o apontou como “foragido”. 

 Um ano após o acontecido, continuava a discussão a respeito das punições dos 

envolvidos.  

A coisa teria fugido do controle e R.B.M., outro acusado pelo crime, teria 

golpeado a moça por mais de 20 vezes com uma faca, isso após ela ter sido 

violentada por M., R., F.D.S.P., R.F.D.S e W.S.D.S. (que está foragido). [...] 

Evidente que esse caso não pode estar encerrado. Até agora a polícia prendeu 

parte dos executores (W.S.D.S. continua foragido), mas não se tem notícia 

nenhuma sobre o mandante do “susto” que terminou em estupro e homicídio. 

Uma série de boatos e acusações sem materialidade ganharam força no fim 

do ano passado com a divulgação do depoimento de M.A.C., onde ele afirma 

ter visto uma ligação em nome de “B.C.”, enquanto estuprava N.
32

 

  

O fragmento incitaria a população quanto a participação de pessoas influentes na 

política Rondoniense, sem expor os nomes delas, ao passo que condenaria publicamente 

W.S.D.S., criticando de forma incisiva o fato do jovem continuar foragido. O controle de 

virtualidade aplicado pelo Estado em decisões distintas de acordo com a classe social do 

indivíduo pode ser exemplo seguido pela imprensa. 

W.S.D.S.  teve habeas corpus concedido e aguardava em liberdade, enquanto os outros 

dois já estavam detidos. Porém, devido ao envolvimento de pessoas públicas através de uma 

divulgação de depoimento, as veiculações não se desligaram e a imagem de W.S.D.S. como 

criminoso voltaria a circular nas mídias. 
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 Regionais: Mandante da morte de N. continua um mistério. Disponível em: 

<http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=31661>. Acesso em: 02 de  junho de 2017. 
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 Na obra de Pereira Neto (2011), intitulada “O princípio do estado de inocência e a sua 

violação pela mídia”, pode-se observar a discussão da influência da mídia nos julgamentos 

populares, onde se faz necessário discutir o princípio da presunção de inocência. 

Na dimensão externa ao processo a presunção de inocência irá atuar como 

um limitador, afim de que o réu seja protegido da publicidade que na maioria 

das vezes é extremamente abusiva e da estigmatização precoce do acusado. 

(PEREIRA NETO, 2011, p. 103). 

 

 A Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão foi um marco histórico para o 

processo penal, onde começaria a ser instituído o modelo acusatório, no mesmo sentido a 

Constituição Francesa, com o lema Liberté, Égalité et Fraternité. Em 1789, a Declaração 

definiu em seu Art. 9º: “Todo homem é considerado inocente, até ao momento em que, 

reconhecido como culpado, se julgar indispensável a sua prisão: todo o rigor desnecessário, 

empregado para a efetuar, deve ser severamente reprimido pela lei”. 

 No Brasil, com a promulgação da Constituição cidadã, o referido princípio tomou 

forma expressa nas normas da Carta Magna, sendo consagrado no Art. 5º, inciso LVII 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: [...] LVII – ninguém será considerado 

culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
 

 A partir de então, começa a vigorar um processo penal mais humanitário, resguardado 

em princípios constitucionais, protegendo os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais 

e acima de tudo a dignidade da pessoa humana. Na prática, observa-se um distanciamento, em 

matéria de prisão e liberdade, com a norma. Ao longo do tempo e mesmo com toda a busca 

por garantias, marcas de uma retributividade opressora, excludente, que criminaliza a pobreza, 

permaneceriam no seio da sociedade.   

 Muitos doutrinadores processualistas discutem o princípio como um pronome de 

tratamento, considerando o acusado inocente, até que se prove o contrário. Moraes (2003, p. 

132), acredita que “há a necessidade de o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que 

é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio”. 

 Humberto Eco (2001), filósofo e crítico literário, propõe uma reflexão cultural da 

mídia e dos envolvimentos de grupos de interesses na manipulação da informação, fazendo 

uma alusão da relação de consumo. Tal associação, devido a era capitalista, emprega poderes a 
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esses veículos, tornando muitas vezes o leitor, um crente na fonte que se lê, conforme aponta 

Eco (2001): 

O problema da cultura de massa é exatamente o seguinte: ela é hoje 

manobrada por “grupos econômicos” que miram fins lucrativos, e realizada 

por “executores especializados” em fornecer ao cliente o que julgam mais 

vendável, sem que se verifique uma intervenção maciça dos homens de 

cultura na produção (ECO, 2001, p. 50-51).  
 

 Ao aplicarmos este raciocínio no Processo Penal, os textos midiáticos, que envolvem 

casos criminais, distorceriam os fatos reais, o que permitiria ao leitor aferir seu juízo sobre 

determinada discussão acerca da culpa dos envolvidos, ou ditos envolvidos, segundo Gregolin 

(2003): 

Os textos da mídia oferecem não a realidade, mas uma construção que 

permite ao leitor produzir formas simbólicas de representação da sua relação 

com a realidade. [...] O real é, pois, determinado pelo imaginário, nele os 

sujeitos vivem relações e representações reguladas por sistemas que 

controlam e vigiam a aparição dos sentidos (GREGOLIM, 2003, p. 97-98).  
 

 Para dissolução de um desfecho criminal, a sociedade criaria um imaginário do herói e 

do bandido. Os discursos poderiam criar justiceiros, mas ao mesmo tempo teriam a capacidade 

de incriminar por “denuncismo”, como comenta Barbosa (apud GREGOLIN, 2003) 

Quanto ao poder, à relação entre a chamada grande imprensa, as elites e os 

detentores do poder aparecem na forma daquilo que Mattiussi (1997) chama 

de “denuncismo”: o uso da imprensa para legitimar as atitudes de uma 

autoridade política ou conferir tratamento pejorativo aos fatos a ela 

relacionados. A mídia cria, portanto, mocinhos e bandidos, heróis e 

derrotados (GREGOLIN, 2003, p. 113). 

 

O “denuncismo” contribuiria para a construção da imagem pejorativa de W.S.D.S, 

apontado como partícipe do crime, amigo da vítima e foragido da justiça, e ao mesmo tempo 

justificaria a afronta aos seus princípios e garantias fundamentais. 

 No decorrer da ação penal W.S.D.S. teria a prisão preventiva revogada em prudente 

resistência à exceção
33

 que imperaria no decreto, com característica de retributividade e 

resposta à insegurança social criada pelos meios de comunicação.  

 Com a sentença o acusado foi absolvido à unanimidade pelo júri, não pela dúvida da 

inocência, que é a favor do réu, mas por ter sido provada a inocência. No entanto, a absolvição 

de W.S.D.S. não teve o mesmo interesse pela mídia na veiculação da informação.  

 

                                                           
33

 Estado de exceção de Agamben (2004) no diz da Constituição Italiana e a resistência como ato de cidadania. 
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2.2 Os Cidadãos Desabrigados e Segregados pela Enchente do Rio Madeira  

   

 No ano de 2014, Rondônia passou pela maior enchente de sua história, que causou 

grande crise política e social. O nível do rio Madeira atingiu cerca de 19 metros, deixando 

aproximadamente 13 mil pessoas desabrigadas, em diversos distritos e municípios do Estado. 

Além de Porto Velho e os distritos localizados no eixo da BR-364, Baixo e 

Médio Madeira e margem esquerda do rio, foram afetados pela maior 

enchente os municípios Nova Mamoré, Guajará-Mirim e Candeias do Jamari. 

Os distritos de Porto Velho localizados no Baixo Madeira mais afetados 

foram São Carlos onde toda a população foi retirada do local e Nazaré com 

mais de 90% das famílias retiradas. (...) A maior enchente em Rondônia já 

deixou pelo menos 800 famílias vivendo em abrigos na capital, nos distritos e 

municípios atingidos pela cheia.
34

 

 

Em Porto Velho, nos três primeiros meses de enchente, famílias foram abrigadas em 

escolas. Após esse período, o governo de Rondônia disponibilizou um “Abrigo Único”, 

localizado em um espaço destinado à exposição agropecuária da capital, chamado de Parque 

dos Tanques, onde as famílias desabrigadas permaneceriam por mais de ano, após a enchente. 

Criado para abrigar as vítimas da cheia histórica do Rio Madeira, ocorrida no 

início de 2014, o Abrigo Único, no Parque dos Tanques, em Porto Velho, 

deve ser desativado assim que as famílias que ainda estão no local saírem. As 

condições do abrigo são insalubres e Governo do Estado e Prefeitura já têm 

moradias para onde levar os desabrigados. Ações preventivas estão sendo 

elaboradas para uma possível nova enchente este ano, e a Defesa Civil está 

em alerta para garantir a segurança de alguns que insistem em continuar em 

abrigos ou casas em área de risco
35

.  

 

A importância do contexto reside na reflexão de duas segregações preventivas no ano 

de 2014, em que dois homens, de aproximadamente 30 anos, foram presos e conduzidos à 

Central de Flagrantes, em Porto Velho, sob a acusação de terem furtado uma panificadora, 

localizada no centro da cidade. 

Juntamente com os conduzidos, foi apresentada à autoridade policial a res furtiva, 

sendo a importância de setenta reais em moedas. Por entender, a autoridade policial, que o 

crime, supostamente, praticado pelos conduzidos não possibilitava o arbitramento de fiança, 

por contrariar o artigo 322, os acusados foram encaminhados ao Presídio de Presos Provisórios 

da capital, “Pandinha”. Assim disciplina o dispositivo em comento:  

                                                           
34

 Disponível em <http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/maior-cheia-do-rio-madeira-completa-um-

mes-e-rio-continua-subir-em-ro.html >Acesso em: 09 de setembro de 2016. 
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 Disponível em<http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/maior-cheia-do-rio-madeira-completa-um-

mes-e-rio-continua-subir-em-ro.html >Acesso em: 09 de setembro de 2016. 

http://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/guajara-mirim.html
http://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/porto-velho.html
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Art. 322.  A autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de 

infração cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a 4 

(quatro) anos.  

Parágrafo único.  Nos demais casos, a fiança será requerida ao juiz, que 

decidirá em 48 (quarenta e oito) horas. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011
36

 

 

Com a condução ao presídio da capital, os autos do flagrante foram encaminhados à 

Defensoria Pública, que permaneceu inerte, até os acusados constituírem um advogado 

particular.  

O advogado constituído, imediatamente, articulou um pedido de liberdade provisória, 

por entender que o crime praticado, além de constituir uma “bagatela”, não deveria ser 

qualificado, comportando, portanto, a suspensão condicional do processo, que é uma espécie 

de instituto despenalizador, assegurado pelo artigo 89 da lei 9099/95. 

Pela tese articulada e norma penal vigente, observa-se que a segregação cautelar se 

tornaria mais gravosa do que um decreto condenatório, já que o mesmo não ensejaria uma 

segregação, por comportar regime inicial de pena no regime aberto. 

Mesmo com a pertinente tese e análise da lei, pela defesa dos réus, o juízo de uma das 

varas criminais da comarca de Porto Velho, ao decidir pelo pedido, consignou que aos réus 

não assistia o direito à liberdade provisória, porque não teriam residências fixas. 

Os acusados eram moradores do bairro Triângulo, há mais de 17 anos, um dos mais 

afetados pela enchente, o qual ficou completamente submerso. Eles estavam, provisoriamente, 

residentes e domiciliados no “Abrigo Único” do Parque dos Tanques, em Porto Velho. 

Sustentavam bons antecedentes, por não haver condenação, sendo todos os apontamentos, da 

certidão criminal, de cada um, referentes a crimes de menor potencial ofensivo, registrados e 

arquivados com baixa.  

Os registros que constavam nas certidões dos cidadãos desabrigados e, por que não 

mencionar, segregados por uma pobreza criminalizada, são registros de luta pela 

sobrevivência, já que os processos crimes apontavam para uma conduta relacionada à 

necessidade alimentar dos acusados, sendo, em algumas oportunidades, possibilitadas a 

transação penal. 

O estereótipo do inimigo e/ou a análise do “dispositivo periculosidade”, na decisão 

judicial pela segregação, mesmo que inconsciente, estaria vinculado ao território perigoso, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
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pois os segregados foram abrigados, após a enchente do Rio Madeira, em um local onde havia 

muita pobreza e miséria. Tais afirmações decorrem dos estudos do texto intitulado 

Criminalização da Pobreza de Coimbra (2006). 

 Não é exagero associar a fundamentação da prisão preventiva, por suposta ausência de 

residência fixa ao movimento higienistas, que “Partindo, portanto, da ideia de um corpo 

saudável, limpo, asséptico e disciplinado (Coimbra, 2006,p.s/n)”, promoveriam uma espécie 

de limpeza social, esvaziando territórios, ou não os reconhecendo como lar. 

A decisão que fora combatida por habeas corpus registraria, na verdade, o não 

reconhecimento de uma população abrigada em um espaço público, com todos os direitos 

transferidos, pois, passaram a ter domicílio, residência, lar, família e interação comunicativa 

entre os seus, naquele local.  

O remédio heroico não foi capaz de combater a prisão, pois após ser articulado, houve, 

talvez, uma celeridade, no sentido de promover a dilação probatória, ou seja, a instrução do 

processo, o que oportunizou, dentro do procedimento previsto, a suspenção da ação penal, nos 

termos do artigo 89 da lei 9099/95.  

As decisões, quanto a prisão preventiva, em Rondônia, constituiria um arremato abuso 

de autoridade, se analisada sob uma ótica sociológica e da criminologia crítica. Mesmo 

partindo de uma reflexão comum com base a partir dos limites jurídicos desta medida extrema 

percebe-se a extrapolação do limite jurídico da norma processual. Porém não se observou, nos 

casos mencionados, qualquer medida correcional articulada, nem mesmo pela Ordem dos 

Advogados do Brasil.  

As informações da extrapolação do limite legal da prisão preventiva constam nas 

matérias jornalísticas, mas não há qualquer registro de indignação de órgãos importantes como 

Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público. 

Caso fossem consideradas pesquisas recentes sobre prisão que aguarda julgamento, 

teríamos denúncias. No entanto, não percebemos qualquer indignação com o grande número 

de prisões cautelares, no Brasil e em Rondônia. Os registros se analisados apontariam, 

possivelmente, para uma ineficiência estatal, tendo em vista que os distintos percentuais 

chegam a atingir  41% da população carcerária. 

  

                                                                                                                                                                                      
36

 Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm> Acesso 09 de setembro de 

2016. 
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2.3  O Caso do Pastor Evangélico: A descredibilidade da devoção pela marca da prisão  

  

No ano de 2013, um pastor evangélico foi abordado pela polícia, na igreja onde 

congregava, e levado à Delegacia da Criança e do Adolescente. Após um reconhecimento, por 

fotografia, que contrariou a norma penal vigente. O pastor ficou detido, enquanto aguardava a 

resposta de uma representação, pela prisão preventiva, por parte da autoridade policial ao 

judiciário Rondoniense.  

Os motivos que o levaram à prisão foi a suposta prática de um crime de estupro, em 

desfavor de uma jovem de 14 anos de idade. Segundo a autoridade policial, a vítima teria 

narrado que “ao se deslocar ao centro da Zona Leste da capital Porto Velho, esbarrou em uma 

motocicleta, que ao cair no chão teria quebrado o retrovisor”. Com isso, segundo a vítima, 

apareceu um homem, com características de pessoa evangélica, exigindo a reparação do dano. 

Após diálogo com a vítima teria convencido a mesma a “subir” na motocicleta, para ir ao 

encontro de seus responsáveis, para negociar a danificação do veículo. Porém, na verdade, a 

levou para um lugar ermo onde teria praticado o crime de estupro. 

O que chamou a atenção, neste caso específico, foi o lapso temporal entre a suposta 

pratica criminosa e a prisão do acusado. Isto porque a decretação da prisão cautelar ocorrera 

seis meses posteriores ao suposto fato, o que não apontaria para qualquer cautelaridade na 

prisão, segundo a defesa do acusado. 

 Na análise da ação penal, do caso concreto de nº 0009762-37.2012.822.0000, percebe-

se que o caso foi amplamente divulgado pela imprensa local, sendo a fonte das matérias 

jornalísticas a assessoria jurídica do Tribunal de Justiça de Rondônia. 

A ação penal concluiu que a jovem havia sido “ameaçada” pelo genitor de ser levada a 

uma ginecologista, para verificação de vida sexual ativa ou não. Com isso, teria “inventado” o 

suposto abuso e ao narrar para polícia judiciária o perfil do agressor, a mesma conclui ser a 

pessoa do Pastor evangélico, que morava nas proximidades e por este motivo teria se tornado 

alvo das investigações, já que registrava antecedentes criminais. 

Outro fator apontado seria o indício, ante um reconhecimento, por fotografia, pela 

menor, na presença de seus genitores, sendo a segregação fundamentada na garantia da ordem 

pública. O acusado permaneceu preso por 180 dias, sendo absolvido e solto após a instrução 

do processo penal, por restar provado que não cometeu o crime.  
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Neste caso específico, a prisão serviria de punição antecipada, com base em um juízo 

de culpabilidade, anteriormente, formado. Isto, ante o fato de possivelmente o pastor atender a 

um estereótipo do criminoso. Nenhuma cautelaridade, encontrar-se-ia no decreto preventivo. 

Não havia nos autos qualquer conduta do acusado capaz de evidenciar um interesse contrário 

ao da instrução, até mesmo porque sequer sabia estar sendo investigado. A melhor conclusão, 

encontra guarida na criminologia crítica, que explicaria os absurdos perpetrados nos decretos 

cautelares e exposição do criminoso ou criminalizado.   

 

2.4  O caso do professor de Literatura: A prisão pela rede de relacionamento 
 

 

 Após dois anos pesquisando sobre prisão preventiva, sob uma ótica da criminalização 

da pobreza e o controle de virtualidades, que tem como consequência uma espécie de limpeza 

social, nos deparamos, no dia dezenove de julho de 2017 com a prisão de um renomado 

professor de literatura e poeta, do município de Porto Velho. 

A prisão se deu após representação de autoridade policial, motivada por uma 

ocorrência registrada pela mãe de uma jovem que, segundo os autos analisados, teria se 

envolvido amorosamente com o professor poeta. 

Nos autos constam que a jovem, com dezessete anos de idade, consensualmente, 

praticou sexo com o professor de literatura. Após alguns meses de relacionamento amoroso, a 

mãe da jovem acessou conversas dos mesmos, em um celular. Inconformada procurou o 

professor, na escola onde a filha estudava e foi informada que a menina se apresentava como 

se fosse maior de idade. 

Após intensa conversa e por não aceitar o relacionamento, representeou o professor na 

escola, Secretaria de Estado da Educação, bem como registrou ocorrência na Delegacia da 

criança e adolescente, acreditando estar caracterizado o crime de estupro. 

Na oitiva da jovem, ficou registrado o consentimento, o qual repeliu a tipificação, 

inicialmente, dada. Dessa forma, a autoridade entendeu que estariam presentes outros crimes 

dos artigos 241-A e 241-E, do Estatuto da Criança e do Adolescente, já que teria o professor 

trocado imagens de cunho sexual com a garota. 

A Juíza que analisou a representação da autoridade policial, ao decidir, entendeu que 

estava presente o tipo penal contido no artigo 241 A: 

Apurou-se que o investigado teria praticado o crime do art. 241-A c/c 241- E 

do ECA, em face de R.B.L (17 anos de idade). Narram que o requerido é 

professor do Colégio João Bento da Costa desta Capital e, aproveitando-se 
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dessa condição, estaria aliciando as alunas para com ele praticar atos 

libidinosos.  

Em uma dessas tentativas, obteve sucesso com a menor acima indicada, onde 

além de ter relacionamento sexual fixo, teria trocado diversos materiais 

pornográficos, bem como mídias de nudez entre ambos, configurando o art. 

241-A do ECA. 

 

A decretação da prisão do professor de literatura foi amplamente divulgada nas redes 

sociais, dividindo opiniões, no caso, leigas, mas que acalorariam ao debate. Nas matérias 

postadas, nos chamou a atenção uma que trazia a informação de ser o padrasto, da suposta 

vítima, Policial Federal, amigo do marido da juíza que decretou a prisão, que por sinal, 

também, segundo o apurado, é Delegado da Polícia Federal. 

A magistrada ao decidir pela preventiva não apontou qualquer cautelaridade, 

limitando-se a fundamentar a prisão em mérito da ação penal. Na passagem:  “Ademais, diante 

do contato que o investigado possui com outras menores (leciona em colégio e cursinho), teria 

acesso farto para novos aliciamentos e intimidação, prosseguindo com novos crimes de mesma 

espécie”. Pelo fragmento textual, extraído do decreto preventivo, podemos observar as marcas 

de uma “certeza” que contrariaria garantias fundamentais como a não culpabilidade e o devido 

processo legal, pois afirma a possibilidade de uma reiteração delitiva que sequer foi apurada, 

com base em elementos de informação não judicializados. 

Continua a magistrada, em sua decisão, afirmando o risco de reiteração como se fosse 

motivo suficiente para fundamentar a segregação: 

Com efeito, entende-se que, perfeitamente, pode voltar a reiterar o ato de 

aliciamento, trocando novas mídias com outras adolescentes. Tais motivos, 

por si só, são suficientes para decretar a prisão preventiva do Representado, 

pois devidamente fundada na garantia da ordem pública, vez que evitará 

recidivas, bem como na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Mas 

não é só. É necessário destacar que a prisão do Representado é conveniente 

para a instrução criminal/investigação policial, visto que ele conhece toda a 

rotina e dinâmica familiar da Vítima, podendo “mutilar” a produção de 

eventuais provas orais, eis que exerce forte influência sobre aquela, bastando 

ler as conversas entabuladas entre ambos (...)
37

 

 

  Em nenhum momento o juízo conseguiria enfrentar a necessidade da prisão, sem 

ultrapassar seu limite jurídico, já que suposta gravidade e/ou presunção da reiteração delitiva 

não serviriam FOUCAULT de fundamento para a prisão. O decreto foi decidido de forma 

genérica sem demonstra periculum libertatis. 

                                                           
37

 Texto extraído do decreto preventivo que segregou o professor de literatura. 



77 

 

Ora, com a postura do investigado e as assertivas acima indicadas, 

demonstra-se a necessidade de se acautelar a vítima, a ordem pública, a 

aplicabilidade da Lei Penal e a conveniência da investigação policial e, 

futuramente, da instrução processual, incorrendo, portanto, no preceito 

estabelecido no art. 311 c/c com 312, ambos do CPP
38

.  

  

   O tipo penal que serviria de base para sustentação de uma suposta cautelaridade da 

investigação traz uma apenamento inferior a quatro anos. Pela sistemática processualista de 

prisões e liberdades não caberia prisão preventiva. 

  Assim, a segregação preventiva se tornaria muito mais gravosa que a prisão pena, em 

hipótese de condenação, tendo em vista que o regime inicial atribuído seria o aberto. Ao 

fundamentar a prisão preventiva no fato de o acusado ser professor ou pela presunção de 

exercer influência sobre a vítima, demonstraria a ausência do periculum libertatis. Tal 

afirmação é amparada na lei nº 12.403/11, pois, esta inseriu no Código de Processo Penal 

outras medidas cautelares diversas da prisão. A sobriedade que se buscaria, seria acautelada 

pelos incisos II e III, do artigo 319, do CPP que assim disciplinam: 

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

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer 

distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;     

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

circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela 

permanecer distante.     
 

  Toda cautelaridade consignada pelo juízo, na verdade, tratar-se-ia de antecipação de 

um juízo de mérito, já que não se observa, nos autos do Inquérito 120/2017, qualquer elemento 

de convicção capaz de concluir por uma conduta de “reiterar o ato de aliciamento, trocando 

novas mídias com outras adolescentes. ” Até porque, afirmar que o professor reiteraria o ato, o 

qual não fora analisado o animus, em instrução processual, é o mesmo que afirmar que os 

fatos ocorreram.  

Consta na decisão da magistrada que o professor de literatura conheceria “toda a rotina 

e dinâmica familiar da Vítima, podendo “mutilar” a produção de eventuais provas orais, eis 

que exerce forte influência sobre aquela, bastando ler as conversas entabuladas entre ambos”. 

Porém, tudo indica que a discussão do mérito da ação penal seria no sentido de que a jovem se 

apresentava como sendo maior de idade, em redes sociais e grandes eventos que envolvia a 

organização de “open bar”, venda e consumo de bebida alcoólica o que induziria o professor 

                                                           
38

 Texto extraído do decreto preventivo que segregou o professor de literatura. 
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ao erro, bem como a afirmação da jovem de que tudo fora consensual, tanto que não 

tipificaram como sendo o crime de estupro. 

Ou seja, a impressão que se teria é que ao não conseguir tipificar o estupro, buscaram 

através da prisão preventiva, antecipar uma condenação pelo Estatuto da Criança e 

Adolescente, já que não haveria crime na conjunção carnal, mas, supostamente, na extensão 

do relacionamento sexual, ou sexo virtual, por uma rede social, whatsapp. 

A incoerência da prisão, pelos comentários das redes sociais, possibilitaria a 

compreensão de que o professor de literatura não exerceria forte influência nos aparelhos, 

policiais e judiciário, por possuir baixo poder aquisitivo.  

O padrasto e a mãe da menor de 18 anos, mesmo sem a anuência da jovem, 

conseguiram exercer uma vingança, ante a falta de conduta ética e moral do profissional, 

porém, conduta esta que não configuraria qualquer crime ou disfunção administrativa, por ser 

servidor público. Tudo com fito no capital simbólico que possuem, na rede de relacionamento. 

É a única razão que se encontraria para explicar os limites jurídicos extrapolados, pela prisão 

do professor, no presente caso concreto.  

A reflexão não se restringiu à criminalização da pobreza, mas sim em rede de 

relacionamento, exercício do poder, pelo capital simbólico.   

 

2.5 Categorização dos casos  

 

 A partir dos quatro casos apresentados acima, dentre eles: 1. o inquérito policial 

suplementar de nº 80 da Polícia Judiciária de Rondônia; 2. o caso dos desabrigados e 

segregados pela enchente do Rio Madeira; 3. o caso do pastor evangélico e 4. o caso do 

professor de literatura, foi possível encontrarmos duas categorias centrais. A primeira se refere 

ao poder simbólico da rede de relacionamentos e a segunda ao estereótipo, sendo um atribuído 

pelo território e o outro pelos antecedentes criminais.  

 Em relação ao poder simbólico da rede de relacionamentos compreendemos que a 

cautelaridade da prisão estaria ligada à situação econômica, social e política do(s) indivíduo 

(s). No primeiro caso o poder simbólico influenciaria na não segregação de indivíduos que 

estariam na mesma situação e condições dos segregados preventivamente. No entanto, por 

estarem ligados ao cenário político do Estado, exerceriam um poder simbólico que interferiria 

nas decisões judiciais. Já o quarto caso, semelhante por relacionar-se, também, com o poder 
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simbólico das redes sociais, estaria em sentido inverso, já que o segregado teria cometido 

crime em desfavor de pessoa com influência no poder judiciário.  

 Quanto à categoria “estereótipo”, os quais se relacionam aos casos dois e três, 

elencamos duas subcategorias, no caso dois é atribuída pelo território e no caso três pelos 

antecedentes criminais. 

 O estereótipo atribuído pelo território é aquele referente ao cenário e as preconcepções 

a ele conferido, por meio de teorias que relacionam a pobreza com a criminalidade. Neste 

sentido, Coimbra (2006) argumenta que tem se um estereótipo dos vulneráveis à 

criminalidade. O fato do indivíduo ser pobre, negro, morador de periferia ou semianalfabetos 

leva às crenças de que ele pode vir a cometer crimes, instituindo certas identidades.  A 

periculosidade e criminalidade, explica a autora, são atribuídas aos espaços públicos onde 

existe a pobreza. 

 Já o estereótipo atribuído pelos antecedentes criminais estaria relacionado à 

seletividade social, onde negros, analfabetos, enfim, pessoas economicamente vulneráveis, 

sem forte rede de relacionamento, não seriam protegidas pelo ordenamento jurídico. Neste 

sentido, Zaffaroni (2012) afirma que: 

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

maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de 

poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou 

comunitárias não são características conjunturais, mas estruturais do 

exercício de poder de todos os sistemas penais (ZAFFARONI, 2012, p. 15). 
 

 O caso três, do pastor evangélico, é um exemplo da verticalização das relações sociais, 

em que o acusado carregaria as marcas de um estereótipo criminalizado pela raça, etnia, classe 

social, convicções religiosas e antecedentes criminais. 

  

2.6 Delineamento dos caminhos ao equilíbrio processual 

 

 O estado de exceção permanente, aplicado à prisão preventiva, constitui como regra de 

controle de virtualidades com o objetivo de eliminar ou punir antecipadamente o inimigo da 

sociedade atendido por um estereótipo. É neste contexto que o direito à resistência, abordado 

pelo filósofo italiano Agamben (2004), pode ser encarado como instrumento de paridade, 

frente à exceção, conforme se propõem na discussão. 
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2.6.1 Uma analogia ao contraponto do Estado de exceção como construção teórica do 

direito à resistência 
 

O estado de exceção, segundo Agamben (2004), inicialmente, utilizado como medida 

para resguardar a lei, tornou se uma prática política, utilizada pelos regimes democráticos 

contemporâneos ao se apresentar como técnica, constitui se, portanto, um paradigma: 

A partir do momento em que “o estado de exceção (...) tornou-se a regra” 

(Benjamin, 1942, p697), ele não só sempre se apresenta muito mais como 

uma técnica de governo do que como uma medida excepcional, mas também 

deixa aparecer sua natureza de paradigma constitutivo da ordem jurídica 

(AGAMBEN, 2004, p.18). 

 

Ao identificar, nas democracias ocidentais, a declaração do estado de exceção de forma 

generalizada como técnica de governo, Agamben (2004) aponta como consequência desta 

técnica o espaço de indeterminação entre a democracia e o absolutismo. Para o filósofo 

italiano, o estado de exceção mantém relação com a norma em forma de suspensão, sendo, 

assim, o estado de exceção seria o resultado da suspensão. 

Com a suspensão, o estado de exceção se constituiria como regra. A exceção não se 

limitaria na diferenciação do que está dentro ou fora da norma. Como zona de indeterminação, 

entre o estado de natureza e o direito, verificar-se-ia a vulnerabilidade humana pela violência e 

ausência de proteção legal. 

O estado de exceção, que deveria ser uma situação provisória de perigo factual, passou 

a ser a própria norma na política ocidental contemporânea, o que Agamben (2004) chamou de 

campo. O campo é a estrutura, o território fora do ordenamento jurídico. Apresenta-se como o 

paradigma biopolítico da modernidade.  

No Brasil, a continuidade do emprego da tortura psicológica, com prisões arbitrárias de 

pessoas, pertencentes a grupos sociais vulneráveis, excluídos das sociedades de consumo, 

constituiria o estado de exceção como regra. 

A analogia aqui apresentada é a referente ao direito à resistência, abordado por 

Agamben (2004), no estudo de o estado de exceção. Ao mencionar a situação excepcional do 

estado de exceção, o autor conecta o direito à violência e à vida humana em um estado de 

natureza: 

O pressuposto aqui é que o estado de exceção implica um retorno a um 

estado original “pleromatico” em que ainda não se deu a distinção entre os 

diversos poderes (legislativo, executivo etc.). Como veremos o estado de 

exceção constitui muito mais um estado “kenomatico”, um vazio de direito, e 

a ideia de uma indistinção e de uma plenitude originária do poder deve ser 
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considerada como um “mitelogema” jurídico, análogo à idéia de estado de 

natureza (AGAMBEN, 2004, p.17) 

 

Com apoio no debate teórico sobre o estado de exceção, pensamos a resistência em 

contraponto aos decretos cautelares, como um direito, frente à afronta aos limites jurídicos da 

prisão preventiva, que se encontra em contexto de exceção permanente, uma vez que o debate 

filosófico e político sobre o tema comporta a discussão, quanto à resistência: 

1.7 O problema do estado de exceção apresenta analogias evidentes com o 

direito de resistência. Discute-se muito, em especial nas assembleias 

constituintes, sobre a oportunidade de se inserir o direito de resistência no 

texto da constituição. Assim, no projeto da atual Constituição italiana, 

introduzira-se um artigo que estabelecia: “Quando os poderes públicos 

violarem as liberdades fundamentais e os direitos garantidos pela 

constituição, a resistência à opressão é um direito e um dever do cidadão”         

(AGAMBEN, 2004, p.23)  

 

 É no contexto das prisões arbitrárias, em constante estado de exceção, que propomos a 

reflexão teórica e comparativa, pois se observou, nesta pesquisa, que as decisões segregatórias 

ganham outras fundamentações, que não estão contidas na lei, como “clamor público”, 

“gravidade do crime” e “repercussão social”, sem considerar os limites jurídicos impostos pela 

norma, nos decretos preventivos. 

 Quando há violação à norma constitucional e infraconstitucional, no tocante à prisão e 

liberdade, ao coagido é lícito resistir, até porque não há proibição legal. O direito ao 

enfrentamento de atos injustos, praticado por juízes, ao decretar prisão, que extrapola o limite 

jurídico, parte da observância da própria norma, como o direito a paridade das armas e/ou 

isonômico no trato das regras.  

 A Constituição Federal garante a liberdade como regra, sendo a prisão uma exceção, 

apontando as hipóteses em que é permitida a segregação. Não servindo a norma como limite 

do poder, cabe ao coagido resistir através das possibilidades técnicas de defesa. 

 

2.6.2  O direito à resistência como enfrentamento  

 

 Ao considerarmos a ação penal de nº 001531-72.2013.8.22.0501 observou-se que um 

dos acusados, após ter a prisão decretada, por razões não amparadas pelo estatuto processual, 

evadiu-se do distrito da culpa. A ação penal tratava de crime contra a vida e mesmo sendo o 

acusado citado por edital, requereu ao juízo o direito de promover sua autodefesa no júri, com 

a prisão preventiva revogada, alegando que esta se distinguiria da defesa técnica. 
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 O Ministério Público entendeu que o requerimento guardava pertinência com o direito 

do acusado de se defender, além de possibilitar a apresentação do acusado à obtenção de 

provas para a condenação. 

 Mesmo com posicionamento favorável do Ministério Público, na qualidade de fiscal da 

lei, o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, não revogou a prisão, decidindo pela suspenção: 

O interrogatório constitui meio de defesa e, igualmente, meio de prova. A 

persistir o decreto de prisão do postulante possivelmente não será interrogado 

eis que a polícia nacional (incluída todas as suas especializações) não 

conseguiu localizá-lo. Diante de tal situação entendendo importante, por ora, 

suspender a execução do mandado a fim de viabilizar o interrogatório do 

referido réu, especialmente porque a família da vítima, como notoriamente se 

veiculou, não mais reside na presente comarca. Assim, a concessão de 

eventual liberdade provisória ou de medidas cautelares ou, ainda, o 

cumprimento do mandado de prisão será apreciado por ocasião da próxima 

audiência de interrogatório dos três acusados que designo para o dia 30 de 

julho do corrente às 10 h. Requisite-se os demais
39

.  

 

A suspensão do decreto preventivo, decidido pelo juízo, da primeira vara do Tribunal 

do Júri, da comarca de Porto Velho, poderia indicar um “estado de exceção permanente”, em 

matéria de prisão e liberdade. A suspensão da prisão preventiva não guardaria qualquer 

legalidade com o diploma processual vigente, pois a mesma só poderia ser decretada, quando 

presentes os requisitos ensejadores do artigo 312, do CPP e revogada, quando os requisitos 

não estão mais presentes, conforme o artigo 316, do mesmo diploma legal. 

 A decisão judicial, por não estar amparada pelo estatuto processual, foi combatida no 

tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, pela defesa do acusado. Com isso, veio a 

revogação, que talvez pode ter influenciado, significativamente, na decisão de absolvição 

pelos jurados. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Disponível em < 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/73073971/djro-16-07-2014-pg-202> Acesso em: 17 de agosto de 2016. 
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3. DIREITOS HUMANOS, SOCIEDADE E PRISÃO PREVENTIVA 

 

Apresenta-se nesta seção, uma desconstrução do sentido comum dado ao termo 

Direitos Humanos, no seio da sociedade devido ao estereótipo do inimigo criado pelas mídias 

que servem de instrumento estatal legitimador do “máximo de arbitrariedade seletiva dirigida 

aos setores mais vulneráveis” (MALAGUTI BATISTA, 2003)
40

.   

A seção trata de uma reflexão a partir dos elementos reunidos na primeira seção da 

criminologia crítica e de outros pensadores. 

 

3.1 Direitos humanos: insegurança explorada pela mídia sensacionalista 

 

Quando mencionamos a palavra direitos humanos o “senso comum”, influenciado por 

uma mentalidade dependente de um veículo de comunicação, faz críticas rasas e desprovidas 

de justiça social, assumindo um papel opressor e totalitário, no discurso. Porém, 

compreendemos que tais direitos estão vinculados ao princípio da humanidade, o qual propõe 

uma racionalidade e proporcionalidade na aplicação da pena pelo Estado, o que inibiria abusos 

e excessos na aplicação do ius puniendi. 

 Assim, a pena imposta não poderia objetivar o sofrimento do condenado ou 

desconhecer a condição humana do infrator. Ao abordar o tema racionalidade Batista (2015) 

associa a simples retributividade à vingança: 

A racionalidade da pena implica tenha ela um sentido compatível com o 

humano e suas cambiantes aspirações. A pena não pode, pois, exaurir-se num 

rito de expiação e opróbrio, não pode ser uma coerção puramente negativa. 

Isto não significa, de modo algum, questionar o caráter retributivo, timbre 

real e inegável da pena. Contudo, a pena que se detém na simples 

retributividade, e portanto converte seu  modo em seu fim, em nada se 

distingue da vingança (BATISTA, 2015, p.97).   
 

A Constituição Federal de 1988, por influência da Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, de 1789, que menciona no seu artigo XV que “as penas devem ser proporcionais 

ao delito e úteis à sociedade”, contempla ao princípio da humanidade. Isto porque, em seu 

artigo 5º, inciso III, veda a tortura e tratamento cruel ou degradante, bem como proíbe, no 

inciso XLVII pena de morte ou perpétua. 

                                                           
40

 Expressão empregada por Batista (2003) ao abordar o Sistema Penal e sua estrutura montada para operar na 

ilegalidade, exercendo o seu poder com arbitrariedade voltada às camadas sociais vulneráveis. 
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As condutas criminosas e/ou criminalizadas, por uma série de fatores, como a 

desigualdade social e dificuldade de o Estado cumprir o seu papel, na distribuição de riquezas, 

saúde e segurança, desaguariam em uma espécie de insegurança social. 

Tal insegurança seria amplamente explorada pela mídia sensacionalista, com o 

provável objetivo de ibope, em programas policiais, o que geraria um temor e clima 

emergencial: 

Tudo isso gera um forte clima emergencial, o maior inimigo dos Direitos 

Humanos. Quando o estado é chamado a dar resposta a essas “emergências”, 

surgem delicados problemas de equilíbrio entre o processo penal e a tutela da 

vida, da incolumidade, da honra etc. daqueles cuja culpabilidade (leia-se 

responsabilidade ou reprovabilidade penal) acerca de determinado crime está 

sendo questionada (DELMANTO, 2001,p.10).   

 

A legitimação de prisões arbitrárias encontraria razões no status social do indivíduo 

submetido à degradação, onde a mídia influenciaria na identidade
41

 acionada pelo 

telespectador, no discurso emergencial, como exemplifica Delmanto Júnior (2001):   

A prisão de uma pessoa acusada, por exemplo, de roubar um veículo, acaba 

por satisfazer um desejo de vingança latente de todas as vítimas de roubo 

cujo autores não foram presos. Há também, queremos crer, expiação de 

culpas individuais, posto que todo ser humano, por diversos fatores e em 

diversos graus, as tem. Sentimo-nos, de maneira maniqueísta, bons perto 

daqueles maus que estariam à margem da sociedade, etiquetados e tratados 

como vilões, não obstante tenham eles, muitas vezes, realmente praticado 

crimes gravíssimos, merecendo severas repressão penal (DELMANTO 

JUNIOR, 2001, p.12). 
  

A cautelaridade da prisão não estaria, muitas vezes, relacionada ao processo, mas sim 

na rede de relacionamento em que o cidadão infrator e/ou criminalizado estabeleceria, ou 

possuiria, na sociedade. Dependendo da rede de relacionamento ou do capital simbólico, 

defendido por Bourdieu (1989)
42

, a custódia cautelar se amolda a um juízo de culpabilidade, o 

que levaria a segregação antecipada, sem processo, em um claro posicionamento de 

retributividade vingativa.  

Tal afirmação encontra confirmação em dados do Ifopen (2014), em que, segundo 

pesquisa, 41% dos presos são provisórios, sendo cerca de 250.000,00 presos, ou seja, uma 

maioria da população, que é de fato desprovida de tal capital social e/ou simbólico, que 

                                                           
41

 Expressão empregada de acordo com os estudos de Bauman (2005) e Hall (2011) sobre identidade acionada 

pelo sujeito a partir da posição que ocupa na formação discursiva “pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987, p.12-13)” 
42

 Expressão empregada por Bourdieu (1998) para se referir aos aspectos sociais, culturais e políticos. 
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poderia indicar uma maioria sem influência na rede de relacionamento, à margem da elite 

dominante. 

A “possibilidade” de segregação pela “frágil” rede de relacionamento e posição social, 

seria possibilitada pelo contexto histórico em que foi promulgado o Código de Processo Penal 

vigente. Pois, como bem consignou o legislador, na exposição de motivos, o Código de 

Processo Penal é “um instrumento da política de segurança pública do Estado” e não de 

garantias dos administrados e jurisdicionados.  

A política de segurança pública do Estado e não do cidadão, no contexto histórico do 

Estado Novo da Era Vargas, é traduzida como eficiência na repressão aos que deliquem. Com 

a promulgação da Constituição Federal de 1988, diversos direitos processuais penais foram 

assegurados, o que oportunizou a criação de leis infraconstitucionais para “abrandar” um 

processo totalitário. 

Das evidências de um período histórico opressor, no Código de processo Penal, temos 

a “Garantia da Ordem Pública”, que traz uma semântica inoportuna e subjetiva, a qual se 

contrapõe ao princípio da legalidade: 

A prisão como garantia da ordem pública rompe com o princípio da 

legalidade, pelo seu conceito indefinido, subjetivo, vago e amplo. É 

exatamente nesse conceito de conteúdo ideológico que verifica a 

possibilidade do exercício arbitrário das prisões, em desrespeito aos direitos 

fundamentais, tornando legítima decisões injustas e ilegais (KATO, 2005, 

p.117)   
 

A “garantia da ordem pública”, segundo Aury Lopes Júnior (2002, apud KATO, 2005) 

tem sua origem no nazi-fascismo, ocorrido na Alemanha em 1935, sendo concebida “como 

uma autorização geral e aberta para perseguir e prender. ” Teríamos neste modelo de prisão 

uma função retributiva e antecipatória da pena, espécie de medida emergencial, em resposta a 

um desejo de vingança dos que se enxergam no perfil da vítima.  

Seria a “ordem pública” legitimada por um suposto “clamor”, o qual viola ao princípio 

da presunção de inocência, com conteúdos axiológicos ou ideológicos, como enfatiza Kato 

(2005): 

Cuida-se, no dizer de Warat, de uma expressão estereotipada, portadora de 

evidente carga emocional, cujo significado real depende de fungíveis 

conteúdos axiológicos ou ideológicos; assim, quando o legislador a utiliza 

está autorizando os juízes a emitirem, em suas sentenças, definições 

persuasivas que, sob a aparência de definições empíricas, encobrem juízos de 

valor à ordem pública relaciona-se todas aquelas finalidades do 

encarceramento provisório que não se enquadram nas exigências de caráter 
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cautelar propriamente ditas, mas constituem formas de privação da liberdade 

adotadas como medida de defesa social. (KATO, 2005, p.118)   
 

 A prisão fundada na ordem pública, segundo a autora, seria uma punição antecipada, 

com base em “um juízo de culpabilidade já formado”. Neste juízo a ética do acusado seria 

valorada na decisão, traçando um perfil de periculosidade em um paradigma etiológico, por 

considerar a história do acusado como fator na criminalização, punindo-o pelo que é com a 

aplicação de um direito penal subjetivo. 

 Segundo Batista (2015, p.103), “os autores brasileiros, de um modo geral, admitem a 

existência de um direito penal subjetivo” do Estado, na criação e aplicação das sanções penais 

e assim 

A construção de um direito penal subjetivo antes do momento legislativo, 

configurando um “direito de punir” meta-jurídico, só é pensável por duas 

vias: a do contrato social e a do direito natural. Como a teoria do contrato 

social é hoje uma vinheta historiográfica, e como, valha-nos a lição de 

Navoa, se o jus puniendi poderia fundamentar-se nos „princípios e 

características atribuídos tradicionalmente ao direito natural‟, não logra fazê-

lo nos „princípios do Estado secularizado que hoje se admite, mesmo os 

autores que perfilham o direito penal subjetivo passaram a negá-lo antes do 

momento legislativo (BATISTA, 2015, p.103-104). 
   

 Assim não cabe ao Estado punir, antecipando a pena, em retributividade, ao aplicar a 

prisão preventiva, em resposta a um suposto clamor público, legislando sob a subjetividade de 

uma expressão vaga, que é a “ordem pública”. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, as garantias individuais deveriam se 

sobrepor a qualquer ordem. Expressão vaga, subjetiva, não poderia servir de fundamento em 

um novo contexto democrático, onde as garantias individuais falam mais alto do que a 

insegurança criada pela mídia que requer, talvez, a exclusão do “inimigo da ordem social”. 

Mais que oportuna aparência de segurança social, o processo penal representa atos 

concatenados de equilíbrio que visam preservar garantias, não de uma suposta ordem pública, 

mas dos direitos fundamentais do acusado em ação penal, garantindo, também, o exercício de 

defesa, com paridade e sobriedade da ação penal, sem qualquer influência de vingança 

coletiva ou midiática. 

No entanto, o que percebemos sugeriria uma suposta “ordem pública” baseada em um 

periculum libertatis do acusado, como se houvesse disparidade deste, no “uso das armas”, com 

aquele. Ou seja, o acusado, que muitas vezes tem um perfil de pessoa pobre à margem da 

justiça social seria superior ao Estado e seu poder jurisdicional ao ponto de sua liberdade ser 
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um risco a toda superestrutura do sistema acusatório e/ou de jurisdição. Ao abordar o tema 

Kato  (2005)  afirma que: 

Registra-se que hoje a situação da população do sistema Penal é de absoluta 

carência de trabalho e de moradia; portanto, a maioria dos réus é pessoa 

pobre, humilde e favelada, sendo certo que a presunção da impossibilidade de 

se efetivar a sanção penal com a presunção da fuga ou da não localização do 

acusado é quase absoluta. Acaba-se por esta razão, viabilizando-se a cautelar 

como fins de controle social do excluído (KATO, 2005,p.124).  
 

As consequências são altamente gravosas, tanto na ação penal, como também após a 

persecução penal. Caso seja absolvido, mesmo assim amargaria as consequências da culpa 

formada antecipadamente. Paulo José Costa Junior (apud Delmanto Junior 2001) registra que 

ao ser: 

Reconduzido o prisioneiro à liberdade, as marcas da culpabilidade 

permanecem indeléveis, ainda que absolvido. Não raro se pergunta: será ele 

realmente inocente? E o cidadão honrado, no instante em que é levado à 

prisão preventivamente, fica marcado para sempre com a mácula da desonra, 

com ferro escaldante da improbidade, que permanece latente em sua 

reputação. Murmura-se, a boca pequena: É, se foi para as grades, é porque 

algo havia (DELMANTO JUNIOR, 2001, p.13 -14).   
 

 Pelo exposto, observamos que a ordem pública ao pressupor um perigo quanto à 

liberdade do acusado, ensejaria uma espécie de controle social, sem qualquer preocupação 

com as garantias dos indivíduos sujeitos à jurisdição penal, conferindo, também, um temor 

repressivo que Kato (2005) chama de efeito simbólico de punição, no controle da classe social 

perigosa: 

Ainda nessa vertente crítica sobre o requisito ordem pública como 

fundamento da preventiva, ressaltamos que sua aplicação também possui a 

função de conferir à sociedade o efeito simbólico de punição, visando 

conferir uma aparente segurança social. Nesse caso, sendo usada também 

como instrumento de controle repressivo da classe social perigosa. (KATO, 

2005, p.120)    
 

 Dessa forma, o papel da prisão preventiva como instrumento social, serviria como 

controle da massa desassistida de trabalho, que se levantaria contra a exploração do capital, 

sendo, por isto, criminalizadas. A ausência de capital simbólico dos potencialmente 

segregados, associada a um controle da opinião pública, pelos meios de comunicação, 

acabariam por legitimar decisões arbitrárias que asseguram a execução de comandos 

emergente da sentença, produzindo efeitos fora do processo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Isto com fundamento em expressões vagas, do Código de Processo Penal, que 

autorizariam a perseguição e opressão da classe social explorada, com o possível objetivo de 

controlar suposto alarde social, o qual não se distancia da vingança.   

 

3.2 Diálogo com Foucault: Reflexões sobre a evolução do Processo Penal  
 

 

É importante refletir, na esfera do direito penal, acerca do surgimento e 

desenvolvimento dos métodos punitivos e do processo penal, para que possamos compreender 

a correlação entre a teoria de Michel Foucault na obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão 

(2014) e em A verdade e as formas jurídicas (2002). 

Na obra “A verdade e as formas jurídicas”, o autor apresenta, a partir de exemplos 

práticos, o desenvolvimento dos meios adotados para a solução de litígios, antes da 

positivação do Direito, em uma época regida pelo regime monárquico onde o mais forte 

detinha razão e poder. 

O primeiro exemplo empregado pelo autor retrata dois guerreiros em conflito em um 

espaço sem juiz, sentença, verdade, inquérito ou testemunha, a fim de saber quem profere a 

verdade. Nesse cenário, o vencedor é aquele que se dispõe a correr riscos e demonstrar razão. 

 No segundo exemplo, surge a figura do pastor e da testemunha na resolução de 

conflitos. Na época, para o início de uma ação penal fazia-se necessária a comprovação do 

dano ou da vítima. A figura da testemunha representou um grande avanço para o Processo 

Penal, pois se viu a possibilidade de a parte mais poderosa na lide colocar a perder a razão. 

Logo se criaria o desenvolvimento do conhecimento por testemunho, inquérito e lembranças. 

No direito feudal, o litígio era regulamentado pelo sistema de provas. O crime seria 

sempre histórico, mas reconstruído. A lembrança transformaria os detalhes em pesquisa e 

investigação denominada, de inquérito. Neste contexto se estabeleceria a prova tarifada, com a 

participação da testemunha.  

Segundo Foucault (2002), a igreja toma posse sobre o modelo do judiciário e expande 

a ideologia de que o crime é um pecado. A partir de então, instaura-se o processo inquisitivo 

através da confissão. De acordo com o autor a justiça poderia constituir privilégios. Resumir-

se-ia a justiça em vantagem para a parte mais forte na lide? Será que, atualmente, o modelo 

processual penal possibilita a atuação eficaz da justiça ou ainda há lacunas que abrigam 

vantagens?  
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Neste contexto, o direito seria visto como ferramenta para regulamentar a guerra e dar 

continuidade a mesma, ou seja, o direito figuraria como ferramenta de controle social e não de 

soberania.   Ainda segundo Foucault (2002), a justiça nasce a partir do desenvolvimento dos 

artifícios capazes de proteger aquele que foi lesado. O inquérito e a testemunha, por exemplo, 

são ferramentas de gestão do exercício do poder, e uma maneira de levantar os fatos e 

assegurar as verdades dentro do processo, bem como assegurar a aplicação da pena sem 

favorecimentos. 

 Seguindo a evolução do processo penal, na obra “Vigiar e Punir: nascimento da 

prisão”, Michel Foucault (2014) apresenta o nascimento e o desenvolvimento das práticas 

punitivas no decorrer dos séculos, como uma verdadeira genealogia das punições. 

Foucault (2014) aponta as formas punitivas adotadas nos séculos XVII e XVIII 

conhecida por “suplício”, que era uma espécie de espetáculo público e hediondo onde o 

criminoso era torturado e morto brutalmente. O espetáculo de horrores conferiria ao Estado a 

imagem de poder e do que acreditavam ser a justiça.  

Na genealogia das punições de Foucault (2014) havia como personagens, no cenário do 

suplício, a figura do criminoso que sofria impiedosamente, pelos crimes cometidos; o Estado, 

detentor e aplicador da justiça; o carrasco, responsável pela execução e exposição do 

criminoso; e a plateia, indivíduos que assistiam ao espetáculo, vibrando a cada impiedade 

praticada. 

           No decorrer dos séculos, observou-se o desaparecimento dos suplícios em alguns 

países. Até que ponto punir-se-ia o criminoso? Será até a sua carne romper e os ossos 

quebrarem enquanto a plateia aplaude de pé? É essa a verdadeira justiça? Qual é o limite do 

castigo a ser aplicado ao criminoso?  

 No século XVIII, Beccaria (2014) respondia tais perguntas. Segundo ele, deveria 

existir uma proporção entre o delito cometido e a punição a ser aplicada. O Direito Penal deve 

sempre proteger o réu, para isto foi criado. A extinção do suplício dá luz aos Direitos 

Humanos e ao princípio da igualdade. Cabe aos aplicadores do Direito, utilizarem de reflexões 

filosóficas e sociológicas para encontrar o justo meio, como afirma Aristóteles, evidenciando-

se a racionalidade e o uso do compromisso ético e moral. 

 Ao longo dos séculos e dos estudos realizados por Foucault (2014) e indignação moral 

levantada, no século XVIII, por Becaria (2014) ao se opor aos magistrados, à época, 

“incumbidos de fazer as leis, um direito que contraria o fim da sociedade (BECARIA, 2014, 
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p.24)”, percebemos a discricionariedade, em matéria de prisões como sendo um tema atual, 

bem como o exercício da vingança e controle de virtualidades. 

 A evolução do processo possui marcas históricas legitimadas por discursos impostos, 

pela classe social dominante, em possível controle social. O processo figura como instrumento 

de limpeza de certas virtualidades e não de soberania ou paz social. Há mais de dois séculos o 

discurso de Beccaria (2014), quanto aos abusos das prisões de inimigos do Estado, continua 

atual, adequando-se à pratica processual do século XXI. Tal afirmação pode ser percebida nas 

reflexões dos casos concretos analisados neste estudo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral refletir sobre casos concretos que afrontariam 

os limites jurídicos da prisão cautelar preventiva, sob uma ótica da ruptura do positivismo 

jurídico e interpretação a partir da criminologia crítica como mecanismo de controle social do 

excluído.  

Como objetivos específicos buscamos a) refletir como as decisões dos decretos 

preventivos são legitimadas; b) como a influência da mídia pode contribuir com a legitimação 

da prisão preventiva, que afronta às garantias constitucionais; c) identificar o mecanismo de 

seletividade e formação do estereótipo do inimigo; d) analisar o contraponto do Estado de 

exceção como construção teórica do direito à resistência. 

 Para tanto, realizamos uma pesquisa documental e bibliográfica, com suporte na 

criminologia crítica. Dentre os principais estudos tomados nesta pesquisa para análise, 

utilizamos Foucault (2002, 2014), Bourdieu (1989), Agamben (2004), Kato (2005), Malaguti 

Batista (2003, 2006), Batista (1997, 2015), Becaria (2014). 

Como perguntas de pesquisas, buscamos responder como as decisões dos decretos 

preventivos poderiam ser legitimados; qual seria o perfil do segregado; se a rede de 

relacionamento influenciaria na decretação da prisão; qual a estratégia legitimadora que 

fundamentaria a prisão que extrapola o limite jurídico e se a sociedade se indigna com prisões 

satisfativas que afronta garantias constitucionais. 

Como caminho metodológico optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa, 

buscando analisar os fenômenos sociais em quatro casos concretos de decretos preventivos. 

Dentre os casos analisados estão o 1. o inquérito policial suplementar de nº 80 da Polícia 

Judiciária de Rondônia; 2. o caso dos desabrigados e segregados pela enchente do Rio 

Madeira; 3. o caso do pastor evangélico e 4. o caso do professor de literatura. Todos os casos 

mencionados estão registrados na Comarca de Porto Velho-RO.  

Foi possível encontrarmos duas categorias centrais, sendo elas o poder simbólico da 

rede de relacionamentos e o estereótipo. Na categoria de estereótipo, duas subcategorias foram 

desdobradas, sendo elas a atribuída pelo território e a atribuída pelos antecedentes criminais. 

No entanto, apesar de termos classificado algumas categorias para facilitar nossa análise, 

observamos que em um sentido geral, todas estão ligadas à questão social, econômica e 

política na qual os indivíduos se inserem.  
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O elemento que ensejaria a segregação principal seria o estereótipo do criminoso, que 

se caracteriza como uma pessoa pobre, sem rede de relacionamentos, desempregada, conforme 

estudos apontados nesta pesquisa. Assim, a pobreza é criminalizada e o crime está ligado a ela. 

Nesta perspectiva temos um ponto de aproximação com o pensamento de Coimbra 

(2006,p.s/n), visto que a subjetividade desta afirmação serviria de instrumento de 

“menorização que institui certas essências, certas identidades”. Admitira-se, assim um 

“controle das virtualidades”, o que poderia explicar o motivo uma mesma situação jurídica, 

aplicada a uma pessoa economicamente e socialmente vulnerável, muitas vezes não ser 

aplicada aos abastados economicamente.  

Três séculos depois, conforme aponta Becaria (2014), ainda nos deparamos na segunda 

década do século XXI com os mesmos critérios discricionários “ (...)  de vedar liberdade ao 

inimigo sob pretextos frívolos e, consequentemente, de deixar em liberdade os seus 

protegidos, apesar de todas as evidências do delito (p.24) ”. Ou seja, as decisões dos decretos 

preventivos seriam legitimadas a partir de egoísticos interesses e seletividade social, pois o 

extrapolar de limites jurídicos buscariam legitimidade em outras razões que não a lei, como 

por exemplo, o “clamor público”.  

A partir dos casos analisados, considerando também os excertos midiáticos, 

observamos que a mídia cria uma insegurança social através do sensacionalismo, exigindo 

uma resposta estatal que extrapola o limite jurídico da prisão preventiva, fundamentando em 

um clamor público que em sua essência parece não existir, ou existe como eco da própria 

mídia. Neste sentido, Bonavides (2003) explica que é muito comum a fundamentação de 

decretos preventivos no clamor público e/ou comoção social. Observamos, também, que 

expressões como “o crime foi amplamente divulgado pela imprensa local criando uma 

sensação de impunidade” e “diante o clamor público” encontram-se nos acórdãos 

mencionados, do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia. 

As expressões seriam na verdade o que a Ciência Política caracterizou de “opinião 

pública” e remonta o Século XVIII, onde a mesma era vinculada ao Estado Liberal burguês. 

No século XX há uma “conexão política que ocorre com a democracia de massas e as formas 

totalitárias do novo Estado Leviathan (Bonavides, 2003, p. 445) ”. O “clamor público” 

propagado pela mídia constituir-se-ia como uma estratégia legitimadora de um limite jurídico 

extrapolado, pois poderia indicar a formação do discurso e /ou opinião assumida pelos 

telespectadores, que deixariam de se indignar ou perceber que o estereótipo segregado e 
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extirpado da sociedade se assemelharia com a grande massa. Acreditariam não fazer parte 

deste grupo social, colocando-se na posição do supostamente lesado.  

A prisão preventiva poderia indicar uma espécie de mecanismo de seletividade social, 

o que remontaria ao movimento higienista, pois a mesma serviria de limpeza social, conforme 

aponta Coimbra (2006). Ela teria como objetivo garantir o bom andamento da investigação e 

ação penal, sendo, portanto, excepcional sua aplicação. Tal excepcionalidade está contida em 

lei e não deveria ser discricionária ao bem entender do julgador. 

 Ao analisar o direito como uma ferramenta de dominação social que atende aos 

interesses das classes dominantes, com todo seu formalismo, entender-se-ia a legitimação das 

prisões preventivas, pela sociedade, a qual é influenciada pela ideia de “risco social”, que não 

existe, a não ser para a classe legitimadora do discurso opressor, que reflete em injustiça 

contra uma maioria oprimida.  

Os meios de comunicação, em seus mais variados gêneros, com o objetivo de 

alcançarem um alto índice de audiência, têm investido em programas policiais, os quais 

“propagam o medo e criam a ideia de insegurança”. Com isso, nasce a obrigação de o Estado 

“criar” a sensação de segurança, sendo a prisão preventiva uma das formas encontrada.  

Poder-se-ia entender que a prisão preventiva, neste contexto, tem como função: obstar 

a paridade processual, reafirmando o poder estatal; antecipar a pena demonstrando à 

sociedade, desprovida de capital econômico e simbólico, a celeridade nas decisões; e criar a 

sensação de controle e segurança, como segurança. 

É neste contexto que o direito à resistência, abordado pelo filósofo italiano Agamben 

(2004), pode ser percebido como instrumento de paridade, frente à exceção. Ao abordar a 

situação excepcional do estado de exceção, o autor conecta o direito à violência e à vida 

humana, em um estado de natureza.  

Assim, a resistência deveria ser utilizada como técnica em contraponto aos decretos 

cautelares, frente à afronta aos limites jurídicos da prisão preventiva, que se encontra em 

contexto de exceção permanente, como um direito.  

A norma processual que estabelece limites jurídicos para a prisão preventiva, ao ser 

extrapolada, em um estado de exceção, deveria ser desconsiderada para ambas as partes do 

processo ou investigação policial como uma forma de equilíbrio. Por este motivo, a resistência 

se impõe como, até mesmo, ato de cidadania. Sendo afrontado o limite jurídico da prisão 

preventiva e/ou sendo desconsiderado pelo julgador, a mesma regra deverá valer à pessoa 



94 

 

lesada. Ou seja, a desconsideração da norma, em busca de um equilíbrio com a resistência. 

Exemplo que pode ser observado no caso referente ao inquérito suplementar de número 80.  

Esta pesquisa nos possibilitou refletir como as teorias racistas e de higienização social, 

tão antigas, encontram-se presentes, ainda no século XXI, nos decretos cautelares preventivos, 

como uma espécie de “saneamento moral”. Nos decretos preventivos analisados, observamos 

que o “perigo social”, no contexto das ações penais, é representado por classe social e etnia, 

em um possível controle de virtualidades. Os discursos inseridos e utilizados como 

fundamentos das segregações preventivas remetem a teorias racistas, as quais fortalecem a 

relação da pobreza com a criminalidade, bem como os espaços onde estão inseridas as pessoas 

criminalizadas. 

Buscamos um olhar sociológico e filosófico dos decretos preventivos, rompendo, de 

certa forma, com o discurso jurídico-penal da classe econômica dominante. Através da 

observação das segregações cautelares, notamos os discursos predominantes, sugerindo, ainda, 

o perfil do socialmente segregado como sendo o cidadão desprovido de capital simbólico, 

conforme o sentido empregado por Bourdieu (1989). No entanto, os elementos reunidos são 

ainda insuficientes para uma percepção definitiva sobre as questões formuladas. As linhas de 

pensamento traçadas sugerem a necessidade do prosseguimento futuro da análise.  

Observamos que os fundamentos ensejadores dos decretos preventivos confrontam o 

literal dispositivo legal, pois ultrapassam os requisitos impostos pela lei. Entre os argumentos 

encontrados, os quais vão além do que determinam o artigo 312, do código de processo penal, 

está o “clamor público”, que entendemos ser uma forma de legitimação do discurso dominante 

judicial, através da uma falsa aparência de democracia, como técnica de abrandamento de 

decisões autoritárias, conforme o paradigma apontado por Agambem (2004), em estado de 

exceção. 

O objetivo do “abrandamento” sugeriria a reafirmação da dominação pela indiferença, 

já que a compreensão, do abuso praticado, criaria resistência e instabilidade social. Por isso, 

fundamentar prisão em “clamor público” pode indicar uma tentativa de criar a sensação de 

“ser vontade da maioria”, o que neutralizaria pensamentos e compreensões em sentido 

contrário. 

Ao analisar os fundamentos legais, notamos que a excepcionalidade e o “estado de 

exceção” da prisão preventiva só se aplicariam a uma parcela da sociedade, desprovida de 
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“capital simbólico”, sendo por isso, violados direitos fundamentais, em decorrência de afronta 

a princípios como o estado de inocência, devido processo legal e dignidade da pessoa humana. 

A ideologia predominante nas fundamentações e discursos adotados, nos decretos 

judiciais, propagariam a ideia de um “rigor punitivo” em combate ao “medo social”, que 

poderia constituir a imposição pela classe econômica dominante, como forma de não 

demonstrar as razões dos decretos prisionais preventivos; as implicações da classe do cidadão 

infrator segregado, bem como a formação política; escolaridade, gênero e etnia.  

Neste aspecto, as decisões cautelares indicariam um instrumento de controle, para 

solucionar os conflitos de interesses. O Direito passa a ser a principal ferramenta de 

ordenamento e controle social. Tais afirmações encontram alicerce nas concepções de 

Foucault (2014).   

A dominação que trata o autor não é global de “um sobre os outros, ou de um grupo 

sobre o outro”, mas sim as várias formas de dominação que o direito exerce na sociedade. 

Nesse sentido, percebemos as teorias e interpretações do direito, como justificativas de 

interesses e posições ideológicas, pois a aparência democrática dada às decisões, as quais 

resguardariam à sociedade constituiriam uma exceção que é “progressivamente substituída por 

uma generalização sem precedentes do paradigma da segurança como técnica normal de 

governo” (AGAMBEN, 2004). 

A proposta de resistência foi pouco discutida pela criminologia crítica que rompe com 

o direito dogmático dando um olhar sociológico às explicações, porém parece não fornecer 

solução prática para as tomadas de decisões, quando há uma afronta ao limite jurídico da 

prisão e da lei. Percebemos que não há referenciais teóricos específicos, sendo necessária uma 

análise filosófica para discutir o tema. Assim, nos fundamentamos em Agamben (2004), em 

um contraponto ao estado de exceção.  Neste sentido, entendemos que o direito à resistência 

residiria na própria suspensão da norma, pois se em um estado de exceção é desconsiderado o 

limite jurídico da prisão preventiva, toda a norma deveria, de igual sorte, não ter validade, 

tendo em vista que ao suspender uma norma jurídica, a suspensão deveria ser no todo e para 

todos.   

Desta forma, prudente seria um estudo depurado, buscando uma construção teórica 

sólida capaz de nortear os defensores, em processos judiciais, daqueles que se enquadram em 

um estereótipo criminalizado por uma norma seletiva e arbitrária visto que, as considerações 
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definitivas sob as linhas de pensamentos traçadas na pesquisa sugerem a necessidade de 

prosseguimento, por serem ainda insuficientes os elementos reunidos.  

A relevância desta pesquisa relaciona-se com a tentativa de uma construção teórica do 

direito à resistência na busca de um equilíbrio no poder seletivo do sistema penal que, segundo 

Zaffaroni (2012) “...elege alguns candidatos à criminalização (p.245) ”, em uma verticalização 

social que aponta para a norma jurídica não como ferramenta de soberania, mas de 

“dominação social”, nas palavras de Foucault (2014).  
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