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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem como objetivo estudar diversos aspectos inerentes às prisões 
preventivas, procurando desvendar a razão pela qual um instituto tido como medida 
derradeira na persecução penal, vem, ao longo dos anos, se tornando cada vez mais 
banalizado. Será buscado analisar os postulados que circundam a matéria, 
estabelecendo um confronto com dados empíricos tocantes à sua aplicação pelo 
Poder Judiciário. De forma crítica, abordamos o questionável fundamento de 
resguardo à ordem pública, trazendo à tona sua incompatibilidade com o sistema 
cautelar. Ainda, será traçado um paralelo entre este fundamento e a real função do 
processo penal, deturpada pelo imaginário social e pelos meios de comunicação em 
massa, com endosso do Poder Judiciário, numa missão inócua de combate à 
criminalidade. Contesta essa perspectiva utilitarista trazendo elementos da 
Criminologia Crítica, alocando o processo como um microssistema dentro do aparato 
punitivo estatal. Por fim, faz importante menção à audiência de custódia, instituto 
inédito no ordenamento brasileiro, importantíssimo na racionalização democrática do 
sistema cautelar.  
 

Palavras-chave: Prisão Preventiva. Medidas Cautelares. Processo Penal. Ordem 

Pública. Sistema Penal. Audiência de Custódia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
This work aims to study various aspects of the preventive detention, trying to unravel 
why an institute had as ultimate measure in criminal prosecution, has, over the years, 
becoming more commonplace. It will be sought to analyze the vectors surrounding the 
matter, establishing a confrontation with touching empirical data to its application by 
the judiciary. Critically approach the questionable fundamental of public order fender, 
bringing out its incompatibility with the protective system. Still, it is drawn a parallel 
between this foundation and the actual function of the criminal proceedings, distorted 
by the social imaginary and the mass media, with endorsement of the Judiciary, an 
innocuous mission to fight crime. Challenges this utilitarian perspective bringing 
elements of Criminology, allocating the criminal proceedings as a microsystem within 
the state punitive apparatus. Finally, it is important to mention the custody hearing, an 
unprecedented institute in the Brazilian legal system, important in democratic 
rationalization of precautionary system. 
 
 
Keywords: Preventive Detention. Precautionary Measure. Criminal Proceeding. 

Public Order. Penal System. Custody Hearing.  
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Introdução 

O presente estudo ganha especial importância ao nos depararmos com o 

número de presos provisório no cruel Sistema Penitenciário brasileiro. A estatística 

mais recente chama a atenção para a proporção em relação a toda forma de 

encarceramento: cerca de 40% dos indivíduos privados de sua liberdade neste país 

não possuem uma sentença penal condenatória com transito em julgado.  

Procurar-se-á desenvolver este trabalho abordando diferentes nuances acerca 

da prisão preventiva, começando por uma sucinta exposição dos princípios que a 

doutrina consagrou pertinentes à dogmática atrelada às medidas cautelares e à prisão 

preventiva, notadamente.  

Utiliza-se como momento referencial dentro da persecução penal aquele 

correspondente à analise judicial da prisão em flagrante com a aplicação do artigo 310 

do Código de Processo Penal. No trabalho são expostos números que explicitam a 

relevância de tomar este lócus processual como paradigma, pela altíssima proporção 

de Ações Penais com início através do flagrante de delito 

Ao final da exposição principiológica, opta-se por operar uma gradual 

desconstrução destes axiomas, na medida em que são demonstrados dados 

empíricos que apontam cristalina incompatibilidade com os princípios esmiuçados. 

Observou-se através destes dados que vetores essenciais às garantias individuais 

eram, na realidade, frequentemente desconsiderados pelas agencias operadoras da 

Justiça Criminal.  

Em seguida, a intenção é analisar um especial fundamento de decretação das 

prisões preventivas, que guarda intima relação com o enfraquecimento dos princípios 

em face da realidade fática do sistema cautelar: a garantia da ordem pública. 

Buscamos demonstrar a sua fragilidade semântica e as construções retoricas 

empreendidas ao redor deste fundamento, as quais fatalmente culminam no total 

desvirtuamento deste instituto de sua função de medida cautelar.  

Nesse sentido, abordam-se de forma crítica as hipóteses de periculum libertatis 

derivadas da mencionada supra, como “forte clamor social”, “manutenção da 

credibilidade das instituições” e “risco de reiteração delitiva”, visando o ponto de 
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convergência entre estes a luz da perspectiva de um processo penal comprometido 

às garantias individuais, como deve ser no Estado Democrático de Direito.  

Atesta-se que em todas essas hipóteses restam prejudicados balizas 

fundamentais ao processo penal democrático. Afetam de forma aguda a presunção 

de inocência, e fogem à instrumentalidade inerente ao sistema cautelar, funcionando 

como espécie de pena antecipada.  

A partir disto, visamos alcançar qual seria então o escopo pretendido pelos 

operadores da burocracia estatal em matéria criminal. Associou-se esta práxis 

autoritária à uma ilusão fortíssima no imaginário social de que o processo penal 

serviria de instrumento apto à garantia da segurança pública e à diminuição da 

criminalidade.  

Ao longo do discurso, refuta-se essa premissa enraizada na sociedade, 

expondo a real função do processo penal, qual seja servir de balizador ao poder 

punitivo estatal, o qual marcha incessantemente ao autoritarismo. Mostrou-se como 

está deturpado o instituto da prisão preventiva, sendo-lhe concedido funções 

estranhas a sua essência.  

Nesta esteira, sem a pretensão de atingir a profundidade dos estudos da 

Criminologia Crítica, mas sim bebendo de suas fontes, discute-se o processo como 

um microcosmos dentro do Sistema Penal. De forma visceral, tentou-se trazer à tona 

sua função (não declarada) no contexto brasileiro. 

São expostas as mazelas deste Sistema que preza pelo seu funcionamento de 

controle social seletivo institucionalizado, o qual torna através de uma reversão 

valorativa, as garantias individuais em entraves à realização do projeto punitivo. Pura 

falácia, endossada pelas corporações produtoras de subjetividades, assim como pelo 

Poder Judiciário e Ministério Público, nosso fiscal da lei.  

Já caminhando para o fim do estudo, julgamos importante frisar recente avanço 

capitaneado pelo Poder Judiciário ao instituir em diversos estados da Federação o 

sistema de Audiência de Custódia, no sentido de promover a aproximação do preso 

em flagrante de delito ao juízo que deverá decidir sobre sua liberdade. Tomamos como 

paradigma o caso do Rio de Janeiro, ao qual são feitas críticas, em nada obstantes 

ao louvor da medida.  
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1. Exposição de princípios relevantes à prisão cautelar em o confronto 

com a realidade empírica 

Iniciando a abordagem crítica sobre o instituto da prisão preventiva, é preciso 

primeiramente detalhar os diferentes momentos possíveis de aplicação da mesma ao 

longo da persecução penal.  

O decreto pode vir a ocorrer durante o controle judicial da prisão em flagrante, 

sendo assim na maioria dos casos. Não ocorrendo a situação flagrancial, há 

possibilidade de decretação durante o curso do Inquérito Policial ou da Ação Penal, 

nesse último caso podendo ser decretada ex officio por força do questionável artigo 

311 do Código de Processo Penal, como se observa:  

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.” 

 

Importante analisar com bastante cautela a situação do indivíduo logo após a 

prisão em flagrante.  É o momento em que será avaliada a legalidade do ato 

constritivo, em consonância com o artigo 302 do CPP, e a possibilidade de concessão 

do livramento condicional (o que deve ser tido como regra). No caso negativo, será 

imposta uma das medidas cautelares previstas no diploma processual penal em seu 

artigo 319.  

Em outro momento deste estudo analisaremos a novel audiência de custódia, 

que apresentou um avanço importantíssimo neste momento da persecução penal, 

determinando a apresentação do preso à autoridade judicial, que deverá fazer o 

controle de legalidade do ato, bem como decidir acerca do cabimento ou não de 

medidas cautelares.  

Apesar de inúmeros autores incluírem a prisão em flagrante no rol de medidas 

cautelares, parece ser mais apropriado o entendimento que reconhece seu caráter 

pré-cautelar. Como esclarece PALAO1, o flagrante não é uma medida cautelar 

pessoal, mas sim precautelar, no sentido de que não se dirige a garantir o resultado 

                                                           
1 BANACLOCHE PALAO, Julio. La libertad personal y sus limitaciones, Madrid, MCGraw-Hill, 1996, p. 292.  



11 
 

final do processo, mas apenas se destina a colocar o detido à disposição do juiz para 

que adote ou não uma verdadeira medida cautelar.  

A situação após a prisão em flagrante não se mostra delicada apenas por ser 

um momento da persecução penal em que a liberdade do indivíduo está em jogo. Esta 

transição ganha vital importância quando analisamos estatísticas pertinentes ao início 

investigação. Números demonstram que a maioria esmagadora das Ações Penais tem 

início com a situação de flagrante, a partir do que expõe estudo sobre prisões 

provisórias realizado nas comarcas da Bahia e Santa Catarina, referentes aos crimes 

de roubo, furto e tráfico de entorpecentes, como se observa dos gráficos abaixo2.  

Gráficos 9A e 9B: Proporção de réus por ocorrência de Flagrante. 

 

 

 

 

 

                                                           
2  MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e IPEA, Série Pensando Direito, nº54, Brasília, 2015 
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Vale ressaltar que é pela prática destes três tipos penais que se encontram 

presos mais de 60 por cento de todo o contingente do Sistema Penitenciário3, 

denunciando, assim, sua relevância. 

Sem adentrar a fundo as hipóteses de flagrante, sendo este homologado é 

chegado o momento do magistrado enfrentar a aplicabilidade da prisão preventiva ou 

da liberdade provisória.  Nesse momento o magistrado tem um compromisso 

inarredável com os princípios regentes de todo o processo penal, notadamente 

àqueles correlatos ao sistema das medidas cautelares.   

Dentre estes, merece destaque a garantia da presunção de inocência, trazida 

na Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, em seu 

artigo 8º, parágrafo 2º nos seguintes termos: “Toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua 

culpa” 

 Ao mesmo tempo, foi estabelecida como clausula pétrea esculpida no artigo 5, 

inciso LVII, da Constituição Federal, trata-se do princípio reitor de todo o sistema 

repressivo. Como afirma GOLDSCHMIDT4, se o processo penal é o termômetro dos 

elementos autoritários e democráticos de uma Constituição, a presunção de inocência 

é o ponto de maior tensão entre eles.  

 É certo que, à primeira vista, a presunção de inocência possui difícil 

coexistência com qualquer espécie de institutos cautelares, notadamente o decreto 

de prisão, na medida que em termos práticos o imputado é mantido em regime 

prisional análogo ao fechado. No entanto, é uma discussão superada, como expõe 

com maestria o ilustre Rubens Casara, in verbis:  

“em que pese o uso da prisão cautelar estar universalizado, certo que tanto 
do ponto de vista histórico-cultural quanto do da interpretação da Constituição 
da República tolera-se a privação da liberdade sem efetiva condenação (não 
há na atual quadra histórica e diante das normas que se extraem da 
Constituição da República e Tratados sobre direitos humanos, como se negar 
a legalidade da prisão cautelar), a hipocrisia e a contradição do sistema de 
justiça criminal bem como a excepcionalidade de toda e qualquer forma de 
privação da liberdade devem ser lembrados.”5 

 

                                                           
3 DEPEN, 2014.   
4 GOLSCHMIDT, James. Problemas Jurídicos y Políticos del Processo Penal. Barcelona, Bosch, 1935, p.8. 
5 CASARA, Rubens R. R., Prisão e Liberdade, Coleção “Para entender Direito”, Saraiva 1ª edição, São Paulo, 
2014  p. 54 
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Sobreposta, assim, a questão da constitucionalidade das prisões cautelares em 

relação ao paradigma presunção de inocência, este princípio vetor do Estado 

Democrático impõe que “o afastamento do tratamento isonômico entre o réu e outro 

individuo só se justifica diante do reconhecimento estatal devidamente fundamentado. 

Assim, por exemplo, tanto o uso de algemas quanto a decretação da prisão cautelar 

são medidas de exceção que só podem ser adotada em situações excepcionais.”6 

Ainda dentro da principiologia do sistema cautelar penal, extrai-se como 

corolário irrefutável da presunção de inocência o princípio da excepcionalidade, 

tratado de forma apartada por grande parte da doutrina.  

Esta diretriz determina que a prisão é a alternativa derradeira em meio às outras 

medidas cautelares, como explica perfeitamente Aury Lopes Jr, “a excepcionalidade 

deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência constituindo princípio 

fundamental de civilidade, fazendo com que as prisões cautelares sejam 

(efetivamente) a ultima ratio do sistema, reservadas para os casos mais graves.” 7 

Nesse diapasão, o magistrado deverá operar de forma que somente quando 

inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão esta se fará 

necessária, por força irrefutável do artigo 282, §6º do Código de Processo Penal em 

combinação com o artigo 310, II do mesmo diploma, como se mostra abaixo:  

“Art. 282 § 6o A prisão preventiva será determinada quando 
não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar 
(art. 319) 

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

     I - relaxar a prisão ilegal; ou  

      II - converter a prisão em flagrante em preventiva, 
quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste 
Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 
medidas cautelares diversas da prisão; ou  

    III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 8 “ 

                                                           
6 CASARA, Rubens R. R. e MELCHIOR, Antônio Pedro, Teoria do Processo Penal Brasileiro, vol1, Lumen Iuris, 
Rio de Janeiro , 2013, p.511 
7 LOPES JR, Aury, Direito Processual Penal, Saraiva  11ª edição, 2014, p. 818.  
8 Código de Processo Penal Brasileiro, Decreto-lei 3689/41.  
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Assim, como outra nuance da excepcionalidade, é necessário que uma vez 

demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, indispensáveis para 

qualquer decreto de caráter cautelar, deverá, em tese, o juiz expor o porquê da não 

adequação e suficiência das demais medidas cautelares trazidas no bojo do artigo 

319 do Código de Processo Penal.  

Ainda nesse contexto dos postulados, é importante ressaltar o vetor da 

proporcionalidade, muitas vezes confundido com o anterior. Em linhas gerais, este vai 

nortear a conduta do juiz diante do caso concreto, pois deverá ponderar a gravidade 

da medida imposta com a finalidade pretendida, sem perder de vista a densidade do 

fumus comissi delicti e do periculum libertatis.9 Este se desdobra em um binômio: 

adequação e necessidade da medida restritiva da liberdade.  

Quanto à adequação, nas lições de BADARÓ10, “deverá haver 

proporcionalidade entre a medida cautelar e a pena a ser aplicada. (...) O juiz deverá 

também verificar a probabilidade de que ao final se tenha que executar uma pena 

privativa de liberdade.”  

Destarte, a prisão cautelar não deve fugir às balizas da instrumentalidade e 

acessoriedade inerentes às medidas cautelares, impondo-se assim um fator limítrofe 

à sua aplicação. Não se pode admitir que seja aplicada medida provisória mais severa 

do que aquela que será eventualmente imposta ao indivíduo em grau de aplicação da 

pena em caso de condenação. 11 

Quanto a outra “face da moeda”, existe a questão da necessidade da sua 

utilização, a qual se confunde facilmente com o princípio da  excepcionalidade falada 

anteriormente. Como explica o eminente Ministro Gilmar Ferreira Mendes: “o 

subprincípio da necessidade significa que nenhum meio menos gravoso para o 

indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos.”12  

Nesse diapasão, o magistrado deverá observar a medida restritiva mais branda 

possível ao indivíduo, sopesando os elementos trazidos no artigo 282, inciso II do 

                                                           
9 LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, Saraiva, 4ª edição, São Paulo , 2013 p.45 
10 BADARÓ, Gustavo. Direito Processual Penal, Revista dos Tribunais, 3ª edição, São Paulo 2015, p.150. 
11 Idem.  
12 MENDES, Gilmar Ferreira, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito 
constitucional, Saraiva, 3ª edição, São Paulo 2004, p.50 
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Código de Processo Penal, quais sejam: “a adequação da medida à gravidade do 

crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do acusado/indiciado.”. 

Apesar de toda principiologia em prol das garantias individuais, o que se 

observa na prática é uma abordagem extremamente pragmática e descompromissada 

dos magistrados ao exercer o juízo acerca do cabimento da liberdade condicional. Os 

números são inequívocos em apontar que a conversão em prisão preventiva acontece 

na maioria esmagadora das hipóteses, evidenciando um caráter automatizado desta 

transição, como esclarecem os gráficos a seguir. 

Em estudo realizado nos estados de Santa Catarina e Bahia, em que, dentre 

outros dados, foram analisadas as taxas de conversão das situações flagranciais em 

prisão preventiva, observamos a situação exposta com clareza, como se infere dos 

gráficos abaixo13:  

PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA OU DECRETADA, GERAL E POR 

MATÉRIA (BA) 

 

PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA OU DECRETADA, GERAL E POR 

MATÉRIA (SC) 

                                                           
13 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e IPEA, Série Pensando Direito, nº54, Brasília, 2015 
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O próprio estudo é cirúrgico quando afirma que: 

pode-se falar em “excesso cautelar” em ambos os Estados, aspecto do tema 
que remete diretamente à qualidade das decisões judiciais proferidas no 
exercício da competência atribuída pelo art. 310, combinado com o art. 312, 
ambos do CPP, como já indicado. Remete também ao alegado automatismo 
desses pronunciamentos, num registro daquilo que a literatura já referida tem 
apontado como domínio do juízo inquisitorial – produzido pela polícia – sobre 
o controle jurisdicional do processo-crime.14 

Assim, apesar do amplo aparato principiológico que envolve o sistema das 

cautelares, aparentemente conferindo proteção à luz das garantias fundamentais, o 

que se observa na prática é a restrição abusiva, arbitrária e quotidiana da liberdade. 

A conversão da situação flagrancial em prisão preventiva ocorre de forma mecânica e 

automatizada nas esferas da Justiça Criminal.  

Como expõe brilhantemente o ilustre Aury Lopes Jr, “infelizmente as prisões 

cautelares acabaram sendo inseridas na dinâmica da urgência, desempenhando um 

relevantíssimo efeito sedante da opinião pública, pela ilusão de justiça instantânea. O 

simbólico da prisão imediata acaba sendo utilizado para construir uma (falsa) noção 

de “eficiência” do aparelho repressor estatal e da própria justiça.”15 

À caráter de ilustração do contexto afastado dos direitos fundamentais em que 

os magistrados inserem a tutela da liberdade do indivíduo, destacam-se duas 

sentenças exaradas por juízes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, abaixo.  

(...) No tocante à custódia cautelar do acusado, verifico que há indícios 
suficientes de autoria e prova da existência do crime e estão presentes os 

                                                           
14 Idem 
15 LOPES JR, Aury, Direito Processual Penal, Saraiva, 11ª edição, São Paulo, 2014, p. 819 
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requisitos dos arts. 302 e seguintes do CPP, razão pela qual mantenho a 
custódia cautelar.16 

Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante que não há qualquer ilegalidade 
na prisão do acusado, porquanto foram observadas todas as formalidades 
legais, razão pela qual mantenho a prisão. Ademais, estão presentes os 
pressupostos ensejadores do ergástulo cautelar. 2) Dê-se vista ao Ministério 
Público.17 

Destaca-se flagrantemente o total abandono do magistrado com seu dever 

constitucional (art. 5º, LXV, e art. 93, XI, CF) e legal (art. 310, CPP) de fundamentação 

das decisões, já que não expôs em nenhum momento as circunstâncias fáticas que 

permitam a decretação da custódia cautelar, se bastando em citar abstratamente o 

cabimento do dispositivo.  

Como destaca Julita Lemgruber em estudo acerca do abuso das prisões 

cautelares:  

São comuns as decisões de “carimbo” ou “etiqueta”, cujo conteúdo se adapta 
a todos os casos. (...) Como nessa decisão, detecta-se em muitas outras a 
menção genérica às hipóteses legais, bastando-se os juízes com frequência 
de argumentos do tipo “presentes os requisitos do art. 311 e seguintes do 
CPP”, “presentes os pressupostos”, “garantia da ordem pública”, além da falta 
de FAC, comprovante de residência e/ou prova de atividade laboral para 
justificar a manutenção da prisão. Se fosse feita uma filtragem dessas 
decisões pela sua fundamentação jurídica e constitucional, provavelmente 
muito poucas ficariam de pé  

Assim, esse instituto aparentemente concebido para ser aplicado de forma 

proporcional à situação do indivíduo e de forma absolutamente excepcional em 

relação à regra geral da liberdade plena, obediente à presunção de inocência, se torna 

um instrumento de uso descomedido pelas agências da justiça criminal, sobretudo o 

Parquet e o Judiciário.  Conclui-se, portanto, que o problema não é legislativo, é 

cultural18.  

A reforma legislativa operada com a promulgação da lei 12.403/2011 nem de 

longe atingiu seu objetivo ao fornecer medidas cautelares alternativas à prisão. Esta 

permanece sendo a medida preferida dos nossos ilustríssimos magistrados, que 

conferem à prisão um evidente caráter de prima ratio no ordenamento jurídico pátrio.  

                                                           
16 Processo n. 0346784-08.2010.8.19.0001 TJ/RJ. 
17 Processos TJ/RJ nº. 0016780-27.2011.8.19.0001 (furto tentado) e 0016738-75.2011.8.19.0001 (art. 33 da Lei 
11.343/2006) 
18 LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, p.44 
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A inovação legislativa inicialmente dividiu opiniões. Por um lado bradava o 

discurso de que seria uma abertura indiscriminada das penitenciarias, enquanto de 

outra sorte havia aqueles que celebravam uma possível “redução da superlotação das 

cadeias, a economia de gastos públicos com a manutenção do sistema e o fim da 

punição excessiva e antecipada dos chamados “ladrões de galinha”.19 

 
Em diferente estudo sobre o abuso dessa cautelar, fica cristalino que as 

expectativas da corrente mais garantista em relação à expansão de direitos individuais 

foram frustradas. Aferiu-se que a redução da aplicação de prisões provisórias como 

primeira medida cautelar após o flagrante foi de aproximadamente apenas 10 por 

cento nos primeiros meses após a entrada da nova lei em vigor. 20 

A diminuição se torna ínfima quando confrontada com a densidade da alteração 

legislativa. Além de ter sido disponibilizado um rol extenso de medidas cautelares 

alternativas (art. 319 CPP), o legislador vedou a aplicação da medida em crimes cuja 

pena máxima não ultrapasse quatro anos. 21 

Vale remeter à estatística já exposta anteriormente acerca da taxa de 

conversão das prisões em flagrantes em preventiva nos crimes de furto, roubo e tráfico 

de drogas (páginas 15 e 16), cujos réus representam efetivamente a grande maioria 

dos presos provisórios no ordenamento brasileiro.22  

Um dado que dificulta ainda mais a situação do indivíduo em meio a estas 

arbitrariedades dos agentes da justiça criminal é o grande déficit de acesso à justiça 

que se abate sobre a maioria esmagadora dos indivíduos objetos da persecução 

penal. A análise da prisão em flagrante é feita na maioria esmagadora das vezes sem 

que o acusado tenha acesso à uma defesa técnica efetiva.  

Segundo pesquisa empírica realizada na região metropolitana do Rio de 

Janeiro, não está sendo observado o direito de fazer contato com a defesa técnica 

imediatamente após a prisão, uma vez que a maior parte dos presos atendidos pela 

Defensoria Pública disse só ter feito esse primeiro contato no Fórum, no momento da 

                                                           
19 LEMGRUBER, Julita e FERNANDES, Marcia Adriana Usos e abusos da prisão provisória no Rio de Janeiro – 
Avaliação do impacto da Lei 12.403/2011, p.23 
20 Idem, p.12 
21 Código de Processo Penal, artigo 313. 
22 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e IPEA, Série Pensando Direito, nº54, Brasília, 2015, p. 27 
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audiência de instrução e julgamento. Isso certamente prejudica a defesa daqueles que 

não tem acesso à advocacia privada, fazendo com que toda a fase inicial do processo 

se resuma aos relatos oficiais produzidos por policiais, delegados e pelo promotor de 

justiça.23 

 

O estudo foi além e atestou que 52,7% dos presos provisórios permanecem 

encarcerados por falta de pedidos, seja de liberdade provisória ou qualquer outro, e 

que em 70% dos casos atendidos pela Defensoria Pública não havia pedidos de 

liberdade formulados nos primeiros vinte dias após a distribuição do auto de prisão 

em flagrante. 

 

Assim, constrói-se o o rosto da justiça criminal brasileira, notadamente em 

matéria cautelar, revestida pelo autoritarismo e descompromisso constitucional do 

Poder Judiciário, aliado à total abstinência do Parquet na sua função de custos legis24, 

adicionando-se ainda a falta de alcance estrutural da defensoria na tutela dos 

interesses dos presos provisórios hipossuficientes, cujo direito constitucional do 

acesso à justiça25 resta absolutamente cerceado.  

 

O resultado desta perversa equação não poderia ser diferente do que ocorre 

hoje no ordenamento brasileiro. O número de presos provisórios, como já 

mencionado, totaliza mais de 215 mil indivíduos, o que supera 40% de todo o Sistema 

Penitenciário. 26 

 

2. O Fundamento da “Ordem Pública” e sua Anemia Semântica 

Superando a desconstrução acerca dos princípios que regem o sistema de 

medidas cautelares, em confronto com a situação fática de aplicação do instituto, 

abordaremos aspectos teoricamente objetivos que autorizam o decreto prisional, ou 

                                                           
23 LEMGRUBER Julita, FERNANDES Marcia, Impacto da assistência jurídica a presos provisórios, um 
experimento na cidade do Rio de Janeiro, Open Society Foundations, 2011, p.43 
 
24 Idem. P. 24 “Ademais, importa ressaltar que o Ministério Público tampouco exerce, nos casos de prisões 
claramente ilegais, seu papel de fiscal da Lei, que, com a Defensoria Pública, deveria estar presente nas 
carceragens, não só verificando as condições de encarceramento como a ilegalidade de muitas prisões. Na 
maioria dos casos que acompanhamos, o Ministério Público tende a opinar pela manutenção das prisões 
provisórias e, quando provocado, tende a se manifestar pelo indeferimento dos pedidos de liberdade.”  
 
25 Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV 
26 Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 8º Anuário, 2014.  
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seja, seus pressupostos, com enfoque crítico a especificamente um destes: a garantia 

da ordem pública.  

Iniciando a análise, cabe destacar o disposto no artigo 312 do Código de 

Processo Penal:  

Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para 
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria. 

Sumariamente, o artigo expõe, atestada a existência do fumus comissi delicti, 

as hipóteses em que se vislumbra a possibilidade de aplicação da prisão preventiva, 

ou seja, as ocasiões de periculum libertatis, fundamentos para o decreto prisional 

cautelar.  

Como elucida Rubens Casara acerca do periculum libertartis :  

Tem-se aqui a chamada exigência cautelar, que permite compatibilizar a 
prisão antes do transito em julgado de sentença penal condenatória e o 
princípio da presunção de inocência.(...) Logo, cabe ao Ministério Público ou 
ao querelante, que pretenda a prisão do imputado, demonstrar em concreto 
a existência de perigo de destruição de provas, de fuga ou de que o imputado 
em liberdade possa vir a praticas outros crimes (isso para aqueles que 
admitem a legitimidade da prisão para garantia da ordem pública/econômica) 

Esta última ressalva merece importante destaque, uma vez que passaremos a 

expor a questionabilidade deste fundamento sob a ótica da função de cautelaridade 

processual das prisões preventivas, apontando sua carência de substrato 

hermenêutico, que o torna objeto de abusos por partes das agências judiciais. Pelas 

razões que serão expostas, não raro a doutrina questiona a constitucionalidade deste 

fundamento.  

De início, vale frisar a iminente, porém abandonada alteração legislativa acerca 

dessa matéria. Na redação original do Projeto de Lei nº 4.208/2001, o qual culminou 

na reforma do sistema cautelar operada pela lei 12.403/2011.  

A redação original do artigo no Projeto de Lei trazia elementos objetivos para 

que fosse autorizada a prisão preventiva, em detrimento do conceito vago e 

indeterminado de “ordem pública”, como se observa abaixo. 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada quando verificados a 
existência de crime e indícios suficientes de autoria e ocorrerem fundadas 
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razões de que o indiciado ou acusado venha a criar obstáculos à instrução 
do processo ou à execução da sentença ou venha a praticar infrações penais 
relativas ao crime organizado, à probidade administrativa ou à ordem 
econômica ou financeira consideradas graves, ou mediante violência ou 
grave ameaça à pessoa.27 

No entanto, ao fechar das cortinas o dispositivo foi suprimido através de 

Emenda Substitutiva Global, que resgatou o texto original, e suplantou qualquer 

possibilidade de avanço no tocante à matéria.  

Em relação às inúmeras críticas possíveis sobre o fundamento em questão, 

todas são corolários irrefutáveis de sua “maleabilidade conceitual apavorante”28. Nas 

palavras de Rubens Casara,” São dois conceitos abertos e indeterminados, em clara 

violação ao princípio da legalidade estrita que regula a restrição à liberdade individual, 

uma vez que permitem subjetivismos, arbítrios e perversões dos atores jurídicos que 

vão dar significado a esses significantes. (...) gozam de verdadeira “anemia 

semântica” (expressão do magistrado e professor Alexandre Morais da Rosa)”29 

Este último, por sua vez, aprofunda o significado da expressão:  

(...) basta um pouco de conhecimento de estrutura linguística para construir 
artificialmente esses requisito, cuja “falsificação” é inverificável. O grande 
problema é que, uma vez decretada a prisão, os argumentos “falsificados” 
pela construição linguística são inverificáveis e, portanto, irrefutáveis.30 

 

O mesmo autor, em diferente obra, é cirúrgico ao afirmar:  

O termo “ordem pública”, por ser vago e indeterminado, gera novos espaços 
irredutíveis de insegurança (ou melhor, subjetivismos), em razão de sua 
amplitude semântica, o que facilita o arbítrio e perversões inquisitoriais. A 
decisão que reconhece o risco à ordem pública não parte de dados objetivos 
definidos pelo legislador, mas sempre de uma opção política do julgador 

Ou seja, o preenchimento semântico deste requisito é absolutamente retórico31, 

restando completamente cerceado do direito de defesa do imputado quanto à 

contestação da medida. Fica totalmente à cargo do Ministério Público, ao fundamentar 

                                                           
27 Projeto de Lei nº 4.208/2001.  
28  LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2013 p.93 
29 CASARA, R.R. Rubens, Prisão e Liberdade, Coleção Para entender Direito, Saraiva 1ª edição, Rio de Janeiro 
2014, p. 86 
30 MORAIS DA ROSA, Alexandre. Decisão Penal: a bricolagem de significantes, Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 
2006, p.139 
31  LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, Saraiva, 4ª edição, São Paulo 2013, p.109 
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o pedido de prisão, bem como do magistrado ao decretá-lo, a construção linguística 

do argumento. Resta rechaçada a obediência à legalidade.  

Para demonstrar a vagueza da expressão referida, foi arguido a diferentes 

operadores do Direito sobre sua concepção de ordem pública em pesquisa já 

mencionada da socióloga Julita Lemgruber, acerca do abuso da medida cautelar em 

tela.32 

Como aferiu-se, as respostas foram invariavelmente vagas, evasivas e 

subjetivas, como nos exemplos abaixo, e por vezes admitiram abertamente a 

impossibilidade de uma definição precisa e consensual: 

 

“Essa garantia de ordem pública, já falei, é muito discutida. Cada um tem uma 
visão 
sobre ordem pública” (Juiz 7) 
 
“A sensação de tranquilidade, de paz. Ordem pública é isso, é tranquilidade, é 
paz, 
é sossego, ainda que você admita alguns crimes pequenos, menor potencial, 
isso aí 
não abala a ordem pública. Por que não abala a ordem pública? Porque não 
abala a 
tranquilidade das pessoas.” (Juiz 3) 
 
“Se eu te disser como eu defino é um negócio, porque ninguém define, é uma 
das 
coisas mais discutidas, o que é ordem pública?” (Promotor 1) 
 
“Garantia da ordem pública eu defino como tranquilidade da sociedade, a paz 
social, 
a paz da comunidade” (Promotor 4)” 
 
“A garantia da ordem pública é você ter certeza de que a pessoa solta não vai 
se evadir do distrito da culpa, ele não vai interferir com as testemunhas, tudo 
isso é que leva ao pedido da preventiva.” (Delegado 1)” 

 

Fica, assim, inegável a puerilidade deste fundamento, o que ganha especial 

gravidade quando notamos que tamanha vagueza é utilizada com escopo de restringir 

a garantia fundamental da liberdade dos indivíduos, servindo de arcabouço para 

arbitrariedades das agências da justiça criminal, contribuindo com a banalização das 

prisões preventivas.  

 

                                                           
32 LEMGRUBER, Julita e FERNANDES, Marcia Adriana Usos e abusos da prisão provisória no Rio de Janeiro – 
Avaliação do impacto da Lei 12.403/2011, p.30 
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Para além da problemática quanto à pobreza semântica do fundamento, é 

impossível afastar da discussão a sua total contradição e inconveniência dentro do rol 

de medidas cautelares, no tocante à função de sua existência jurídica. A suposta 

garantia à ordem pública “não busca a conservação de uma situação de fato 

necessária para assegurar a utilidade e eficácia de um futuro provimento 

condenatório.”33 

 

As construções retóricas ao seu redor e o abandono da cautelaridade 

processual. 

 

Neste momento, é importante fincar qual a real função das medidas cautelares 

no ordenamento jurídico criminal. Nas palavras de Piero Calamandrei:  

 

A tutela cautelar é, quando comparada com o direito material, uma tutela 
mediata: mais que fazer justiça, serve para garantir o eficaz funcionamento 
da Justiça. Se todos os provimentos jurisdicionais ao instrumentos do direito 
material que através dele se atua, nos provimentos cautelares encontra-se 
uma instrumentalidade qualificada, ou seja, elevada, por assim dizer ao 
quadrado: esses são de fato infalivelmente um meio predisposto para 

melhorar o resultado do provimento definitivo.34 
 

As cautelares são um instrumento a serviço do bom andamento procedimental, 

que por sua vez é instrumento pelo qual a justiça criminal se manifesta (efetivação 

adequada do direito material), daí essa concepção de instrumentalidade qualificada, 

ou “ao quadrado”, a que se referiu o jurista italiano. 

Ressalta, neste mesmo sentido DELMANTO JUNIOR, “que a característica da 

instrumentalidade é ínsita á prisão cautelar na medida em que, para não se confundir 

com pena, só se justifica em função do bom andamento do processo pena e do 

resguardo à eficácia de eventual decreto condenatório.”35 

Assim, fica clara à finalidade a que se dedicam as medidas cautelares, com 

enfoque à mais restritiva dentre estas, à qual se presta este estudo. No entanto, há 

ocasiões em que o fundamento de garantia da ordem pública, dentro das diferentes 

                                                           
33 BADARÓ, Gustavo. Direito Processual Penal, Revista dos Tribunais, 3ª edição, São Paulo 2015. p134. 
34 CALAMANDREI, Piero, Introduzione allo studio sistemático dei provvedimienti cautelari. Padova: CEDAM, 
1936, p.83 
35 DELMANTO JUNIOR, Roberto, As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração. Rio de Janeiro, 
Renovar, 2003, p. 83 
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facetas que ganha no contexto retórico dos decretos prisionais, acaba por afastar a 

acessoriedade e a instrumentalidade da medida, conferindo à esta escopos 

questionáveis em um contexto de Estado Democrático de Direito.  

De início, vale observar que comumente a multifacetada cláusula genérica da 

ordem pública surge atrelada ao restabelecimento da credibilidade das instituições 

como “como fundamento legitimante da segregação, no sentido de que se não 

houver a prisão, o sistema de administração de justiça perderá credibilidade. A 

prisão seria um antídoto para a omissão do Poder Judiciário, Polícia e Ministério 

Público. É prender para reafirmar a “crença” no aparelho estatal repressor. No 

fundo, a garantia da ordem pública está em eterna crise de identidade.36 

Com a usual precisão, destaca Aury Lopes Jr que este argumento “é uma 

falácia. Nem as instituições são tão frágeis a ponto de se verem ameaçadas por um 

delito, nem a prisão é um instrumento apto para esse fim, em caso de eventual 

necessidade de proteção. Para além disso, trata-se de uma função metaprocessual 

incompatível com a natureza cautelar da medida”.   

Incoerências a serem frisadas não faltam neste fundamento.  Primeiro patente 

o agudo desvio de finalidade da medida, a qual é posicionada absolutamente alheia à 

sua função de tutela processual. Carece de idoneidade e ganha verdadeiros contornos 

de pena antecipada, na medida em que é voltada à prevenção geral, em nome de 

uma suposta estabilidade institucional.  

Como destacou o eminente Ministro Eros Grau, “o combate à criminalidade é 

missão típica e privativa da Administração (não do Judiciário), seja através da polícia, 

como se lê nos incisos do artigo 144 da Constituição, quanto do Ministério Público, a 

quem compete, privativamente, promover a ação penal pública (artigo 129, I também 

da Carta Magna)”. 37 

Além da flagrante violação à presunção de inocência, devido processo legal e 

aos fins constitucionalmente conferidos ao instituto cautelar, este tipo de 

                                                           
36 MORAIS DA ROSA, Alexandre e LOPES JR, Aury, Crise de identidade da ordem pública" como fundamento da 

prisão preventiva, coluna Limite Penal http:// www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-
publica-fundamento-prisao-preventiva, acesso em 12/02/2016  
 
37 HC 95.009-4/SP, p. 35. 
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fundamentação é uma afronta à garantia da legalidade. O Código de Processo Penal 

sequer faz menção à este fundamento em seu artigo 312. Trata-se de uma invenção 

das Agencias de justiça Penal, muitas vezes corroborada pelo Poder Judiciário no 

auge de seu decisionismo, em comportamento incompatível com sua missão de 

guardião dos direitos fundamentais.  

Nesse sentido, brilhantemente destaca Aury : “Noutra dimensão, é preocupante 

– sob o ponto de vista das conquistas democráticas obtidas – que a crença nas 

instituições jurídicas dependa da prisão de pessoas. Quando os poderes públicos 

precisam lançar mão da prisão para legitimar-se, a doença é grave, e anuncia um 

grave retrocesso para o estado policialesco e autoritário, incompatível com o nível de 

civilidade alcançado”. 

Abaixo merece destaque trecho do acordão de relatoria do Ministro Teori 

Zavascki:  

Não se nega que a sociedade tem justificadas e sobradas razões para se 
indignar com notícias de cometimento de crimes como os aqui indicados e de 
esperar uma adequada resposta do Estado, no sentido de identificar e punir 
os responsáveis. Todavia, a sociedade saberá também compreender que a 
credibilidade das instituições, especialmente do Poder Judiciário, somente se 
fortalecerá na exata medida em que for capaz de manter o regime de estrito 
cumprimento da lei, seja na apuração e no julgamento desses graves delitos, 
seja na preservação dos princípios constitucionais da presunção de 
inocência, do direito a ampla defesa e do devido processo legal, no âmbito 
dos quais se insere também o da vedação de prisões provisórias fora dos 
estritos casos autorizados pelo legislador. 38 

Ainda acerca das produções hermenêuticas que circundam o fundamento da 

ordem pública, há quem vislumbre como argumento idôneo que enseja o periculum 

libertatis o risco de reiteração delituosa do imputado. Assume nessas ocasiões 

irrefutável função policial, nem de longe preocupa-se com o bom andamento do 

procedimento penal.  

Nas palavras de Rubens Casara, há nesses casos um “verdadeiro exercício de 

futurologia”39. Na ocasião da sentença não há fundamentação idônea possível que 

possa embasar solidamente esta medida nestes termos (salvo nos casos de vidência 

judicial), ao mesmo tempo que o imputado nada pode fazer no intuito de refutar o 

                                                           
38 HC 127.186/PR 

39 CASARA, R. R. Rubens, Prisão e Liberdade, Coleção “Para entender Direito”, 1ª edição, Rio de Janeiro,2014.  
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argumento, cuja defesa resta absolutamente cerceada. Como provará o indivíduo que 

não voltará à delinquir 

Como perfeitamente destaca Salo de Carvalho, “uma das principais distinções 

entre o sistema inquisitorial e o acusatório (constitucional) se manifesta no que diz 

respeito à existência de possibilidades concretas de refutação das hipóteses 

probatórias”40. Nesse aspecto, este fundamento atenta de forma aguda contra a ampla 

defesa do acusado.  

Novamente com maestria expõe Aury Lopes Jr: 

A prisão para garantia da ordem pública sob o argumento de “perigo de 
reiteração” bem reflete o anseio mítico por um direito penal do futuro, que nos 
proteja do que pode (ou não) vir a ocorrer. Nem o direito penal, menos ainda 
o processo, está legitimado à pseudotutela do futuro (que é aberto, 
indeterminado, imprevisível). Além de inexistir um periculosômetro (tomando 
emprestada a expressão de Zaffaroni), é um argumento inquisitório, pois 
irrefutável.  

Seguindo a corrente da crítica expositiva das diversas facetas veladas sob o 

manto da ordem pública, deve ser frisado que ,não raro, os ditos presentantes do 

Ministério Público e os Magistrados, em seus pedidos e decretos de prisão preventiva, 

respectivamente, invocam a necessidade de resguardo à ordem pública sob pretexto 

de uma suposta deferência ao forte clamor público pelo encarceramento do imputado.  

Aponta corretamente Aury Lopes Jr:  

O “clamor público”, tão usado para fundamentar a prisão preventiva, acaba 
confundindo-se com a opinião pública, ou melhor, com a opinião publicada”. 
Há que se atentar para uma interessante manobra feita rotineiramente: 
explora-se, midiaticamente, determinado fato, muitas vezes com proposital 
vazamento de informações, gravações telefônicas e outras provas colhidas, 
para colocar o fato na pauta pública de discussão (a conhecida teoria do 
agendamento). (...) Explorado midiaticamente, o pedido de prisão vem na 
continuação, sob o argumento da necessidade de tutela da ordem pública, 
pois existe um “clamor social” diante dos fatos41 

Na mesma linha, Fernando da Costa Tourinho Filho registra que não se pode 

“confundir “clamor público” com a histeria e raiva desaçaimada de certas autoridades 

que, para se tornar o centro de atenções, dão a determinados fatos comuns (e que 

ocorrem em todas as comarcas) uma estrondosa e ecoante divulgação, com a 

                                                           
40 CARVALHO, Salo de, Antimanual de Criminologia, Saraiva, 5ª edição, São Paulo 2013. 
41 LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2013,  p.110. 
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indefectível cooperação espalhafatosa da mídia, sempre ávida de divulgar o drama, o 

infortúnio e a desgraça alheias, esbanjando hipérboles.”42 

Nessa ocasião, a prisão preventiva se afasta totalmente de sua natureza 

jurídica, prestando-se à satisfação dos anseios punitivistas impulsionados pela grande 

mídia, funcionando, nas palavras de Roberto Delmanto Junior, como “inaceitável 

instrumento de justiça sumária”43, assumindo caráter de pena antecipada, sujeita, 

ainda à manipulação da opinião publicada.  

Novamente, Aury Lopes Junior é derradeiro ao afirmar que é inconstitucional 

atribuir à prisão cautelar função de controlar o alarma social, e por mais respeitáveis 

que sejam os sentimentos de vingança, nem a prisão preventiva pode servir como 

pena antecipada e fins de prevenção, nem o Estado, enquanto reserva ética, pode 

assumir esse papel vingativo.”44 

 No mesmo sentido, como aponta brilhantemente Odone Sanguiné:  

seria errôneo considerar que a prisão preventiva possa cumprir com o fim de 
dar satisfação ao público sentimento de justiça, ante o qual é suficiente 
processar penalmente o imputado. Na prática, todavia, a autoridade judicial 
se inspira às vezes nesses falsos critérios, como se a justiça fosse servidora 
da política, ou, pior, da demagogia. (...) 

 Em síntese, o clamor público constitui um fundamento apócrifo (falso) da 
prisão preventiva que deve ser erradicado porque vulnera o princípio da 
legalidade processual da repressão (nulla coactio sine lege); porque através 
dele a prisão preventiva é imposta como verdadeira pena antecipada 
(cumprindo fins de prevenção geral ou especial, exclusivos da pena), o que 
resulta inconstitucional à luz dos direitos fundamentais da presunção de 
inocência, proporcionalidade e devido processo legal45 

Em acertada critica, Amilton Bueno de Carvalho afirma que “este discurso 

seguidamente está presente: “a comunidade está abalada”. Acontece que jamais há 

provas disso e a superação do abalo está na rápida e justa prestação jurisdicional e 

não na destruição irracional dos direitos do cidadão.”46 

                                                           
42 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 5. Ed., São Paulo: Saraiva, 
1999, v. 1. P. 529 
43 DELMANTO JUNIOR, Roberto, As modalidades de prisão provisória e seu prazo de duração, Renovar, 2ª 
edição, Rio de Janeiro, 2001  
44 LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, 4ª edição, Saraiva, São Paulo, 2013, p.111 

 
45 SAGUINÉ, Odoné, A inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da Prisão Preventiva in 
Boletim IBCCRIM out/2011, p. 29/31 
46 CARVALHO, Amilton Bueno. Teoria e Prática do Direito Alternativo. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 136. 
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Apesar da matéria ser oscilante nos tribunais superiores, há manifestações 

confortantes no sentido da inaplicabilidade da prisão preventiva com o fito de acalmar 

os supostos clamores populares, como se observa dos julgados abaixo:   

II - O decreto de prisão cautelar há que se fundar em fatos concretos. 

Precedentes. 

III - A mera afirmação de gravidade do crime e de clamor social, de per se, 

não são suficientes para fundamentar a constrição cautelar, sob pena de 

transformar o acusado em instrumento para a satisfação do anseio coletivo 

pela resposta penal. (STF; HC 10012, Primeira Turma, Relator Ministro 

Ricardo Lewandowski)” 

1. A prisão preventiva deve ser decretada se expressamente for justificada 

sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução 

criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi  do artigo 312 do Código de 

Processo Penal.  

2. O clamor público, inerente ao repúdio que a sociedade confere àprática 

criminosa, não é bastante para fazer presente o periculum libertatis e justificar 

a prisão provisória. (HC 151773, STJ, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, 2011). 

 

Passada essa análise das diferentes construções retoricas ao redor do 

fundamento da ordem pública, não é difícil perceber algumas características em 

comum entre às incontáveis “cabeças” que esta Hidra de Lerna47 do sistema cautelar  

processual penal possui.  

Todas estas funcionam de forma absolutamente alheia às funções 

constitucionalmente conferidas às medidas cautelares já expostas acima, funcionando 

como espécie de pena sumária, em absoluto confronto com a presunção de inocência 

e ao devido processo legal, em nome de uma concepção deturpada de justiça.  

Nas palavras de SAGUINÉ,  

quando se argumenta com razões de exemplaridade, de eficácia da prisão 
preventiva na luta contra a delinquência e para restabelecer o sentimento de 
confiança dos cidadãos no ordenamento jurídico, aplacar o clamor público 
criado pelo delito etc. que evidentemente nada tem a ver com os fins 
puramente cautelares e processuais que oficialmente se atribuem à 
instituição, na realidade, se introduzem elementos estranhos à natureza 
cautelar e processual que oficialmente se atribuem à instituição, 

                                                           
47 Monstro da Mitologia Grega, ao qual Héracles teve que enfrentar no segundo de seus doze trabalhos.  
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questionáveis tanto desde o ponto de vista jurídico constitucional como da 
perspectiva político criminal. Isso revela que a prisão preventiva cumpre 
funções reais (preventivas gerais e especiais) de pena antecipada 
incompatíveis com sua natureza.(citação)48  

Aproveitando à menção acima acerca da perspectiva político-criminal, é 

importante entender qual o contexto em que essa utilização do fundamento de  

resguardo à ordem pública se insere. Quais seriam os escopos pretendidos através 

da perspectiva das agências de justiça criminal ao se utilizarem de forma 

sistematizada a medida cautelar da prisão com fulcro em fundamento tão 

questionável? 

 

3. O Mito do Processo Penal como Instrumento de Garantia da 

Segurança Pública. 

Propondo-se a entender os escopos pretendidos pela Justiça Criminal acerca 

da aplicação do instituto cautelar em tela, seria importante ressaltar, de início, qual a 

proposta do processo penal como parte integrante deste sistema. Considerando as 

influências das diretrizes de política criminal pretendidas pelo Estado, sem esquecer, 

no entanto a deferência aos valores conquistados com a Constituição de 1988.  

Primeiramente, deve ser devidamente traçado o paradigma do papel a ser 

desempenhado pelo processo penal dentro de uma perspectiva constitucional. Ao se 

tratar de um Estado Democrático de Direito, este exercício de poder estatal não há de 

ser descomedido. É aí que entra a concepção do processo penal constitucional, 

atuando como fator limítrofe e ao exercício do poder punitivo, o qual possui forte 

tendência à caminhar em direção aos arbítrios, já que é o Estado o titular único e 

inarredável do poder de “penar”.49 

Assim, nas brilhantes palavras de GOLDSCHIMIDT50, os princípios de política 

processual de uma nação não sã ooutra coisa do que segmento de sua política estatal 

em geral; e o processo penal de uma nação não é senão um termômetro dos 

elementos autoritários ou democráticos da sua Constituição. A uma Constituição 

                                                           
48 LOPES JR, Aury, Prisões Cautelares, 4ª edição, Saraiva, São Paulo, 2013, p.110 

 
49 CARVALHO, Salo de, Antimanual de Criminologia, Saraiva, 5ª edição, São Paulo 2013. P.85  
50 GOLDSCHIMIDT, James, Problema Juridicos y Politicos del Processo Penal, p.67  
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autoritária vai corresponder um processo penal autoritário utilitarista (eficiência 

antigarantista). Contudo, a uma Constituição democrática como a nossa, 

necessariamente deve corresponder a um processo penal democrático, visto como 

uma instrumento a serviço da máxima eficácia do sistema de garantias individuais do 

indivíduo” 

No mesmo sentido, Geraldo Prado aponta para importância do reconhecimento 

da missão Constitucional no processo penal, qual seja “fixar com clareza as regras do 

jogo político e da circulação de poder”.  Afirma ser a Constituição um “lócus de onde 

são vislumbrados os direitos fundamentais, estabelecendo um nexo indissolúvel entre 

estes, a divisão dos poderes e democracia, de sorte a influir na formulação das linhas 

gerais da política criminal de determinado Estado.”51 

Gustavo Badaró é cirúrgico ao relacionar o Processo Penal com a proposta 

democrática de um Estado:  

Como facilmente se percebe, a questão é muito mais política que técnico-
processual. Na verdade, a escolha do sistema processual decorre do próprio 
modelo de Estado que o instituiu e das relações deste Estado com os seus 
cidadãos. A relação processual penal é um reflexo da relação entre Estado e 
indivíduo, entre autoridade e liberdade. Com grande propriedade, tal 
problema foi sintetizado por Figueiredo Dias: “Diz como tratas o arguido, dir-
te-ei o Processo Penal que tens e o Estado que o instituiu52 

A partir do paradigma exposto supra, não é difícil concluir após a desconstrução 

hermenêutica feita no capítulo anterior, que o fundamento legitimante da prisão 

preventiva referente ao resguardo da ordem pública anda na direção diametralmente 

oposta às funções democráticas do processo penal, uma vez que possui difícil 

coexistência com diversas garantias fundamentais corolários da liberdade individual.  

Nas sempre precisas lições de Aury Lopes Jr:  

Resulta imprescindível visualizar o processo desde seu exterior, para 
constatar que o sistema não tem valor em si mesmo, senão pelo objetivo que 
é chamado a cumprir (projeto democrático-constitucional). Sem embargo, 
devemos ter cuidado na definição do alcance de suas metas, pois o processo 
penal não pode ser transformado em um instrumento de segurança pública. 
Nesse contexto, por exemplo, insere-se a crítica ao uso abusivo das medidas 
cautelares pessoais, especialmente a prisão preventiva para “garantia da 

                                                           
51 PRADO, Geraldo, Sistema Acusatório, A  Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais, 4ª 
edição, Lumen Iuris, Rio de Janeiro, 2006, p. 16.  
52 BADARÓ, Gustavo Henrique, Ônus da prova no Processo Penal, Revista dos Tribunais, 3ª edição, São Paulo, 
2006, p. 106. 
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ordem pública”. Trata-se de busca a um fim alheio ao processo, e portanto, 
estranho à natureza cautelar”53 

 Nesse sentido, e por tudo que já foi exposto no capítulo anterior, não é difícil 

perceber a incompatibilidade das construções retóricas em volta do “resguardo à 

ordem pública” com o vetor de um Processo Penal constitucionalizado, já que fulmina 

a instrumentalidade inerente às cautelares, e constitui severa agressão à presunção 

de inocência e ao devido processo legal.  

Resta buscar entender qual seria o escopo dos aplicadores do direito nessas 

ocasiões. Ocorre que por uma conjunção de fatores, o Poder Judiciário é chamado à 

uma missão questionável do ponto de vista político-criminal. Ganha para si um papel 

dito importante na luta pela segurança pública, em detrimento de seu papel de 

guardião dos direitos fundamentais.  

Aqui chega-se num ponto onde todas as críticas expositivas do abuso na 

aplicação das prisões preventivas se encontram. Tanto a automatização da conversão 

do flagrante, quanto a invocação descomedida do fundamento da ordem pública 

guardam relação com escopo que equivocadamente é conferido ao Processo Penal: 

contribuir para a segurança pública. 

Construiu-se, dentro de um contexto social ansioso pelas medidas punitivistas, 

uma mitologia acerca do processo penal, ao qual é conferido a missão de combate à 

criminalidade. A estrutura social contemporânea, aliada à experiência do desamparo, 

produz e reproduz no sujeito as mais terríveis formas de servidão, levando o indivíduo 

a se ver dependente da eleição de figuras e de instituições supostamente poderosas, 

capazes de protege-lo das diferentes modalidades da relações sociais.” 54 

Essas instituições são identificadas nas agências punitivas encarregadas do 

controle penal (Polícia, Ministério Público e o próprio Judiciário), instituições de 

alçada, com o auxílio da mídia, à figura altíssima do grande protetor da sociedade em 

face da “guerra contra o crime”55 
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54 CASARA, Rubens R. R. e MELCHIOR, Antônio Pedro, Teoria do Processo Penal Brasileiro, vol1, Lumen Iuris, 
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55 Idem 
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É nessa esteira que ganha relevante espaço o apelo punitivista. Gera-se 

ilusoriamente uma confiança coletiva no sistema criminal, como um todo, no combate 

à criminalidade, dentro de uma perspectiva utilitarista. Sem entrar aqui no mérito sobre 

a legitimidade das teorias justificantes da pena e embate com o abolicionismo.  

Como perspectiva utilitarista, compreende-se como a compreensão do 

processo penal como mero instrumento de repressão e controle social, enquanto o 

juiz criminal, com conjunto com outras instituições, figura como órgão de segurança 

pública, ocasionando o enfraquecimento de garantias processuais e o aumento dos 

decisionismos.  

Nesse sentido, expõe Rubens Casara:  

De todos os mitos que interagem no universo processual penal, há um 
sempre presente em regimes autoritários que se apresentam como Estados 
de Direito: o de que o processo pena é instrumento de segurança 
pública/pacificação social. Esse mito surge em meio a um discurso de viés 
repressivo, no qual se identifica a perspectiva utilitarista, reforçadora do 
caráter instrumental/formal do processo penal. Este por sua vez, passa a ser 
visto como simples meio de atingir indivíduos que violam a norma penal. A 
partir desse mito, os atores jurídicos preocupam-se precipuamente com 
critérios de eficiência, tão ao gosto de visões economicistas, passando a 
acreditar que as formas (meios) processuais só se justificam e devem ser 
respeitadas, se necessárias à eficiência punitiva. 56 
 

Assim, este mito gera uma deturpação substancial em relação às garantias 

fundamentais. Estas passam a ser enxergadas como um entrave à eficiência 

repressiva. “Em substituição às garantias de liberdade entram as garantias de 

eficiência”.57  

Cria-se, nas palavras do ilustríssimo Zaffaroni, o chamado “discurso único do 

novo autoritarismo”, que vende a ilusão de que se obterá mais segurança urbana 

contra o delito comum ao serem produzidas e aplicadas leis que reprimam para além 

dos tradicionais limites impostos pelo direito liberal. Para quem se deixa seduzir por 

esse discurso autoritário, as garantias que constituem o processo penal democrático 

são óbices à eficiência punitivista e, portanto, devem ser relativizadas, o que acaba 
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por legitimar, direta e indiretamente, todo gênero de violência, inclusive contra quem 

contesta o discurso publicitário.”58 

Ocorre assim a criação de um direito difuso artificial e inato: o da segurança 

pública, que passa a se sobrepor casuisticamente aos diversos direitos fundamentais 

trazidos em brochura de clausula pétrea pela Constituição Federal, concepção 

carascterística dos regimes autoritários.  

Vale registrar, que Vincezo Manzini, principal responsável pela edição do 

Código de Rocco, em vigor durante o regime fascista de Mussolini, posicionava o 

direito à liberdade em um plano secundário, afirmando que “as normas processuais 

penais tutelam principalmente o interesse social relativo à repressão da delinquência”. 

59 

Ainda neste diapasão, o autor considerava como incoerente e paradoxal a ideia 

da presunção de inocência, pois “não estar certo da culpabilidade de pessoa indiciada 

significa necessariamente ter dúvida de sua inocência e, portanto não pode nunca 

equivaler a presumi-la”60 

Trazendo para os dias de hoje, esta proposta ganha contornos particulares. 

Não se trata mais de um meio de manutenção de um regime de governo 

antidemocrático no poder. Dentro do dito Estado de Direito, procura-se através do 

Sistema Penal em sentido amplo, sob o pretexto da busca pela segurança pública. 

Objetivos relacionados à estruturação do projeto neoliberal, como passaremos a 

observar.  

 

 

 

                                                           
58CASARA, Rubens R. R. e MELCHIOR, Antônio Pedro, Teoria do Processo Penal Brasileiro, vol1, Lumen Iuris, 
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4. Analisando o processo como parte integrante do Sistema Penal à luz 

da Criminologia crítica 

Sem a pretensão de se alcançar o nível de complexidade que os trabalhos da 

criminologia crítica dispensam nessa análise (na verdade se apropriando de suas 

construções), deve-se destacar alguns dos apontamentos acerca do Sistema Penal, 

definido como conjunto de instituições incumbentes na realização do direito penal61, 

ou, ainda, na concepção mais visceral de Zaffaroni “controle social punitivo 

institucionalizado”62 

Nas esclarecedoras lições de Salo de Carvalho: 63  

Importante legado da criminologia crítica não deve ser descartado na atual 
conjuntura criminológica (pós-critica: a exposição das reais funções exercidas 
pelo direito penal em contraposição com aquela divulgadas pelo discurso 
oficial. E neste quadro de proliferação de riscos, longe de atuar como 
instrumento de proteção da sociedade contra possíveis eventos catastróficos, 
o direito penal mantem a histórica função de gestão de excedentes” 

À guisa de imersão histórica, importante frisar que com o desmonte dos 

modelos de Welfare State nos países centrais devido à sua inviabilidade político-

econômica, ascende o programa neoliberal, trazendo a predominância da razão 

mercadológica em detrimento das garantias sociais, inviabilizando nos países 

periféricos a realização de políticas incisivas contra as exorbitantes taxas de 

desemprego e exclusão social, em síntese. 64 

 Nas brilhantes palavras de Vera Malaguti Batista65: 

“ O fim do século XX e os albores do XXI constitutem cenário de barbárie 
aprofundada. O tão festejado fim do socialismo (talvez estejamos apenas 
começando) abriu espaço para a hegemonia do capital e do mercado, que 
ampliou a pobreza, a desigualdade e a violência no mundo. (...) Para conter 
as massas empobrecidas, sem trabalho e jogadas à própria sorte, o 
neoliberalismo precisa de estratégias globais de criminalização e de políticas 
cada vez mais duras de controle social 

 

                                                           
61 BATISTA, Nilo, Introdução crítica ao Direito Penal Brasileiro, Revan, 12ª edição, Rio de Janeiro 2013 p. 24 
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Daí compreende-se o papel do Sistema penal nesta nova ordem: preservar a 

ordem gerada pela desordem. Políticas públicas são sobrepostas pelo 

encarceramento, “configurando máxima que parece ser a palavra de ordem na 

atualidade: O Estado Social mínimo, Estado Penal máximo. Tudo porque algum lugar 

deve ser reservado aos inconvenientes”66 

Ocorre, como expõe Bauman, que “a incriminação parece estar emergindo 

como principal substituto da sociedade de consumo para o rápido desaparecimento 

dos dispositivos do estado de bem-estar”67. Apresenta-se, assim, o “confinamento 

como alternativa ao emprego, uma maneira de utilizar ou neutralizar uma parcela 

considerável da população que não é necessária à produção e para a qual não há 

trabalho ao qual se reintegrar”68 

Assim, sinteticamente o Sistema Penal, através do controle social seletivo, se 

presta à manutenção do status quo do modelo capitalista de consumo, consolidando 

uma ordem injusta, por meio de violência institucionalizada, revelando-se autoritário 

(reproduzindo a natureza da sociedade que o aplaude) e avesso às garantias 

individuais, colocadas como um entrave à realização de sua missão pretensiosa 

contra a criminalidade.69 

Está é a real face do projeto travestido de “pacificação social”, pretexto 

(falsamente altruísta) legitimador de um sistema produtor de arbítrios e supressões 

sistemáticas de direitos individuais. Como destaca Rubens Casara:  

“Nesse movimento social perverso e absolutamente injusto, a manipulação 
do medo e as distorções que envolvem a ideia de segurança pública, 
incentivadas em grande parte pelos meios de comunicação de massa 
atrelados a interesses econômicos bem definidos, são elencadas como 
desculpas a violação do projeto constitucional para o processo penal.”70  

O processo penal integra o arsenal normativo do amplo Sistema Penal e, 

trazendo a questão para o enfoque a que se presta o presente trabalho, o uso abusivo 

das prisões preventivas se insere nesse contexto, já que, revestido e legitimado pela 

técnica jurídica, atua como catalisador do poder punitivo, notadamente quando 
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invocado o já criticado fundamento de resguardo à “ordem pública”, que tem sido 

responsável por tornar a prisão cautelar como prima ratio.  

Nesse contexto, é vital que seja ressaltado o papel da grande mídia, produtora 

de subjetividades, acertadamente colocada por Nilo Batista como agência não oficial 

do Sistema Penal71, papel este que eventualmente coloca sua função informativa em 

segundo plano.  

Vera Malaguti Batista é certeira nesse ponto72:  

A grande mídia tem sido um obstáculo a uma discussão aprofundada sobre 
a questão criminal. É ela quem produz um senso comum que nós chamamos 
de populismo criminológico. Zaffaroni analisou como o declínio do público e 
a ascensão do privado fizeram com que restasse ao Estado o poder de 
polícia. Se a política não tem como reduzir a violência que o modelo 
econômico produz, ela precisa mais do que de um discurso, precisa de um 
espetáculo. E é nessa policização da política que a vítima (preferencialmente 
a rica e branca) vai para o centro do palco, é ela que vai produzir as 
identificações necessárias para a inculcação de uma subjetividade punitiva. 

A mídia através de sua administração maniqueísta das informações 

apresentadas, produz subjetividades e acaba por influenciar as ações dos atores 

jurídicos, na medida em que “constrói verdades, define o que é justiça e confere o 

status do acusado”73, quando proporciona repercussão a casos penais, exigindo 

resultados rápidos da Justiça Criminal, num contexto emergencial, muitas vezes 

artificialmente gerado. Funciona assim como incentivo constante aos operadores do 

Direito a funcionarem no projeto penal repressivo.  

À guisa de ilustração de como a busca inalcançável pela “paz social” está 

enraizada nas agências do Sistema Penal, destaca-se pesquisa realizada através de 

entrevistas com juízes criminais vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

de Janeiro, na qual aferiu-se empiricamente que, em sua maioria, os magistrados 

fluminenses acreditam ter papel importante na garantia da segurança pública. 74 

Sinteticamente, a maioria esmagadora dos juízes demonstrou levar em conta 

no bojo de suas decisões levam em consideração o bem jurídico da segurança 

                                                           
71 BATISTA, Nilo, Mídia e Sistema Penal no Capitalismo Tardio, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, RT, nº42/2011, p. 36 
72 BATISTA, Vera Malaguti, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, Revan, 2ª edição, Rio de Janeiro 2011, 
p.100 
73 CASARA, Rubens R. R. e MELCHIOR, Antônio Pedro, Teoria do Processo Penal Brasileiro, vol1, Lumen Iuris, 
Rio de Janeiro, 2013 , p.36 
74 CASARA, Rubens R.R, Mitologia Processual Penal, Saraiva, 1ª edição, São Paulo, 2015, p. 207 
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pública, bem como anotaram entender que as decisões criminais tem o potencial de 

proporcionar diretamente a diminuição da criminalidade. Assim, nas palavras de 

Rubens Casara, autor da pesquisa:  

Como se pode perceber, a pesquisa de campo, na qual a crença no processo 
penal como instrumento de pacificação social/segurança pública foi abordada 
em seu ambiente próprio, com todas as limitações inerentes à metodologia e 
à técnica empregada, apontou para a subsistência desse mito, capaz de 
produzir efeitos de verdade no imaginário dos atores jurídicos responsáveis 
pela solução e acomodação dos casos penais”75 

Infere-se que, sob o endosso do Poder Judiciário, a prisão preventiva, como 

instituto do processo pena é objeto apto a garantir a suposta eficiência o sistema 

penal, recaindo de forma a operar sua seletividade característica. Resta nítida, assim, 

a origem da desconsideração sistemática de garantias fundamentais exposta aqui 

neste estudo Seja no momento da conversão do decreto da prisão em flagrante, seja 

na utilização do argumento de resguardo a ordem pública, o magistrado abandona a 

missão constitucional e, impulsionado pelos meios de comunicação da continuidade 

à ingênua e hipócrita guerra contra a criminalidade.  

Nesse contexto a prisão preventiva, sob a batuta do Parquet e do Poder 

Judiciário, acaba operando, não obstante às garantias do processo penal, como 

medida de segurança pública, afastando-se de sua função cautelar e instrumental, 

servindo de objeto de defesa à sociedade dela mesma. Causa, sem dúvida, 

“preocupação que agentes estatais encarregados da defesa da legalidade 

democrática, da mesma maneira que membros da magistratura, não escapem a 

tentação populista, de atender aos anseios midiáticos, de atuar voltado à satisfação 

da opinião pública (ou, quiçá, da opinião publicada)”76 

Assim, cumpre destacar a importância de uma concepção do processo penal 

afastadas deste ingrata missão que lhe é conferida: a de instrumento a serviço da 

máxima eficácia das garantias constitucionais, devendo Poder Judiciário “constituir 

um limite ao exercício da segurança pública, reforçado pela atuação do Judiciário, 

                                                           
75 Idem. P. 210 
76  PRADO, Geraldo, Sistema Acusatório, A Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais, Lumen 
Iuris, 4ª edição, Rio de Janeiro, 2006. P.127 
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como órgão fiscalizador e controlador e não como agencia seletiva de agentes 

merecedores de pena.”77 

A Novel Audiência de Custódia 

Antes de adentrar a conclusão do presente estudo, vale registrar a iniciativa do 

Poder Judiciário, notadamente dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo em 

promoverem pioneiramente a audiência de custodia, se sobrepondo à inercia 

legislativa no assunto, consistindo na rápida apresentação do preso em flagrante à 

autoridade jurisdicional.  

A medida busca aproximar (no sentido não só físico, mas humano da palavra) 

o indivíduo alvo da medida constritiva e o juiz. Este, após a entrevista do imputado e 

as manifestações do Ministério Público e defesa técnica decidirá qual dos caminhos 

propostos pelo artigo 310 do Código de Processo Penal adequa-se ao caso.  

Importantíssima iniciativa ao proporcionar um contraditório prévio à decretação 

da medida cautelar (medida pré-cautelar), possibilitando assim à manifestação do 

imputado e de sua defesa técnica, contribuindo, ao menos em tese, com o 

deslocamento da medida restritiva máxima da liberdade para o seu lugar correto de 

ultima ratio das medidas cautelares.  

Segundo o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, “projeto prevê 

também a estruturação de centrais de alternativas penais, centrais de monitoramento 

eletrônico, centrais de serviços e assistência social e câmaras de mediação penal, 

que serão responsáveis por representar ao juiz opções ao encarceramento 

provisório.”78  

Apesar da louvável iniciativa, há que se registrar que trata-se de tardia 

deferência aos ditames pactuados na Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos, da qual o Brasil é signatário desde 1992, que determina eu seu artigo 7º, 

paragráfo 5º: “toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à 

presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções 

judiciais" 

                                                           
77 TAVAREZ, Juarez. Teoria do Injusto Penal, 3ª Edição, Belho Horizonte, Del Rey, 2003, p.200 
78 http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia, acessado em 03/03/2016 
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Tramita no Congresso Nacional desde 2011, o Projeto de Lei do Senado 

nº554/2011 de autoria do Deputado Antônio Carlos Valadares do PSB-SE que incluiria 

a Audiência de Custódia expressamente no Código de Processo Penal, determinando 

seu procedimento. O projeto chegou a ser aprovado por unanimidade na Comissão 

de Constituição e Justiça, em setembro de 2015. No entanto, como já é característico 

no Brasil, o ativismo judicial prevaleceu à morosidade da via democrática (a qual se 

arrasta ainda mais quando se trata da expansão de garantias no processo penal).  

Apesar do louvável esforço para trazer a Audiência de Custódia ao 

ordenamento brasileiro, carente desta medida pelo característico abuso das prisões 

cautelares, esta medida teve sua constitucionalidade contestada pela Associação dos 

Delegados de Policia do Brasil (Adepol) em sede de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 5.240/SP, cujo objeto foi o ato conjunto nº03/2015 do Tribunal 

de Justiça de São Paulo com o Conselho Nacional de Justiça.  

Em suma, foi alegado na inicial que o ato normativo seria uma afronta à 

competência privativa da União para legislar sobre direito processual estabelecida 

pelo artigo 22, I da Constituição Federal, bem como o princípio da legalidade trazido 

no art. 5, II, também da Carta Magna. Arguiu-se também violação à separação de 

Poderes, determinada pelo art. 2º, uma vez que ato normativo do Poder Judiciário 

teria criado obrigações para os delegados de polícia.  

O remédio constitucional foi conhecido e improvido por maioria, valendo o 

registro literal de trecho da decisão:  

O Provimento Conjunto 3/2015 não inovaria na ordem jurídica, mas apenas 
explicitaria conteúdo normativo já existente em diversas normas do CPP — 
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 como lei federal de conteúdo 
processual — e da Convenção Americana sobre Direitos do Homem — 
reconhecida pela jurisprudência do STF como norma de “status” jurídico 
supralegal. Outrossim, inexistiria violação ao princípio da separação dos 
poderes (CF, art. 2º). De fato, não seria o ato normativo emanado do tribunal 
de justiça que criaria obrigações para os delegados de polícia, mas sim a 
citada convenção e o CPP, os quais, por força dos artigos 3º e 6º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, teriam efeito imediato e geral, 
ninguém se escusando de cumpri-los 

Afastada a inconstitucionalidade do ato pioneiro, hoje o procedimento é 

adotado em diversos estados da federação, sempre regulado pelo Tribunal de Justiça 

local. No caso do Rio de Janeiro há determinados pontos que merecem críticas dentro 
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da Resolução TJ/OE/RJ 29/15, não obstante a iniciativa louvável, muito bem 

destacados por Gustavo Badaró79.  

Primeiramente, vale ressaltar a ausência de determinação exata do prazo 

máximo para apresentação do preso ao juízo. O artigo 2º, caput da Resolução apenas 

repete o termo utilizado na Convenção Americana de Direitos Humanos: “sem 

demora”. A crítica tem lugar ao considera-se a importância da legalidade no 

regramento processual penal, o qual tem o condão de evitar discricionariedades 

judiciais.  

Outro ponto a ser levantado é a possibilidade de não realização da audiência 

“quando forem reconhecidas circunstancias pessoais que a inviabilizem”80. Aqui, mais 

uma vez, é deixada uma brecha para o decisionismo.  Perdeu-se a oportunidade de 

se balizar objetivamente as eventuais hipóteses restritivas do direito subjetivo ao 

controle judicial presencial da prisão em flagrante. Não seria estranho se 

eventualmente o magistrado alegar o “resguardo à ordem pública” como circunstância 

apta à não realização da audiência.  

Por fim, outro ponto da resolução que merece ser debatido é a denotada 

facultatividade da presença da defesa técnica e o membro do Ministério Público. O 

caput do artigo 6º afirma: “Aberta a audiência, o preso será ouvido a respeito das 

circunstâncias da prisão e suas condições pessoais, manifestando-se, em seguida, o 

MP e defesa, se presentes ao ato.” 

A última expressão do período deixa a entender que a audiência pode 

transcorrer sem a presença de uma destas figuras, o que é questionável por mais de 

uma razão.  

Primeiro porque a presença da defesa técnica não pode ser tratada como 

opção, sob pena de afronta aguda ao princípio da ampla defesa e do acesso à justiça, 

clausula pétrea irrefutável, que ganha especial importância numa audiência cujo 

escopo único é a discussão da liberdade do imputado. Vale ressaltar a missão da 

                                                           
79 BADARÓ, Gustavo, Audiência de custódia no Rio de Janeiro tem três aspectos preocupantes 
http://www.conjur.com.br/2015-set-09/gustavo-badaro-audiencia-custodia-rj-pontos-preocupantes, acessado em 
02/12/2015 
 
80 Resolução TJ/OE/RJ 29/15, artitgo 2º, parágrafo único.   
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Defensoria Pública em apresentar estrutura viável à assistências daqueles que não 

tenham advogado constituído para o ato.  

Segundo por conta do previsto no artigo 282, parágrafo 2º do Código de 

Processo penal que deixa claro que: “o As medidas cautelares serão decretadas pelo 

juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação 

criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do 

Ministério Público.” 

Assim, está vedado ao magistrado realizar a conversão da prisão flagrancial 

em preventiva sem o requerimento do promotor de justiça atribuído à ocasião. Logo, 

não estando este presente na Audiência ficará o magistrado de mãos atadas, salvo 

se houver representação do Delegado de Polícia presidente do Inquérito opinando 

pela prisão preventiva, o que, ainda assim, não deve obstar a manifestação 

ministerilal. Do contrário, ausente o membro do MP, qualquer medida que não a 

liberdade provisória ou o relaxamento deverá ter reconhecida sua ilegalidade, sanável 

pela via do Habeas Corpus.  

Finalmente, importantíssimo ressaltar a iniciativa do Conselho Nacional de 

Justiça junto aos Tribunais em promover a humanização do processo penal através 

desta medida, que sim, precisa de ajustes e constantes incentivos, mas que consiste 

em avanço a ser reconhecido.  

Trata-se de um oásis em meio a um deserto de autoritarismo no processo penal 

brasileiro cujos atores insistem em desvirtuar como exposto no presente trabalho. São 

perfeitas as palavras de Gustavo Badaró, quando afirma no bojo do já mencionado 

artigo que “o campo de direitos e liberdades, cada conquista deve ser comemorada, 

valendo a frase de Voltaire, de que o ótimo é inimigo do bom!” 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao longo da elaboração do presente estudo buscou-se problematizar o 

arcabouço teórico acerca das prisões preventivas, instituto, este, que se vê 

absolutamente banalizado em nosso ordenamento jurídico. Torna-se especialmente 

preocupante quando voltamos nossos olhos para 28 anos atrás, quando comemorava-

se a conquista da democracia após sombrio período de regime autoritário.  

Depois de transcorrido este período de nossa jovem ordem democrática, 

parece que não nos demos conta do valor que possui a liberdade do indivíduo, a 

presunção de inocência, entre outros postulados inerentes à Justiça. A bandeira 

punitiva, sob o pretexto de combate à criminalidade, permanece hasteada ao vento 

autoritário que sopra forte.  

Criou-se, através do escopo de política-criminal agressivamente voltada à 

garantia da segurança pública, um véu do esquecimento sobre o valor dos Direitos 

Fundamentais. A sociedade civil passou a enxergá-los como uma pedra, que causa 

incômodo dentro do sapato italiano calçado pelos a tão sonhada paz ao meio social.   

Ocorre que esta pequena pedra, é o potencial freio que impede o ímpeto do 

poder punitivo, o qual se limita à parcela da população excluída do empreendimento 

neoliberal, servindo o Sistema Penitenciário como verdadeira máquina de moer 

pobres, cuja engrenagem pode encontrar dificuldades pra continuar girando, de 

acordo com o tamanho da pedra que a atrapalhe.  

É fundamental assim, que sejam revistos os valores norteadores de nossa 

sociedade civil. Não pode-se admitir que um instituto voltado à tutela do bom 

andamento processual se preste à satisfazer a sede punitiva, servindo de fator 

antecipador de pena, muitas vezes sem que haja sequer uma Ação Penal formalmente 

constituída. O respeito aos direitos fundamentais é o termômetro de deferência aos 

valores democráticos de uma sociedade. E, pelo que foi exposto ao longo do estudo, 

vivemos uma febre autoritária.  

A grande mídia, no auge de seu poder econômico, não pode servir de forma 

tão patente à promoção de um espetáculo acerca dos casos penais, exigindo prisões 

imediatas e inflamando este discurso do medo no imaginário social, que se torna tão 

exigente de encarceramento. Nesse ponto, ressalta-se o exemplo de nossos vizinhos 

uruguaios.  
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Jose “Pepe” Mujica apresentou dentro do polêmico pacote de medidas, 

“Estratégia pela vida e convivência”81, a inclusão dos informativos policiais dentro da 

lei de proteção ao menor, no que tange a programação televisiva, diminuindo 

drasticamente este tipo de transmissão sensacionalista da violência, que só estimula 

nossos operadores do Direito a funcionarem como reféns desse populismo inócuo.  

Certamente um exemplo a ser seguido.  

Deve-se repudiar a maneira mecânica que o Poder Judiciário dispensa à 

análise dos flagrantes de delito, como se tratasse de uma linha de produção ao modelo 

fordista de decretos prisionais. Neste sentido, depositamos grande esperança na 

inédita audiência de custódia em aproximar o indivíduo e o juiz que decidirá sobre sua 

liberdade, promovendo um decente contraditório nesta relação, até então inexistente.  

O Ministério Público e o Poder Judiciário devem entender que a redução do 

problema da violência urbana não se combate com o Direito Penal, muito menos com 

deturpação de medidas essencialmente cautelares. Esta tarefa cabe ao Poder 

Executivo, que tem o dever de promover políticas públicas visando a redução da 

miséria e da desigualdade socioeconômica.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 http://presidencia.gub.uy/Comunicacion/comunicacionNoticias/gabinete-seguridad-presento-paquete-15-
medidas-promover-convivencia-ciudadana, acessado em 20/02/2016 
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