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As pessoas creem que o processo penal 

termina com a condenação, e não é verdade; 

as pessoas creem que a pena termina com a 

saída do cárcere, e não é verdade; as pessoas 

creem que o ergástulo é a única pena perpétua 

e não é verdade. A pena, se não propriamente 

sempre, em nove de cada dez casos não 

termina nunca. Quem pecou está perdido. 

Cristo perdoa, mas os homens não.  

(Francesco Carnelutti) 



 

  

RESUMO 

 

A Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da presunção de inocência no art. 
5º, LVII, impediu, no direito Brasileiro, a decretação de prisão antes do trânsito em 
julgado, sem a observância dos requisitos de cautelaridade previstos na legislação 
processual penal. Todavia, em sede infraconstitucional, a “ordem pública” enquanto 
fundamento da prisão preventiva, por carecer de um conceito claro, vem sendo 
atrelada a inúmeras designações, totalmente questionáveis, porém rotineiramente 
empregadas pelos tribunais e pelo senso comum teórico, tais como: “risco de 
reiteração delitiva”, “clamor social”, “periculosidade do agente” e “credibilidade da 
justiça”. Nessa toada, a presente pesquisa pretende investigar se há ou não 
compatibilidade entre referida fundamentação e o sistema de garantias processuais 
penais previsto na Constituição Federal, salientando a importância de se preservar 
tais valores para a consolidação, no Brasil, de um sistema jurídico democrático, em 
harmonia tanto com os direitos fundamentais conferidos ao cidadão como também 
com os compromissos constitucionais firmados pela Carta Magna de 1988. Para 
tanto, realizou-se uma investigação bibliográfica e documental com enfoque na 
observação de como referido embasamento é tratado nos moldes da doutrina 
majoritária em comparação com aquela que adota postura mais crítica quanto a sua 
utilização. O método de abordagem utilizado foi o dialético. Como resultados, 
constatou-se que (I) o referido embasamento concede absurda discricionariedade ao 
julgador, dessa forma entende-se que tal modalidade contribui para exorbitante 
população carcerária cautelar presente nos estabelecimentos prisionais brasileiros, 
(II) a incompatibilidade da ordem pública com os ditames constitucionais e, por fim, 
(III) a inconstitucionalidade de tal modalidade de encarceramento cautelar. 
 
Palavras-chave: Processo penal. Medidas Cautelares. Prisão Preventiva. Ordem 
Pública. Garantismo Penal. 

 

 

 

 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

La Constitución Federal, al establecer el principio de inocencia en su artículo 5º, 
LVII, impidió, en la legislación brasileña, la decretación del cárcel, antes de la 
sentencia definitiva, sin la observancia de los requisitos de cautelaridade previstos 
en la ley de procedimiento penal. Sin embargo, en la sede infraconstitucional, el 
“orden público” mientras fundamento de la prisión preventiva, por carecer de un 
concepto claro, ha sido vinculado a numerosas denominaciones, totalmente 
cuestionable, pero rutinariamente usadas por los tribunales y por el sentido común 
teórico, tales como "riesgo de reiteración ", " clamor social", " agente de peligrosidad" 
y " credibilidad de la justicia”. En esta perspectiva, la presente investigación tiene 
como objectivo investigar si existe compatibilidad entre la referida fundamentación y 
el sistema de garantías procesales penales prevista en la Constitución, hacia 
subrayar a la importancia de preservar esos valores para la consolidación, en Brasil, 
del sistema jurídico democrático, en armonía tanto con los derechos fundamentales 
a los ciudadanos, así como con los compromisos constitucionales hechos por la 
Constitución de 1988. Para eso, fue llevado a cabo una investigación bibliográfica y 
documental con enfoque en la observación de cómo referida fundamentación es 
tratada a lo largo de las líneas de la doctrina mayoritaria y de aquella que adopta la 
postura más crítica acerca de su uso.  El método de abordaje fue el dialectico.  
Como resultados, se encontró que (I) referida fundamentación concede absurda 
discrecionalidad al juez, así entendiese que esa modalidad prisional contribuye al 
exobirtante población carcerária cautelar presentes en las cárceles brasileñas, (II) la 
incompatibilidad del “orden público” con los dictados constitucionales  y , por último,  
(III)  la inconstitucionalidad de tal modalidad prisional cautelar.  
 
Palabras Clave: Proceso Penal. Medidas Cautelares. Prisión preventiva. Orden 
Público. Garantismo Penal.  
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INTRODUÇÃO 

 

O atual Código de Processo Penal foi instituído em 1941, durante o Estado 

Novo, período que vigorava um regime totalitário, imposto pelo então presidente 

Getúlio Vargas.  Em razão disso, o Código de Processo Penal Brasileiro revela-se 

destacadamente autoritário e repressivo, o que se demonstra evidente a partir da 

análise de suas disposições, principalmente no que tange às prisões provisórias, 

cuja aplicação automática dispensava, em certos momentos, qualquer justificativa 

assentada em razão cautelar. 

É consabido que após a promulgação da Carta Magna, de 1988, o Código de 

ritos penais tornou-se ultrapassado e incapaz de proporcionar ao acusado um 

processo penal em conformidade com as garantias individuais asseguradas na 

Constituição. Desse modo, é indiscutível que a Lei processual deve ser aplicada 

apenas em consonância com um Estado Democrático de Direito, sendo aniquilados 

todos os traços ditatoriais e inquisitivos que ainda assombrem o Código de Processo 

Penal vigente.  

Com o advento da Constituição da República em 1988, por meio da qual se 

buscou a ruptura com o autoritarismo até então vigente, foram estabelecidas 

garantias em favor da liberdade individual, em decorrência do direito à vida e da 

própria dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a presunção de inocência foi 

insculpida no art. 5º, LVII, da CF impedindo, no direito Brasileiro, a decretação de 

prisão, antes do trânsito em julgado, sem a observância dos requisitos de 

cautelaridade previstos na legislação processual penal. Assim, impôs-se efetiva 

mudança na mentalidade dos operadores do direito, na medida em que a liberdade 

se tornou a regra e, consequentemente, a prisão virou medida excepcional.  

No entanto, recentes dados do Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias1 revelam que mais de 41% da população carcerária no Brasil é 

composta, exclusivamente, por presos provisórios, ou seja, quatro a cada dez presos 

não possuem sentença condenatória definitiva. Dessa maneira, vê-se os 

estabelecimentos prisionais superlotados, o princípio da presunção de inocência 

                                                 
1 INFOPEN, junho/2014.  
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sendo dilacerado, a excepcionalidade sendo deixada de lado e, lamentavelmente, a 

prisão preventiva tornando-se a regra do processo penal.  

Nessa perspectiva, surge a necessidade de investigar com maior 

profundidade um dos prováveis motivos da banalização do instituto do cárcere 

cautelar, âmago da presente problemática: o decreto da prisão preventiva 

fundamentado na rasa garantia da “ordem pública”. Acredita-se que, tal hipótese, 

contribua para a exorbitante porcentagem de encarcerados provisoriamente no 

sistema penitenciário brasileiro, tomando por base a absurda discricionariedade que 

este fundamento concede ao julgador. 

Assim, faz-se mister discutir o conceito da “garantia da ordem pública” para 

averiguar sua possibilidade de aplicação ou não como fundamento de um decreto de 

prisão preventiva, pois, o seu conceito, que sempre foi de difícil interpretação, agora 

tropeça em postulados constitucionais.  

Assim ver-se-á, neste trabalho, que por carecer de um conceito claro, aludido 

fundamento vem sendo atrelando a inúmeras designações, totalmente 

questionáveis, porém rotineiramente empregadas pelos tribunais e pelo senso 

comum teórico, tais como: “risco de reiteração delitiva”, “clamor social”, 

“periculosidade do agente” e “credibilidade da justiça”. Embora a aparente 

legitimidade dos argumentos, este trabalho pretende averiguar se estes possuem 

natureza de medida cautelar assecuratória do processo ou se acabam disfarçando o 

caráter de medida de segurança pública dessas prisões, resultando em antecipação 

de possíveis penas. 

A partir da análise do senso comum teórico e da jurisprudência consolidada 

pelos tribunais brasileiros, buscar-se-á aferir se a “garantia da ordem pública” possui 

consonância com os ditames constitucionais, ou se sua manutenção no 

ordenamento jurídico dá ensejo ao arbítrio e a casuísmos na restrição da liberdade, 

uma vez que é possível indicar, a partir da imprecisão semântica do termo, que pode 

ser chamada a socorrer diversas interpretações a ela conferidas.  

Objetivando a melhor compreensão do embasamento, o presente trabalho 

apresentará inicialmente, uma análise do Processo Penal em conformidade com o 

Estado Democrático de Direito e o sistema de garantias constitucionais penais. Na 

sequência, uma breve apreciação do instituto da prisão preventiva no ordenamento 

pátrio. Ao final, averiguar-se-ão os conceitos de ordem pública difundidos no senso 

comum teórico e na jurisprudência bem como tratar-se-á da corrente doutrinária que 
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goza de postura mais crítica quanto a sua utilização, advogando por uma leitura 

constitucional do art. 312 do Código de Processo Penal.  

Por derradeiro, cumpre destacar que o método de abordagem utilizado no 

presente trabalho é o dialético, haja vista que se busca contextualizar a banalização 

que o instituto da prisão preventiva vem sofrendo, dando ênfase, como já alertado, a 

um dos possíveis motivos que originem essa problemática, qual seja, o decreto da 

segregação cautelar fundamentado, rasamente, na garantia da “ordem pública”.  

No mais, a pesquisa será majoritariamente bibliográfica e documental: 

bibliográfica porque será desenvolvida a partir da colaboração teórica de diversos 

autores e autoras que abordam diretamente ou indiretamente as questões 

levantadas pelo objeto de pesquisa e; documental em razão de valer-se de diversos 

materiais, em especial, as principais jurisprudências consolidadas nos tribunais 

brasileiros sobre a temática, para conhecer os diferentes conceitos que são 

atribuídos a “ordem pública”, buscando encontrar a (in)compatibilidade entre essas 

designações com as garantias constitucionais. 
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1  PROCESSO PENAL EM CONFORMIDADE COM O ESTADO DEMOCRÁTICO 
DE DIREITO 

 

1.1 O paradigma constitucionalista 

 
Desde os primórdios da socialização do ser humano, com o seu agrupamento 

em comunidades rudimentares, até os dias atuais, nos quais não se imagina a vida 

isolada, havendo o homem se envolvido em transações de diversas naturezas, em 

especial determinadas pela divisão do trabalho social, a vivência humana é cunhada 

pelo direito, sendo este incumbido de regular as inúmeras relações sociais, 

econômicas, políticas, familiares, patrimoniais e educacionais.2 

Não se discute a estima do direito enquanto fenômeno, ainda que a realidade 

do mundo globalizado haja relativizado a sua função como conjunto de técnicas para 

diminuir os antagonismos sociais, para permitir uma vida tão pacífica quanto 

possível entre os homens propensos às paixões3. Tal inclinação tendente a diminuir 

o papel do Direito advém, como assiná-la José Eduardo Faria,4 da superação 

progressiva das características inerentes ao Estado-nação de base territorial, quase 

ultrapassado pelo conceito praticamente universal da predominância do sistema 

econômico, na sua essência capitalista transnacional, subordinado à lex mercatória.  

Por igual, também não se nega haver sido o direito, como no mais prossegue 

sendo, instrumento simbólico de limitação do Poder, estabilizando as expectativas 

dos integrantes da sociedade. Nota-se que, no passado, a dimensão religiosa 

confiada ao Poder subordinava a sociedade à autoridade de um direito sagrado e, 

de sorte tal, através de restritos papéis sociais disponíveis, lograva o direito 

assegurar sua força rigidamente integradora e de regulamentação.  

No entanto, sendo o respaldo religioso abolido, com o advento da era 

contemporânea, em linhas gerais, partiu-se de premissas deduzidas 

fundamentalmente pelos jusnaturalistas, ancoradas na ideia de direitos inerentes ao 

homem, inalienáveis e oponíveis perante todos, para edificar-se o moderno conceito 

                                                 
2 PRADO, Geraldo. Sistema acusatório: a conformidade constitucional das Leis processuais 
penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p 39 
3 Miaille, Michel. Introdução Crítica ao Direito. 2ª ed. Lisboa: Estampa, 1989, p. 21.  
4 FARIA, José Eduardo. ― Direitos Humanos e Globalização Econômica: Notas para uma 
Discussão, in Revista do Ministério Público, Lisboa, nº 71, julset/ 1997, pp. 33-46. apud 
PRADO, op. cit., p. 39.  
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de constitucionalismo, em razão do qual, tomando por base a ideia de pacto social, 

ergueu-se um novo direito, direito moderno, aspirando o pensamento democrático e 

valores da cultura jurídica que enalteciam o nexo entre legalidade e liberdade, a 

separação entre direito e moral, a tolerância religiosa, a liberdade de expressão e a 

igualdade entre as pessoas.5 

Cabe referir que o surgimento do paradigma constitucionalista moderno se 

realizou, em virtude do conflito que se instaurou entre a burguesia e o exercício do 

poder absoluto que se fundava na legitimação transcendental, dessa forma por meio 

da racionalização do mundo, houve a concentração no liberalismo e no 

individualismo. A liberdade assume então especial relevância e, conforme leciona 

Matteucci, ocorreu o fortalecimento do indivíduo no âmbito constitucional, como 

principal ator da vida ética e econômica em relação ao Estado e à sociedade, na 

medida em que essas instituições podiam apresentar óbices à Liberdade6.  

Posto isso, percebe-se que o constitucionalismo contrapõe-se ao Estado 

absoluto tendo como característica essencial a limitação jurídica ao governo, 

opondo-se ao arbítrio, ao despotismo, à vontade do rei. A essência do 

constitucionalismo é a limitação do governo pela lei7. 

Maurizio Fioravanti8 apregoa que o constitucionalismo conta justamente com 

o aspecto de limite e garantia da constituição; de um lado, a divisão do poder do 

soberano, pela individualização de sua pluralidade de poderes, que se contrapesam 

e se limitam, reciprocamente; de outro, a limitação da extensão dos poderes do 

soberano, por uma norma fundamental, que garanta e tutele os direitos dos 

indivíduos. 

Segundo Matteuci, no que se refere à elaboração de um documento formal 

em relação às conquistas do constitucionalismo, o embasamento da constituição 

escrita reside em sua legitimidade e em sua função. A legitimidade decorre do 

próprio conteúdo das normas e na vontade popular soberana, evidenciando que o 

constitucionalismo moderno vincula-se a princípios jusnaturalistas pela 

racionalização do direito vigente e a uma revolução democrática que encerra um 

                                                 
5 PRADO, Geraldo. op.cit, p.40. 
6 MATTEUCI, Nicola. Organización del poder y libertad: historia del constitucionalismo 
moderno. Madrid: Editorial Trotta, 1998. p 36. 
7 MCILWAIN, Charles Howard. Constitucionalismo antiguo y moderno. Buenos Aires: 
Editorial Nova, 1947. p 35. 
8 FIORAVANTI, Maurizio. Constituicion: de la antigüedad a nuestros días. Tradução de 
Manuel Martínez Neira. Madrid: Editorial Trotta, 2007. p 85-86. 
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processo de secularização, uma vez que o poder passa a não mais a ser baseado 

no rei ou na tradição, mas no consenso de cidadãos. A função da constituição é, 

pois, não só limitação do poder e a regulação dos organismos estatais, mas a 

garantia de direitos e o impedimento de violação pelo Estado9. 

É mister destacar que, por mais absurdo e incoerente que possa parecer, o 

constitucionalismo moderno, surgido das revoluções americana e francesa do século 

XVIII, concebe um momento único da convergência entre o pensamento 

jusnaturalista e a necessidade de positivação do direito, implicando num rol de 

interesses indisponíveis para a vida digna do ser humano, os quais por muito tempo 

vagaram pela História até encontrarem os documentos escritos originados nos 

marcos revolucionários.10 

Não por outro motivo, com a “criação” – em sentido genealógico – dos direitos 

humanos pelo liberalismo político, o papel conferido ao direito penal e ao processo 

penal foi o de estabelecer barreiras ao poder de punir, limitando sua intervenção ao 

estritamente necessário (ultima ratio). O sistema clássico de tutela de direitos e de 

garantias individuais através da ação inibidora dos discursos penal e do processual 

penal contemplou àquela concepção omissiva do Estado Liberal.11  

Todavia, na segunda metade do século XIX, ainda consolidado na Europa o 

Estado Liberal, desenvolveram-se práticas institucionais tecnicistas e baseadas na 

eficiência do controle social pela coerção inerente ao direito penal positivado, com 

orientações autoritárias, as quais rompem a união entre direito penal (igualmente 

com processo penal) e filosofia política reformadora.  

Isso porque, com a transformação política e econômica do Estado Moderno, 

as perspectivas sobre a marcha do processo civilizatório foram modificadas. A 

necessidade de intervenção na realidade social, em detrimento da posição 

absenteísta adquiridas pelas instituições públicas no liberalismo, amplia o papel e os 

interesses do Estado e fomenta o crescimento da burocracia.12 

                                                 
9 MATTEUCI, Nicola. op. cit., p 25. 
10 PRADO, Geraldo. op cit., p.40. 
11 CARAVALHO, Salo de. Antimanual de Criminologia. 2º ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2008. p 100. 
12 Nessa perspectiva “a ideia de direitos fundamentais foi ampliada, sobrepondo-se à 
limitação original imposta pelos direitos fundamentais. O processo de criação, 
reconhecimento e efetivação dos direitos coletivos – direitos sociais e transindividuais – 
operou profundo câmbio nas esferas de intervenção estatal. Se a reação dos movimentos 
ilustrados contra as práticas inquisitoriais pressupõe modelo rígido de garantias como limite 
ao poder de punitivo arbitrário, consolidando o direito e o processo penal como mecanismos 
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Contudo, como assevera Geraldo Prado, é indiscutível que a consolidação do 

direito positivado, em substituição ao paradigma anterior, alicerçado na figura do 

tirano, foi dirigido na Europa na crença racional na autonomia da pessoa humana e 

na sua responsabilidade, assim o indivíduo passou a desfrutar da qualidade de 

cidadão, influindo na determinação do conjunto de regras pelo qual aceitará a 

supressão de parcela de sua liberdade pessoal em favor da regulação das relações 

de todo o grupo.13 

Neste contexto histórico, conforme assegura Habermas14, o ideal democrático 

representava, na sua expressão legislativa e de governo, a força socialmente 

integradora da vontade unida e coincidente de todos os cidadãos livres e iguais. Tão 

logo, direito e democracia tornaram-se carecedores, simultâneos, um do outro para 

se tornarem efetivos. Habermas ainda alerta para o fato de que a positivação do 

direito deveria vir acompanhada da expectativa de que o processo democrático de 

edição das normas jurídicas fundamente a suposição da aceitabilidade racional das 

normas estatuídas, motivo pelo qual, sob condições de um governo representativo, 

supõe-se que o povo domina aqueles que o governa e as instituições políticas 

petrificam-se e decaem no momento em que o povo deixa de sustentá-las.  

Dessa forma, é possível visualizar a mudança de paradigma que ocorreu na 

origem do constitucionalismo, quando o modelo jurídico-político passaria a fundar-se 

na racionalidade, no humanismo e prestigiando um conjunto de liberdades públicas, 

de modo a constituir o designado paradigma da modernidade. 

Ante o panorama elucidado, o paradigma do Estado Constitucional de Direito, 

revela-se como o produto mais avançado das experiências históricas da relação 

entre o Estado e a sociedade, exsurge calçado na noção de ser humano, 

transportada ao Direito através do princípio da dignidade da pessoa humana. Nessa 

órbita, tal paradigma busca meios, através de valores constitucionais, que garantem 

condições dignas ao indivíduo perante a sociedade e o Estado. 

 

                                                                                                                                                         
de contenção, a segunda era dos direitos (Bobbio), ao mesmo tempo que fragmenta 
(descaracteriza a unidade), maximiza a principiologia originária com a inclusão de novos 
bens passíveis de reconhecimento e tutela”. (Cf. CARAVALHO, Salo. op. cit., p. 101) 
13 PRADO, Geraldo. op. cit. ,p.42. 
14 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade, Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 1997, p. 60. apud PRADO, Geraldo. op. cit.,p 43. 
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1.2 A gênese autoritária do Código de Processo Penal Brasileiro 

 

O Código de Processo Penal Brasileiro é produto do regime autoritário 

instalado após a Revolução de 1930, sob a guarita de Getúlio Vargas, denominado 

Estado Novo. 

O Estado Novo, conforme apregoa a Maria Helena Capelato, se constituiu em 

virtude de uma política de massas que se foi definindo no Brasil a partir da revolução 

de 1930. Prossegue a historiadora afirmando que correntes intelectuais e políticas 

antiliberais e antidemocráticas, de diversas matrizes, expressaram significativas 

preocupações com a questão social e, muito se discutia com relação a novas formas 

de controle de massas com o desígnio de evitar a eclosão com revoluções sociais. 

Dessa forma, o Estado Novo apresentou-se como “estado forte” comandado por um 

líder carismático, sendo capaz de conduzir as massas ao caminho da ordem e da 

paz15.  

Em linhas gerais, o Estado Novo foi concebido absolutista, sua ação se faz 

contra toda a oposição e contra toda a forma de autonomia anterior. A subordinação 

ao poder estatal era a norma. Desaparecem as velhas liberdades públicas, 

autonomia política dos Estados e o jogo de pressão entre oligarquias locais e o 

governo federal, e as novas relações que se formam se baseiam na subserviência 

em relação ao chefe da nação16. O que se podia fazer era obediência irrestrita aos 

poderes constituídos, o chefe “soberano”. 

Assim, impulsionados pelas sucedidas experiências do fascismo Italiano e do 

nazismo Alemão, países latino-americanos como o Brasil, experimentaram regimes 

autoritários. O Estado Novista perseguiu, prendeu, torturou, forçou ao exílio 

intelectuais e políticos, sobretudo de esquerda e, ainda, alguns liberais. 

Na seara política e jurídica do regime, surge o nome de Francisco Campos, 

como o principal teórico autoritário no Brasil, o qual foi nomeado Ministro da Justiça 

dias antes do Golpe de 1937. Coube a tal personagem redigir a Constituição de 

1937, além de produzir um novo Código Penal e unificar à legislação processual 

                                                 
15 CAPELATO, Maria Helena. O Estado Novo: o que trouxe de novo? In.: FERREIRA, Jorge; 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.). O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo 
excludente: da Proclamação da República à Revolução de 1930. 2. ed. v.2. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006. p. 109.  
16 CARONE, Edgard. A terceira República (1937-1945). 2ª ed. São Paulo: Difel, 1982. p, 
142.  
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tanto a processual civil, em 1939, como também a processual penal, em 1941. É 

curial recordar que Francisco Campos foi o autor do texto do perverso e nefasto Ato 

institucional nº 1, do golpe militar de 1964. Percebe-se, conforme denota Rubem 

Santos de Aquino, toda a vez que a “luz” do sr. Francisco Campos se ascendia, 

havia um curto-circuito nas instalações da democracia brasileira17.  

No tocante à legislação processual, na época, se tinha em cada Estado da 

Federação um Código de Processo Penal, pois desde a Constituição Republicana a 

unidade do sistema processual penal brasileiro fora cindida, restando a cada Estado 

da Federação a competência para legislar sobre processo, civil e penal, como 

também da sua organização judiciária. Assim, na vigência do Estado Novista, se 

observou a unificação da legislação processual. 

Dessa forma, no dia 03 de outubro de 1941 promulgou-se o Decreto-Lei nº. 

3.689, o Código de Processo Penal, que entraria em vigor a partir de 1º. de janeiro 

do ano seguinte. Também se promulgou, para resolver principalmente questões de 

natureza de direito intertemporal, o Decreto-Lei nº. 3.931/41, a Lei de Introdução ao 

Código de Processo Penal. Convém observar que para o Estado Novo tal unificação 

era importante sobretudo para centralizar e reafirmar o exercício do poder. 

Nesse caminhar, Fauzi Hassan Choukr aduz que a pulverização cultural num 

momento de reestruturação de valores fundantes do Estado Brasileiro, 

declaradamente, demonstra que os ideias republicanos apenas estiveram presentes 

formalmente nessa quadra da história, e não foram suficientes para repelir os 

reflexos autoritários e, por óbvio, os que ainda estavam por vir. Por essa razão, 

pode-se perceber que o processo penal não foi instrumento hábil à contenção das 

violências cometidas na vigência do Estado Novo e a operada unificação apenas 

tornou mais dócil a administração desse aparato legal18.  

Com efeito, o Código de Processo Penal incorporou os ideais vigentes no 

Estado Novo, abertamente autoritário e fundado num pretenso pensamento 

“popular-democrático”. Sua base foi o Código Rocco de 1930, da Itália Fascista, tal 

afirmação é facilmente perceptível com a leitura da Exposição dos Motivos do 

                                                 
17 AQUINO, Rubens Santos Leão de. Sociedade brasileira: uma história através dos 
movimentos sociais: da crise do escravismo ao apogeu do neo-liberalismo. Rio de Janeiro: 
Record. 2007, p 307.  
18 CHOUKR, Fauzi Hassan. Código de Processo Penal: comentários consolidados e crítica 
jurisprudencial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p 2. 
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vigente código processualista brasileiro, no qual há expressa referência ao Código 

de natureza inquisitória inserido na lógica “mista” napoleônica.  

Nesse contexto, percebe-se que as reformas encabeçadas por Francisco 

Campos tratam o processo penal como inquisitório, trazendo à baila novamente a 

sobrevalorização do papel do juiz dentro do processo, cuja as raízes estão na idade 

média, não cabendo a este apenas a condução do processo assegurando a 

observância das regras formais, e sim podendo intervir, até a derradeira descoberta 

da “verdade real”. Nessa órbita, a gestão da prova é confiada ao magistrado, o qual 

opera dentro do processo como juiz-inquisidor.  

 

1.3 A constitucionalização e humanização do Processo Penal  

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, houve uma ruptura, em grau 

significativo, com as bases autoritárias que sempre dominaram o Brasil. Tendo em 

vista que esta, para não mais ser sabotada por predadores externos, ou até mesmo 

internos, tornou-se a manifestação do mais alto grau de autonomia e capacidade 

normativa do direito. Dessa forma, deve ser percebida como dimensão autônoma 

face às outras dimensões com ela intercambiáveis, como por exemplo, a política e a 

moral19. A Carta Magna fixa com clareza as regras do jogo político e de circulação 

do poder e assinala, de maneira segura, o pacto que é a representação da 

soberania popular e, tão logo, de cada um dos cidadãos.  

Exsurgindo, dessa maneira, a ascensão constitucional como lócus de onde 

são vislumbrados os direitos fundamentais compartilha da tese desenvolvida, dentre 

outros, por Ferrajoli, a qual sustenta que há um nexo indissolúvel entre garantia dos 

direitos fundamentais, divisão dos poderes e democracia, de modo a inspirar a 

formação da política criminal de determinado Estado.20 Assim o espaço comum 

democrático é construído pela afirmação do respeito à dignidade humana e pela 

primazia do Direito como instrumento das políticas sociais, inclusive da Política 

Criminal. 
                                                 
19 STRECK, Lenio Luiz. Aplicar a “letra da lei” é uma atitude positivista? Disponível em: 
Revista Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica <www.univali.br/periodicos>. Vol. 15. Nº 1. 
Janeiro e abril/2010. p 06. 
20 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón – teoria del garantismo penal. Trad. Perfecto Andrés 
Ibáñes; Alfonso Ruiz Miguel; Juan Carlos Bayón Mohino; Juan Terradillos Basoco e Rocío 
Cantarero Bandrés. ed. Madrid: Trotta, 1997. p. 10. 
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Revela-se cristalino, portanto, que o Código de Processo Penal de 1941 

permanece refém de uma compreensão paleopositivista, ocasionada pela inflação 

legislativa, pela perda de referencial constitucional e convencional humanitário, 

mantendo alguns vínculos pré-civilizatórios, conformadores de uma ideologia 

simbólica e repressiva. Por isso, e sem perder de vista a morosidade do legislador 

na confecção de um novo código processualista, advoga-se por uma leitura 

constitucional do Código de Processo Penal, a partir da constitucionalização dos 

direitos fundamentais inerente a todos os cidadãos.  

Portanto, é evidente que a lei processual na seara penal apenas pode ser 

aplicada em consonância com um Estado Democrático de Direito, garantia que é 

resguardada no art. 1º da Constituição da República. Tendo em vista o máximo 

relevo que é conferido a dignidade da pessoa humana, desse modo o imputado não 

pode ser instrumentalizado, tratado como objeto, como muito se viu na história 

brasileira, mas deve ser percebido como sujeito de direitos, uma personalidade 

dentro do processo.  

As esferas da dignidade são irrenunciáveis, constituem o princípio fundante 

de toda a ordem jurídica, fundamento de todos os direitos e garantias fundamentais. 

Tal base humana adentra no processo como limite invencível da interferência do 

poder, em seu aspecto negativo, ou seja, de não violação das esferas da dignidade 

da pessoa humana, de não aceitação de violação, bem como positivo, de respeito e 

efetivação da dignidade. A oficialidade estatal existe em face do sujeito, servindo ao 

ser humano e não estes aos “aparelhos políticos-organizatórios”21. 

Nessa feita, não é suficiente tãosó o reconhecimento da proteção conferida 

ao Estado Democrático de Direito e à dignidade humana, é necessário que se 

assegure que ambos estejam enraizados no processo penal de modo há aniquilar 

todos os traços ditatoriais e inquisitivos do atual código vigente.  

Ademais, é mister compreender que o Estado brasileiro detém a titularidade 

exclusiva do jus puniendi, quando há violação de uma norma penal só ele tem o 

direito de aplicar uma sanção previamente estabelecida, investigar e punir o 

transgressor da norma, como forma de proteger a sociedade e, sobretudo, aquele 

                                                 
21 GIACOMOLLI, Nereu. O devido processo penal. Abordagem conforme a Constituição 
Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p 13.  



19 

 

que está sendo acusado. Essa exclusividade demonstra o monopólio do poder de 

punitivo estatal, sendo vedada a vingança privada.22 

Mencionada função estatal também é conhecida como princípio da 

necessidade do processo penal em relação à pena, haja vista que quando há uma 

transgressão do ordenamento jurídico-penal exige-se a utilização do processo penal, 

através do qual, mediante a atuação de um terceiro imparcial, cuja designação não 

corresponde à vontade das partes e deriva da imposição institucional, será apurada 

à existência do delito e sancionado o suposto autor.23 

Tão somente o magistrado, através de um processo, tem a permissão 

soberana estatal para imputar o resultado jurídico pena, pois não há como se 

conceber a aplicação de uma pena sem um processo penal prévio. Isso ocorre 

porque, no Direito Penal é indispensável que o Estado realize, exclusivamente, o 

percurso que levará o acusado a se tornar um condenado. 

Tal percurso possui um caminho regular e contempla algumas observações 

imprescindíveis. A obstrução de qualquer fase do processo penal constituirá grave 

ofensa aos direitos do acusado, direitos estes tutelados pela norma fundamental do 

Estado, a Constituição. Por esse motivo, não há maneira, a não ser através do 

processo, de aplicar uma pena ao acusado, assim como não é possível pensar em 

rito processual sem o contraditório, a ampla defesa, a imparcialidade do juiz, a 

garantia de um juiz natural, a presunção de inocência entre outros direitos 

fundamentais inerente a todos aqueles que tem sobre si a acusação de um delito.  

Nessa esteira, evidencia-se que o processo não pode ser visto apenas como 

uma simples ferramenta a serviço do poder punitivo (Direito Penal), e sim como 

instrumento limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se 

entender, de uma vez por todas, que o respeito às garantias fundamentais não se 

confunde com impunidade. Daí se extrai o porquê somente se admite sua existência 

quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e 

garantias constitucionais – devido processo legal24.  

É importante levar em conta que o exercício de repressão operada por meio 

do processo penal importa em uma das intervenções mais drásticas nos direitos 

                                                 
22 NINO, Carlos. Ética y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamentación. Buenos Aires: 
Astrea; 1989. 
23 ARAGONESES, Pedro Alonso. Instituciones de Derecho Procesal Penal. 5. ed. Madri: 
Editorial Rubí Artes Gráficas, 1984, p. 7. 
24 LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. 9. ed., São Paulo: Saraiva, 2012. p 72. 
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fundamentais do acusado, o direito de ir e vir, o direito à liberdade e o direito a uma 

vida digna, é por essa razão que se pugna tão arduamente por um processo penal 

garantidor, instrumento capaz de efetivação da democracia, para que não seja mais 

possível a imposição de regimes autoritários e repressivos, imbuídos na falácia de 

se estar dentro dos ditames da legalidade.  

Nessa perspectiva, o processo antes de ser uma proteção direcionada à 

sociedade, tem como escopo a garantia do acusado. Tal percepção permite que o 

processo penal se erga na condição de protetor das garantias individuais, aquelas 

consolidadas no pós-guerra, no momento no qual o homem deixa a condição de ser 

um indivíduo genérico e passa a ter a qualidade de cidadão, tendo respeitadas a 

suas individualidades e características particulares. Assim, o processo desempenha 

o papel de impor limites e freios ao poder de punir estatal, evitando a imposição da 

pena de morte, da tortura e de outras práticas expressamente vedadas no texto 

constitucional.  

Sendo assim, é certo que o processo é chamado a cumprir o projeto 

democrático, todavia, deve-se ficar atento na definição do alcance de suas metas, 

haja vista que o processo penal não pode ser transformado em instrumento de 

“segurança pública”. Nesse sentido, arraiga-se a crítica ao uso abusivo das medidas 

cautelares pessoais, em especial a prisão preventiva para “garantia da ordem 

pública”, a qual é o âmago deste trabalho. Isso ocorre, pois trata-se de buscar um 

fim alheio ao processo e, portanto, estranho à natureza cautelar da medida.25 

 Além disso, é mister que se tenha cuidado na impossibilidade de pautar a 

instrumentalidade pela conjunção social e política, demandando um aspecto ético do 

processo, sua conotação deontológica, eis que tal apontamento faz com que o juiz 

impulsionado pelos anseios da população, acabe causando a ineficácia do texto 

constitucional, tal postura se aproxima, perigosamente, dos diversos matizes 

positivistas que apostam em elevados graus de discricionariedade na interpretação 

do direito.  

A permissão desse tipo de posicionamento possibilita o aparecimento de 

juízes justiceiros, os quais ostentam poderes que a democracia não comporta. Basta 

ver que a imparcialidade do juiz é condição indispensável para à implantação de um 

sistema processual penal democrático, sendo assim, quando o magistrado se utiliza 

                                                 
25 Ibid. p 89.  



21 

 

de fontes empíricas acaba por desvelar o protagonismo judicial na busca da solução 

da lide, remontando o sistema inquisitório que em tese deveria estar sepultado. É, 

nesse contexto, que se percebe habitualmente as decisões discricionárias ou, até 

mesmo, arbitrária impulsionadas pela falsa ideia de que o judiciário é local de se 

atingir a pretensa “justiça”.  

Nesse ínterim, é imperioso que se tenha em mente que não é qualquer 

processo que reúne as condições de instrumento de garantia dos direitos, mas 

somente aquele que preenche a cláusula constitucional do devido processo legal, 

forma e também substancial. Apenas esse modelo complexo, o qual respeita 

efetivamente os direitos de ação e de defesa bem como pretende conservar a 

sociedade através do deslocamento dos conflitos de interesses para o plano jurídico-

institucional, é compatível com os ditames constitucionais. Dessa forma, no processo 

penal democrático não vigora a “lei do mais forte” ou até mesmo da maioria, e sim a 

regra estabelecida pela lei e, antes de tudo, aquela em consonância com a Carta 

Federal, mesmo contra a maioria.26  

Portanto, verificada as principais peculiaridades do Processo Penal no Estado 

Democrático de Direito, é de suma relevância que se compreenda a problemática 

estabelecida por trás do mito da Verdade Real, visto que tal questão interfere 

diretamente na abertura democrática em sede processual que consagrou o sistema 

acusatório na Constituição de 1988. 

 

1.4  O Sistema acusatório e o mito da Verdade Real   

 

A política criminal operacionalizada dentro do sistema penal, no contexto 

jurídico do processo, é comandada por uma ideologia, concebida a expressão 

sobretudo no seu sentido pugnado pela filosofia alemã, de Marx a Habermas, tal 

seja, instrumento de construção da verdade e não de mera observação.27  

Nessa linha, com a colaboração da mencionada concepção ideológica de um 

processo penal democrático é que se deve a assertiva comum de que a sua 

estrutura há de respeitar, sempre, o modelo dialético, limitando ao juiz a função de 

                                                 
26 PRADO, Geraldo. op. cit., p 88. 
27 Delmas-Marty, Mirreile. Modelos e Movimentos de Política Criminal, Rio de Janeiro: 
Revan, 1992, p. 32.  
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julgar, mas com a colaboração das partes, olvidando-se, todavia, da iniciativa da 

persecução penal. Dessa forma, ficam sacramentadas as linhas mestras do sistema 

acusatório, quais sejam: relação angular ou triangular e nunca de relação linear, 

tendo em vista a estrutura sincrônica dialética do processo penal democrático.  

Portanto, tem-se que, no Estado de Direito, o processo é o acusatório, no qual 

seu âmago consiste na distribuição das principais funções processuais entre três 

sujeitos, de maneira a exonerar o juiz da iniciativa da perseguição penal e garantir a 

sua imparcialidade.28  

Entende-se que a eleição ideológica do sistema acusatório é uma fluente 

decorrência das extensões do princípio democrático em relação ao direito, haja vista 

que a separação dos poderes, estrutura de viabilização da soberania popular, 

identifica nas atuações legislativa e judicial esferas distintas quanto à origem das 

respectivas investiduras, de modo a conceber também maneiras diversas de 

captação e orientação epistemológica e normativa das ações desenvolvidas em 

ambos os campos.29  

Nessa toada, a definição dos crimes e suas respectivas cominação das 

sanções demanda a edição de lei prévia – nullum crimen sine lege – em razão do 

que se supõe preenchido o requisito de legitimação da determinação das situações 

que autorizam a compressão substantiva de direitos fundamentais. É certo que se 

diga que o legislador não possui carta branca para decidir ilimitadamente as 

condutas que acredita serem nocivas à convivência social.  

Assim, a característica marcante do direito penal conforme constata Geraldo 

Prado é a sua ideia geral como ultima ratio, em virtude da qual, abdicando-se da 

concepção salvacionista da incriminação e punição totais, salientam-se os aspectos 

fragmentários da intervenção penal na vida social, com a eleição daquelas situações 

excepcionais cuja gravidade justifique cogitar da adoção de uma resposta 

socialmente organizada de igual gravidade.30 

Ao lado do preceito formal de legitimação, exigência de lei prévia, é 

obrigatório que se estabeleçam os conteúdos que a lei penal seja necessária, logo 

que tal necessidade decorra de uma lesão real ao bem jurídico, que a lesão tenha 

sido produzida por uma conduta exterior do indivíduo (omissiva ou comissiva, mas 

                                                 
28 GRINOVER, Ada Pellegrini. Liberdades Públicas e Processo Penal: as interceptações 
telefônicas, 2ª ed. São Paulo: RT, 1982. p 58. 
29  PRADO, Geraldo. op. cit., p 71. 
30 Ibidem. 
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sempre externamente apreciável) e que a conduta seja culpável, tanto no sentido de 

estar inspirada por dolo ou culpa como por ser reprovável pessoalmente a seu 

autor.31  

Posto isso, apenas se estiverem esses pressupostos presentes há 

legitimidade na incriminação de comportamentos considerados censuráveis pela 

maioria das pessoas, mediantes seus representantes escolhidos pelo livre sufrágio 

universal.32 

Ocorre que, se por um lado é fácil perceber imediata relação entre soberania 

popular e o processo de edição de Leis, por outro lado, não acontece o mesmo 

quando se trata de avaliar a atuação judicial, pois tanto a investidura dos juízes 

como sua permanência no cargo em regra não obedecem a um processo eletivo. 

Portanto, conforme alerta Ferrajoli33, o que irá identificar a legitimação da 

atividade jurisdicional, um dos pilares do tríptico dos poderes do Estado, é a atuação 

dos juízes em busca do caráter representativo, nas suas sentenças, da verdade 

substancial, conforme sua independente atuação e sujeição apenas à lei válida, 

enquanto constitucional. 

No entanto, conforme já aclarado, quando o juiz atua proativamente 

substituindo as partes do processo, desvela o exercício arbitrário de sua potestade, 

máxima representação de sua vontade pessoal, violando a legalidade, mesmo 

quando parece mais eficiente porque responde às pautas de repressão penal. 

Sendo assim, o juiz que condena o acusado devido a anseios da população não 

está atuando dentro do quadro de legitimação de sua atividade que assegura a 

Constituição, que, ao oposto da adesão às pulsões populares, deve atuar de forma 

contramajoritária, garantido os direitos do acusado. 

Nestes termos, a legitimidade da condenação e a validade jurídica da 

sentença dependem da correspondência entre aquilo que foi produzido dentro do 

curso processual, o direito aplicável e o que afirma o juiz com base nestes dois 

fatores precedentes, tudo observado desde um filtro constitucional. 

Mesmo essa correspondência não assegura, todavia, que o processo possa 

reproduzir o real, devendo-se observar com cautela as pretensões de verdade que 

se associam ao processo, em geral no quadro do pensamento inquisitorial. Em uma 

                                                 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 FERRAJOLI, Luigi. op. cit., p. 50. 
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concepção democrática, o quadro que assegura o esquema epistemológico e 

normativo bem como define a natureza específica da jurisdição no moderno Estado 

de direito não está centrado em uma concepção eficientista, meramente instrumental 

ou utilitária, do processo.34  

Sobre a vontade de verdade vale recorrer a Salo de Carvalho: 

 
O método cartesiano inspira a dogmática do processo penal no 
sentido de pensar a possibilidade de, a partir da fragmentação 
e do estudo microcóspico do caso penal, recriar o fato passado 
não mais passível de experimentação e alcançar verdade. 
Assim, após decompor e estudar minuciosamente os 
elementos probatórios incorporados nos autos, a verdade seria 
atingida pelo juiz através da livre apreciação da prova. [...] a 
busca pela verdade guia o trabalho dos atores processuais, 
alargando os horizontes de incidência das práticas 
persecutórias. 35 
 

Ora, é certo que a possibilidade da busca da verdade permite ao juiz um 

papel comissivo no processo, ultrapassando os limites formais que o diferenciam das 

partes e atuando exaustivamente na instrução. 

É de suma importância constar que não há verdade real (é um mito), tendo 

em vista que esta consiste em expressão absoluta dos fatos que devem ser 

demonstrados no processo. Isso ocorre, pois se trata de um objetivo inalcançável, o 

qual, na visão de Geraldo Prado, cede espaço para uma verdade não definitiva, mas 

contingente, não absoluta, no entanto relativa ao estado dos conhecimentos e 

experiências contemporâneas e que corresponde provavelmente ao que a parte quis 

demonstrar pelo poder de explicação das evidências.36 

A legitimidade da atividade jurisdicional está condicionada ao emprego de 

técnicas que imunizem o processo do decisionismo judicial, isto é, das decisões 

arbitrárias, bem como não enganem quanto à conquista de uma verdade real, o que 

só ocorrerá na medida em que sejam resguardados os direitos e garantias 

fundamentais, admitindo que tanto a acusação quanto a defesa demonstrem a 

correspondência entre as teses esposadas e as provas produzidas, com a redução 

do subjetivos inerente a todo o julgamento.37 

                                                 
34 Ibidem. 
35 CARVALHO, Salo. op. cit., p 78. 
36 PRADO, Geraldo. op. cit., p 74. 
37 Ibidem. 
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É necessário conferir à sentença a qualidade de ter apreendido o tipo de 

verdade que pode ser constatada de modo mais ou menos controlável por todos, 

mas isso apenas acontecerá se forem satisfeitas as garantias do juízo contraditório, 

oral e público, na vigência do sistema acusatório. 

É mister frisar, em que pese o entendimento de Geraldo Prado, importa 

reconhecer a posição doutrinária que supera esse entendimento, negando qualquer 

espécie de verdade para o processo, em uma perspectiva coerente com o sistema 

acusatório bem como com a democraticidade do mesmo, com recusa radical do que 

ainda subsiste do modelo inquisitivo. Neste sentido Salah H. Khaled aponta que, 

mesmo autores que tentam superar o modelo inquisitivo, acabam por manter o ideal 

de verdade: 

Em última análise, tanto Ferrajoli quanto Taruffo assumem 
o modelo de verdade como correspondência, ainda que 
aproximada e relativa; não rompem com a racionalidade 
de uma violenta ambição pela verdade, apenas a 
matizam, o que é insuficiente para a concretização de 
uma estrutura acusatória, de contenção regrada do poder 
punitivo.38 

 

Aduz o autor que o argumento da verdade correspondente, ainda que relativa, 

continua sendo utilizada para sustentar a busca da verdade pelo juiz, conformando 

um intolerável ativismo judicial, o qual dilacera a estrutura acusatória do devido 

processo legal.39 De tal sorte, sustenta Salah H. Khaled que essa busca praticada 

pelo magistrado invariavelmente remete à epistemologia inquisitória, a qual foi 

mantida no sistema “misto” de forma dissimulada, assim contrariando o devido 

processo legal e, tão logo, incompatível com a estrutura de contenção do poder 

punitivo exigível em Estado Democrático de Direito. 

Portanto, a estruturação democrática do processo penal para que se 

consolide necessita vencer fortes adversários culturais, por vezes invisíveis, os quais 

são credores inabaláveis da fé na verdade real, absoluta, conquistável através de 

um procedimento penal de defesa social. Nessa perspectiva, o sistema inquisitivo 

ainda vigora, apesar de estar em crise, conseguindo manifestar-se enquanto 

estrutura procedimental na maior parte da América Latina.40 

                                                 
38 KHALED, Salah H. A busca da verdade no processo penal: para além da ambição 
inquisitorial. São Paulo: Editora atlas S.A, 2013. p. 2. 
39 Ibidem. 
40 PRADO, Geraldo. op. cit., p 75. 
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Posto isso, percebe-se que o projeto acusatório, previsto na Constituição, 

continua irrealizado, pois o sistema processual penal ainda é animado por uma 

doentia ambição de verdade, que se recusa a arrefecer. E em razão dessa 

insaciável busca, prossegue imperando um processo penal do inimigo, cujo sentido 

versa na obtenção da condenação a qualquer preço.41 Nesse diapasão, vislumbra-

se que a busca da verdade na seara criminal possibilita que a moral ou até mesmo a 

política dominem o direito.  

 

1.5 Sistema de garantias processuais penais previsto na Constituição Federal 

 

Conforme já exposto até o momento, é indispensável que o processo penal 

passe por uma constitucionalização, de modo a estabelecer um inafastável sistema 

de garantias mínimas. Nessa feita, como já mencionado fundamento de legitimidade 

da existência do processo penal democrático é a sua instrumentalidade 

constitucional, portanto, o processo deve ser instrumento a serviço da máxima 

eficácia de um sistema de garantias processuais mínimas. 

 Não é menos certo dizer que todo o poder tende a ser autoritário e precisa de 

limites como também de controle. Dessa forma, as garantias processuais 

constitucionais são verdadeiros escudos protetores contra o (ab)uso do poder 

estatal.42 Nessa toada, existem princípios que fundam a instrumentalidade 

constitucional e conduzem, ou deveriam, a uma (re)leitura de todos os institutos do 

processo penal brasileiro. Isso quer dizer que, por exemplo, não se pode pensar na 

prisão cautelar senão à luz da presunção de inocência.  

 Nessa perspectiva, é mister compreender também que o conjunto de 

garantias penais seria totalmente insatisfatório se não fosse acompanhado do 

conjunto de garantias processuais expressas através dos princípios processuais. 

Isso porque entre os dois conjuntos de garantias existem nexos tanto estruturais 

como funcionais, tendo em vista que as garantias penais ao subordinar a pena aos 

pressupostos substancias dos crimes – a lesão, a conduta e a culpabilidade –, são 

mais efetivas quanto mais estes forem objeto de um juízo, em que sejam 

                                                 
41 KHALED, Salah H. Discurso do ódio e o sistema penal. Belo Horizonte: Casa do Direito: 
Letramento, 2016. p 22.  
42 LOPES JR, Aury. op. cit. p 171. 
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assegurados ao máximo a imparcialidade do juiz, por exemplo. É por esse motivo 

que as garantias processuais, e em regra as normas que disciplinam a jurisdição, 

são ditas instrumentais (conforme alhures elucidado), no que tange as normas 

penais, estas chamadas, por sua vez, de substanciais.43  

 No mais, antes de iniciar a exposição quanto aos princípios, convém sublinhar 

que os princípios gozam de plena eficácia normativa, pois são verdadeiras “normas”. 

Os princípios, sobretudo os constitucionais, são fruto de uma generalização 

sucessiva e constituem a própria essência do sistema jurídico, com inegável caráter 

de “norma”,44 sendo assim são regras fundamentais ou até mesmo gerais de um 

sistema.  

 Portanto, os princípios não dependem para sua realização de humores ou 

preferências pessoais, e sim, constituem um dever de adotar um determinado 

comportamento necessário. Assim, tomando por base que os destinatários dos 

princípios são em regra os juízes e tribunais, devem estes fazer o possível para 

promover o fim devido, qual seja, buscar invariavelmente a máxima eficácias dos 

princípios constitucionais do processo penal.  

 

1.5.1 O princípio da Jurisdicionalidade – Nulla poena, nulla culpa sine iudicio  
 

A garantia da jurisdição contempla muito mais do que tãosó a presença do 

julgador no processo, esta exige ter um juiz imparcial, natural e comprometido com a 

máxima eficácia da própria Constituição. Também representa a exclusividade do 

poder jurisdicional, direito ao juiz natural, independência da magistratura e exclusiva 

submissão à lei.  

Inicialmente, cumpre destacar a garantia do juiz natural, desdobramento do 

princípio da jurisdicionalidade, aborda real exclusividade do juiz legalmente instituído 

para exercer jurisdição, em determinado processo, obstando a criação de juízos e 

tribunais de exceção, nos termos do art. 5º, XXXVII, da CRFB. Além disso, 

considerando que as normas processuais não podem retroagir para prejudicar o réu, 

é imprescindível vedar também a competência post facto, assim não permitindo que 

juízes ou tribunais sejam especialmente atribuídos poderes (após o fato) para julgar 

                                                 
43 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 
2014. p 495.  
44 LOPES JR, Aury. op. cit., p 173. 
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determinada infração. Portanto, a ordem taxativa de competência é indisponível, não 

havendo possibilidade de escolha, ou seja, de discricionariedade.45  

Calha dizer o princípio do juiz natural não é apenas um atributo do juiz, e sim 

um verdadeiro pressuposto para sua existência. Consiste, em síntese, no direito de 

que cada cidadão tem de saber, antecipadamente, a autoridade que irá processá-lo 

e qual o juiz ou tribunal irá julgá-lo, na hipótese de que pratique conduta tida como 

crime no ordenamento pátrio.  

Para Ferrajoli46 as garantias orgânicas da magistratura são aquelas relativas à 

formação do juiz e sua função funcional em relação aos demais poderes do Estado – 

independência, imparcialidade, responsabilidade, separação entre juiz e acusação, 

juiz natural, obrigatoriedade da ação penal e etc. –, por outro lado, considera 

garantias processuais aquelas relativa a formação do processo, qual seja, coleta de 

prova, exercício do direito de defesa e a formação da convicção do julgador 

(contraditório, correlação, carga de prova, etc.).  

Nessa toada, a garantia da jurisdicionalidade deve ser vista no contexto das 

garantias orgânicas da magistratura, de maneira a orientar a inserção do juiz dentro 

do processo para orientar sua relação com as partes.  

Vale destaque por ora a garantia orgânica da independência, pois para se 

obter um juiz natural e imparcial e que verdadeiramente desempenhe sua função de 

garantidor no processo penal, deve este permanecer acima de qualquer espécie de 

pressão ou manipulação política. Com isso, almejando-se um juiz independente, um 

ser humano que realmente possua condições de formar sua livre convicção. Tal 

liberdade é em relação aos fatores externos, não estando o juiz obrigado a decidir 

de acordo com a maioria ou ceder a pressões políticas.  

Conforme assevera Aury Lopes Jr. a independência deve ser vista como a 

sua exterioridade ao sistema político e, num sentido mais geral, como a 

exterioridade de todo o sistema de poderes. Prossegue o autor dizendo que o juiz 

não deve ser um sujeito representativo, visto que nenhum interesse ou vontade que 

não seja a tutela dos direitos subjetivos lesados deve condicionar o seu juízo, nem 

ao menos o interesse da maioria, ou, inclusive a totalidade dos lesados. Ao contrário 

do Poder Executivo ou do Legislativo, os quais são poderes da maioria, o juiz julga 

                                                 
45 Ibid., p 176. 
46 FERRAJOLI, Luigi. op. cit., p 496. 
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em nome do povo, mas não da maioria ou para a maioria, e sim, para a tutela da 

liberdade das minorias.47 

Nesses termos, o juiz assume uma nova posição no processo no Estado 

Democrático de Direito, e sua legitimidade de atuação não é política, mas, sim, 

constitucional, fundida na função protetora dos direitos fundamentais de todos e de 

cada indivíduo, mesmo que para isso tenha que adotar posicionamento contrário a 

“maioria”. Dessa forma, deve tutelar a pessoa e reparar as injustiças, portanto, tem o 

dever constitucional de absolver quando não houverem provas plenas e legais. 

Todavia, a independência não significa liberdade total pois sua decisão é 

limitada pela prova produzida no processo, sendo estritamente resguardadas as 

garantias fundamentais, como por exemplo a proibição da prova ilícita, e pela 

decisão devidamente fundamentada. Não pode a parte ficar disponível a possível 

decisionismo judicial (decisões discricionárias ou arbitrárias).  

Portanto, o fundamento da legitimidade da jurisdição e da independência do 

Poder Judiciário está na constatação que a sua função é de garantidor dos direitos 

fundamentais contidos ou decorrentes da Constituição Federal.  

 

1.5.2 O princípio Acusatório 
 

É de suma relevância, inicialmente, alertar que a Constituição não prevê 

expressamente a garantia de um processo penal orientado pelo sistema acusatório. 

Todavia, não há dúvida que através de uma interpretação sistemática da Carta 

Magna aludida garantia está consagrada. Para isso, basta levar em conta que o 

projeto democrático constitucional impõe uma valorização do homem e do valor 

dignidade da pessoa humana, pressupostos básicos do sistema acusatório. 

 Além disso, é curial recordar que, conforme já foi exposto anteriormente, a 

transição do sistema inquisitório para o acusatório é, primordialmente, uma transição 

de um sistema político autoritário para o modelo democrático. Sendo assim, 

democracia e sistema acusatório possuem a mesma base epistemológica. Além 

disso, é valiosa a percepção de outras garantias que a Constituição traz também 

desenham o modelo acusatório, como por exemplo: a titularidade exclusiva da ação 

penal pública por parte do Ministério Público; (art. 129, I); contraditório e ampla 

                                                 
47 LOPES JR, Aury. op. cit., p 177. 
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defesa (art. 5º, LV); devido processo legal (art. 5º, LIV); presunção de inocência (art. 

5º, LVII); exigência de publicidade e fundamentação das decisões judiciais (art. 93, 

IX).É bom que se diga que essas garantias inerentes ao sistema acusatório, são 

quase inconciliáveis com o inquisitório, e dão contorno ao modelo constitucional.  

O problema reside, conforme já alertado, no fato de que o Código de 

Processo Penal de 1941 contempla nitidamente o sistema inquisitório, de modo a 

estar em desconformidade com o modelo constitucional, qual seja, o acusatório. 

Dessa maneira, todos os dispositivos do CPP que sejam de natureza inquisitória são 

substancialmente inconstitucionais e devem ser rechaçados. 48 

É de suma importância a percepção de que o Ministério Público é o agente 

exclusivo da acusação, de sorte tal garantindo a imparcialidade do juiz e 

submetendo sua atuação à prévia invocação da ação penal. Assim, a carga 

probatória é inteiramente do órgão acusador, tão logo o juiz não deve esboçar 

nenhuma espécie de ativismo probatório.  

Deve-se ter presente que a atividade do julgador deriva não de uma virtude 

moral, mas sim de uma estrutura de acusação, ou seja, não é uma qualidade do juiz 

e sim uma qualidade do sistema acusatório. É nesse viés que se encontra a 

necessidade de mantê-lo longe da iniciativa probatória, pois quando o juiz atua de 

ofício, dá ensejo à estrutura inquisitória.  

Com efeito, a gestão da prova deve estar nas mãos das partes, garantindo 

que o juiz não poderá dispor da iniciativa probatória, sustentando-se assim em uma 

posição suprapartes e resguardando a sua imparcialidade.  

Dessa forma, todos os dispositivos que atribuam ao juiz poderes instrutórios 

devem ser rechaçados do ordenamento ou, ao menos, objetos de uma interpretação 

restritiva e cautelosa, pois é evidente a quebra da igualdade do contraditório e da 

própria estrutura dialética do processo quando admitidos dentro dele. Insta salientar 

que a principal garantia da jurisdição é a imparcialidade do julgador, sendo assim, o 

sistema acusatório exige um juiz-espectador e não um juiz-ator, o qual nitidamente 

faz parte do sistema inquisitório. 

                                                 
48  LOPES JR, Aury. op. cit. p 234. 
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Posto isso, valioso se torna recorrer aos ensinamentos de Jacinto Coutinho49, 

o qual afirma que o processo tem como um dos seus desígnios a reconstrução do 

crime, enquanto fato histórico, através da instrução probatória, dessa maneira é a 

gestão da prova que irá identificar se o sistema é acusatório ou inquisitório. Por esse 

motivo, acaba entendendo que a gestão da probatória é o princípio unificador, em 

razão do seu papel de reconhecer diante de qual sistema se está. Sendo assim, 

chega-se a uma conclusão: se a gestão da prova no sistema brasileiro, à luz do art. 

156 do CPP, está nas mãos do juiz, está-se diante de um sistema inquisitório, no 

qual o juiz é protagonista.  

Assim, diversamente do que muitos na doutrina sustentam, o sistema 

processual penal brasileiro é inquisitório. Além disso, como ensina Jacinto Coutinho, 

não existe um sistema misto, justamente pelo fato de que não existem mais sistemas 

puros, de modo que se deve buscar a características prevalecentes em cada caso 

concreto. Portanto, deve-se ficar atendo para o fato de que ser misto significa ser, na 

essência, inquisitório ou acusatório, recebendo referidas adjetivação, tendo por base 

os elementos essenciais que de um sistema a outro são emprestados. 

No caso brasileiro, as regras do CPP relativas aos arts, 5º, 127, 156, 209, 

311, 383, 385, revelam a adoção de um sistema inquisitório e, portanto, devem ser 

consideradas substancialmente inconstitucionais pois violam as regras do sistema 

acusatório constitucional.  

 

1.5.3 O princípio da Presunção de Inocência 
 

No Brasil, a presunção de inocência está expressamente consagrada no texto 

constitucional garantindo que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória" (CRFB, art. 5.º, LVII). Conforme explica 

Ferrajoli, esta máxima constitucional é decorrência do princípio da jurisdicionalidade, 

isso porque se a jurisdição é a atividade necessária para obtenção da prova de que 

certo indivíduo praticou determinado delito, até que essa prova não se produza, 

através de um regular processo, nenhuma infração pode considerar-se cometida e 

ninguém pode ser considerado culpado nem submetido a uma pena. 

                                                 
49 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios Gerais do Processo 
Penal Brasileiro. In: separata do instituto transdisciplinar de Estudos Criminais, ITEC, Porto 
Alegre, 2000, p. 2. 
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Nesse sentido, tal garantia é havida como princípio fundamental de civilidade, 

resultado de uma escolha garantista a favor da tutela pela imunidade dos inocentes, 

mesmo que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. 

Pois, para o corpo social, basta-lhe que os culpados sejam geralmente punidos, pois 

o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceções, estejam protegidos.50  

Percebe-se que se os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, não é menos 

certo que se constate que também estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a 

presunção de inocência seja não só uma garantia de liberdade e de verdade como 

também de segurança (ou defesa social), enquanto segurança proporcionada pelo 

Estado de Direito e que se manifesta na confiança dos cidadãos na justiça. Pese 

que é uma proteção que se oferece ao arbítrio punitivo. Por isso, como assevera 

Ferrajoli, o sinal inconfundível de perde de legitimidade política da jurisdição, como 

também de sua involução irracional e autoritária, é o temor que a justiça incute nos 

cidadãos.51 

Nessa perspectiva, cada vez que o imputado inocente tem razão de temer um 

juiz, isso demonstra que se está fora da lógica do Estado de direito, tendo em vista 

que o medo e a desconfiança ou não segurança do inocente assinalam a falência da 

função da jurisdição penal e a ruptura dos valores políticos que a legitimam.  

Cumpre destacar que embora remonte ao direito romano (escritos de 

Trajano), o princípio da presunção de inocência, foi ofuscado e até mesmo invertido 

pelas práticas inquisitórias desenvolvidas na Baixa Idade Média. Basta recordar que 

no processo medieval a falta de provas, ainda que deixasse substituir uma dúvida de 

culpabilidade, equivalia a uma semiprova, que comportava um juízo de culpabilidade 

e semicondenação a uma pena mais leve. Era em realidade uma presunção de 

culpabilidade.52 

Apenas no início da idade moderna este princípio é reafirmado. Nesse 

diapasão, Beccaria53 afirmou que “um homem não pode ser chamado de réu antes 

da sentença do juiz, nem a sociedade pode tolher-lhe a proteção pública senão 

quando seja decidido que ele violou os pactos com os quais ela foi instituída”. Tão 

logo, não só a presunção de inocência como também o princípio de 

                                                 
50 FERRAJOLI, Luigi. op. cit., p 506. 
51 Ibidem. 
52 LOPES JR, Aury. op. cit., p 235. 
53 BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas penas. Trad. Juan Antonio de las 
Casas. Madri: Alianza, 1996. p 35.  
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jurisdicionalidade foram, como aclara Ferrajoli54, adotados na Declaração dos 

Direitos Homem de 1789.  

No entanto, no final do século XIX e início do século XX, a presunção de 

inocência voltou a ser atacada pelo verbo totalitário e pelo fascismo, regresso 

autoritário da cultura penalista relembrada com frequência. O alvo era suas 

implicações mais estritamente garantistas em matéria de liberdade do imputado e de 

formação da prova.  

Ocorreram inúmeros ataques um deles, proporcionado pela Escola Positivista 

Italiana, considerava “vazia”, “absurda” e “ilógica” a fórmula da presunção de 

inocência, em primeiro lugar exigindo a prisão preventiva obrigatória e generalizada 

para os crimes mais graves e em segundo lugar aderiram o modelo de justiça 

sumária e substancial além das provas da culpabilidade. Entretanto, o golpe decisivo 

foi desferido pela autoridade de Vincenzo de Manzino, o qual estigmatizou a formula 

como um “estranho absurdo excogitado pelo empirismo francês” e a julgou 

“grosseira e paradoxal irracional”.  

Partindo de uma premissa absurda, Manzini chegou ao ponto de estabelecer 

uma equiparação entre indícios que justificam a imputação e a prova da 

culpabilidade. Pensava que como a maior parte dos imputados resultavam ser 

culpados ao final do processo, não haveria o que justificasse a proteção e a 

presunção de inocência. Com base em aludida doutrina o próprio Código de Rocco 

de 1930 não consagrou a presunção de inocência, pois esta era vista como uma 

extravagância derivada daqueles conceitos antiquados, germinados pelos princípios 

da Revolução Francesa, os quais levaram as garantias individuais ao mais 

exagerado e incoerentes excessos.55 

O princípio foi restabelecido pela Constituição republicana, ainda que de outra 

maneira chamada de presunção de não culpabilidade. No entanto, sua 

desqualificação operada por mais de meio século pela doutrina processualista e a 

longa demora na reforma do processo deixaram cicatrizes. Pese que, a presunção 

de inocência, ainda que revivida pela doutrina restou enfraquecida em ambos os 

seus significados garantistas a ela associáveis: seja no seu viés de “regra de 

tratamento do imputado”, o qual exclui, ou ao menos restringe ao máximo, a 
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55 Ibid., p 507. 
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limitação da liberdade pessoal; ou no sentido de “regra de juízo”, em razão do qual é 

imposto o ônus da prova à acusação além da absolvição em caso de dúvida.  

Com efeito, aos olhos do julgador a presunção de inocência deveria ser um 

princípio de maior relevância, sobretudo no tratamento processual que o juiz confere 

ao acusado. Tal inclinação obriga o juiz a manter uma posição “negativa”, não o 

considerando culpado, e também uma postura “positiva” o tratando como, 

efetivamente, um inocente.  

 Insta mencionar que da presunção de inocência se extrai que a formação do 

convencimento do magistrado seja construído em contraditório, portanto, que o 

processo seja orientado pela estrutura acusatória (alhures aclarada) que impõe a 

estrutura dialética do processo e mantém o juiz em estado de alheamento, 

consagrando a figura do juiz como garantidor. 

 Nesse contexto, a partir da análise constitucional e também do art. 9º da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, Aury Lopes Jr56 aponta as três 

principais manifestações – não excludentes, mas integradoras – da presunção de 

inocência: em primeiro lugar é um princípio fundante, em torno do qual é construído 

todo o processo penal liberal, estabelecendo essencialmente garantias para o 

imputado frente à atuação punitiva estatal; em segundo lugar, é uma postura que 

está diretamente relacionada ao tratamento do imputado durante o processo penal, 

segundo o qual haveria de partir-se da ideia de que ele é inocente e, portanto, deve 

reduzir-se ao máximo as medidas que restrinjam seus direitos durante o processo 

(incluindo-se, é claro, a fase pré-processual); e em terceiro lugar, a presunção de 

inocência é uma regra diretamente referida ao juízo do fato que a sentença penal 

faz. É sua incidência no âmbito probatório, vinculando à exigência de que a prova 

completa da culpabilidade do fato é uma carga da acusação, impondo-se a 

absolvição do imputado se a culpabilidade não ficar suficientemente demonstrada.  

 É valioso ficar atento para o fato de que não existem pessoas mais 

presumidas inocentes ou menos, todos são presumidamente inocentes, qualquer 

que seja o fato que seja atribuído, isso em razão do princípio constitucional da 

isonomia e do ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus.57 

Nessa feita, não é justificável que certo indivíduo simplesmente pela 

hediondez do fato que lhe é imputado deixe de merecer o tratamento que sua 

                                                 
56 LOPES JR, Aury. op. cit., p 238. 
57 Ibidem. 
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dignidade da pessoa humana exige. Nem mesmo sua condenação o excluirá do rol 

dos seres humanos, embora que em termos práticos isso nem sempre se 

demonstre. Desse modo, qualquer distinção, portanto que se pretenda fazer em 

razão da natureza do crime do imputado a alguém inocente contraria o princípio da 

isonomia, pois a Constituição Federal não distingue entre mais-inocentes e menos-

inocentes.58 

Em resumo: a presunção de inocência concebe um verdadeiro dever de 

tratamento, isso ocorre tendo em vista que tal princípio exige que o réu seja tratado 

como inocente, atuando em duas dimensões interna e externa.  

Na dimensão interna impõe um dever de tratamento em primeiro lugar ao juiz, 

determinando que a carga probatória seja inteiramente do acusador, já que se o réu 

é inocente não necessita provar nada, e que a dúvida conduza invariavelmente à 

absolvição; ainda nessa dimensão, implica severas restrições ao uso abusivo das 

prisões cautelares. 

Já na dimensão externa ao processo, a presunção de inocência exige uma 

garantia contra a publicidade abusiva e a estigmatização – precoce – do réu. Isso 

quer dizer que tal princípio em consonância com outros constitucionais (proteção da 

imagem, dignidade e privacidade), deve ser utilizada como verdadeiro limite 

democrático à abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio 

processo judicial. Evidentemente o que se quer com tal limitação é afastar os 

bizarros espetáculos montados pelo julgamento midiático. 59 

 

1.5.4 Direito de Defesa e o Contraditório 
 

O ônus da prova a cargo da acusação traz consigo, logicamente, por parte do 

imputado, o direito de defesa. Tal garantia é condição epistemológica da prova: a 

falsificação da hipótese acusatória experimentada pelo poder da parte interessada 

em refutá-la, de maneira que nenhuma prova seja adequada sem que sejam 

infrutíferas todas as possíveis negações e contraprovas. A defesa, que em regra não 

tem espaço no processo inquisitório, forma, tão logo, o mais importante instrumento 

de solicitação e controle do método de prova acusatório, consiste justamente no 

                                                 
58 Ibid., p 239. 
59 Ibidem. 
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contraditório entre hipótese de acusação e hipótese de defesa e entre as respectivas 

provas e contraprovas. 

Tal concepção de processo como disputa ou controvérsia remete ao 

paradigma da disputatio elaborado pela tradição retórica clássica e legado ao 

processo acusatório moderno. Além do mais, exprime os valores democráticos do 

respeito a pessoa do indivíduo que está sendo julgado, da igualdade entre as partes 

e a necessidade prática da refutação da pretensão punitiva e da sua exposição ao 

controle do acusado. É evidente que o pressuposto epistemológico da defesa é a 

taxatividade e a materialidade do tipo penal, isto é, as hipóteses acusatórias devem 

constituir asserções empíricas que assegurem a comissão de um fato exatamente 

denotado em lei, não sendo nem verificáveis as asserções de significado 

indeterminados ou, ainda pior, de juízo de valor, por exemplo o acusado cometeu 

“maus-tratos” ou “é perigoso”, pois não admitem contestação, no máximo pedido de 

clemência.  

 Por isso, para que a disputa ocorra de forma leal e com paridade de armas, é 

imprescindível, em contrapartida, a perfeita igualdade entre as partes. De modo que, 

em primeiro lugar, deve a defesa ser dotada das mesmas capacidades e dos 

mesmos poderes da acusação. Já em segundo lugar, o papel contraditor seja 

admitido em todo Estado e grau do procedimento e em relação a cada ato 

probatório, das verificações judiciais e das perícias ao interrogatório do imputado, 

dos reconhecimentos aos testemunhos e às acareações.60  

 Dessa maneira, para que a primeira das duas concepções ocorra, exige-se 

que o imputado seja assistido por um defensor, de modo a compelir o Ministério 

Público.  Sendo assim, é necessária a defesa técnica de um advogado profissional 

para restabelecer a igualdade das partes quanto à capacidade e para 

contrabalançar, por outro lado, as desvantagens ligadas à inferioridade da condição 

do imputado. Vale destacar que foi precisamente com as reformas iluministas que a 

defesa técnica, reduzida nos anos da Inquisição a uma arte de baixa intrigas, 

assumiu a forma moderna de patrocínio legal obrigatório. Assim o direito a defesa 

técnica é um direito do imputado, restando firme a obrigação do Estado de assegurá-

lo, gratuitamente, caso o acusado não possa pagar.61 

                                                 
60 FERRAJOLI, Luigi. op. cit., 565. 
61 Ibidem. 
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 Já quanto a igualdade de poderes, é certo que ela supõe que a acusação 

pública esteja desprovida de qualquer poder sobre o imputado – sendo todos os 

poderes de uma parte sobre a outra letais às liberdades civis – mas exigiria também, 

de acordo com as indicações iluministas, a defesa pública de um magistrado, 

escorada pela defesa profissional do defensor privado, submissa as suas estratégias 

defensivas, entretanto dotada dos mesmos poderes de investigação e funções do 

Ministério Público.62 

 Posto isso, torna-se ainda mais importante a segunda condição, concernente 

à esfera de intervenção do imputado e de seu defensor. O pensamento iluminista, de 

acordo com a opção acusatória do processo, reivindicou a presença de um ou de 

outro em todas as atividades probatórias.  

 Cumpre destacar que contraditório e ampla defesa são distintos, ao menos no 

plano teórico. De tal sorte, a defesa e o contraditório estão indissoluvelmente 

ligados, visto que é do contraditório, direito a informação, que brota o exercício de 

defesa; entretanto, é esta que garante o contraditório. Em suma a defesa garante o 

contraditório, mas também por este se manifesta e é garantida.63 

 Nessa linha de pensamento, não se pode igualar direito a contraditório com 

direito a defesa, haja vista que este último pode ser exercido sem que seja 

estabelecido o contraditório. Portanto, o contraditório consiste na participação 

contemporânea e contraposta de todas as partes no processo. Além do mais, o 

contraditório é da essência da estrutura dialética sobre a qual deve estruturar-se 

todo o sistema processual penal. 

 Não obstante, cumpre aclarar que, na teoria, é facilmente apontável a 

distinção entre os dois institutos. No entanto, na prática tal distinção por inúmeras 

vezes é quase imperceptível. Sendo assim, parte da doutrina chega a identificar 

ambos os direitos, chegando por vezes a assegurar que a defesa é um elemento do 

contraditório.  

Portanto, o contraditório deve ser tido, basicamente, como o direito de 

participação, de estabelecer uma contraposição em relação à acusação e de estar 

informado de todos os atos desenvolvido durante o processo. A efetividade do 

contraditório no Estado Democrático de Direito está amparada no direito de 

                                                 
62 FERRAJOLI, Luigi. op. cit., p 566. 
63 LOPES JR, Aury. op. cit., p 239. 
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informação e participação dos indivíduos na Administração da Justiça. Para 

participar é imprescindível ter a informação. Logo, no processo a participação se 

realiza por meio da reação vista como resistência à pretensão jurídica – acusatória e 

não punitiva – articulada com a defesa técnica. 

A partir de todo o exposto, para uma compreensão integral do presente 

trabalho é mister que se examine, detalhadamente, a prisão preventiva no 

ordenamento brasileiro em consonância com o que se acabou de analisar, o sistema 

de garantias processuais constitucionais, verificando os requisitos e fundamentos 

para a sua decretação bem como evidenciando sua instrumentalidade constitucional. 

Isso será visto no próximo capítulo. 
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2 A PRISÃO PREVENTIVA 

 

A prisão preventiva, em sentido amplo, é aquela decretada antes do trânsito 

em julgado da sentença penal condenatória e possui significado idêntico à prisão 

processual, cautelar, provisória ou prisão sem pena. Mas, aqui, irá tratar-se, da 

prisão preventiva em sentido estrito que vem prevista nos arts. 311 e seguintes do 

Código de Processo Penal. 

Tal modalidade prisional, no seu sentido estrito, recai sobre o indivíduo, 

privando-o de sua liberdade de locomoção, ainda que sem sentença definitiva. A lei, 

como se nota, autoriza a prisão preventiva durante toda a persecução penal, até 

mesmo na fase da investigação, desde que imprescindível, atentando-se para os 

pressupostos e fundamentos da cautelar constritiva da liberdade (art. 312 do CPP), 

sem desconsiderar as condições de sua admissibilidade (art. 312 do CPP). 

Vale dizer que, agora, com o advento da Lei 12.403/2011, o ordenamento 

jurídico passa a contar também com várias outras medidas cautelares de coação 

distintas da prisão preventiva, somente se aplicando esta última quando não forem 

indicadas, suficientes ou cabíveis as demais (art. 282, parágrafo 6º, do CPP), 

evidenciando seu caráter excepcional. 

Nesse sentido, constata Vitor Moreno Catena que somente se justifica, a 

utilização de tal modalidade prisional, “en la medida en que no haya otros 

mecanismos menos radicales”.64  

Então, as medidas cautelares podem recair tanto sobre a coisa (res), como 

por exemplo, busca e apreensão, sequestro, arresto, quanto sobre a pessoa 

(personae), privando o imputado de seu bem mais precioso, qual seja, o direito à 

liberdade. 

Percebe-se que, após a Lei 12.403/2011, a qual alterou o Código de Processo 

Penal, a prisão preventiva foi finalmente elevada à posição de protagonista das 

prisões cautelares, passando a prisão em flagrante a ter papel pré-cautelar como já 

defendiam boa parte da doutrina e da jurisprudência.65 A possibilidade de sobrevida 

                                                 
64 CATENA, Vitor Moreno, Derecho procesal. Valencia: Tirant lo Blanch, 1993. p 89.  
65 ALMEIDA, Gabriel Bertin de. A prisão preventiva para a garantia da ordem pública na Lei 
12.403.11.Boletim IBCCRIM. São Paulo: IBCCRIM, ano 19, n. 229, p. 14-15-16, dez., 2011. 
Disponível em: http://gabrielbertin.com.br/Artigo/BR/A-prisao-preventiva-para-a-garantia-da-
ordem-publica-na-lei-1240311--Boletim-IBCCrim-de-dezembro-de-2011_12_1.aspx. Acesso 
em: 20/07/2016.  

http://gabrielbertin.com.br/Artigo/BR/A-prisao-preventiva-para-a-garantia-da-ordem-publica-na-lei-1240311--Boletim-IBCCrim-de-dezembro-de-2011_12_1.aspx
http://gabrielbertin.com.br/Artigo/BR/A-prisao-preventiva-para-a-garantia-da-ordem-publica-na-lei-1240311--Boletim-IBCCrim-de-dezembro-de-2011_12_1.aspx
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da prisão em flagrante, antes de julho de 2011, por tempo indeterminado sem sua 

conversão em preventiva – e, tão logo, sem a verificação da existência do periculum 

libertatis e demais requisitos desta espécie de prisão – resultava em penalizar, 

precisamente, os mais pobres, uma vez que aqueles que ostentava de condições de 

contratar advogados, ao solicitar sua liberação, acabavam obrigando os juízes e 

tribunais a tratarem da necessidade da manutenção da prisão.66 

Hoje em dia, nos termos do art. 310 do CPP, o juiz deve adotar uma entre três 

alternativas admissíveis: relaxar o flagrante, convertê-lo em preventiva ou conceder 

a liberdade provisória. Não existe mais a hipótese, tão corriqueira na prática forense, 

da manutenção do sujeito preso indefinidamente até que alguém reclamasse.67 

Nessa esteira, convém ressalvar que a prisão preventiva e todas as demais 

medidas cautelares tem em comum as seguintes características: em primeiro lugar 

são medidas judiciais, ainda que na hipótese de prisão em flagrante delito, pois logo 

são submetidas ao crivo do magistrado; em segundo lugar; são medidas 

instrumentais, ou seja, são adotadas em função do processo, para assegurar o seu 

processamento, julgamento e eficácia da sentença proferida; e por fim, são medidas 

provisória, isto é, só podem subsistir enquanto subsistam os motivos que as 

determinaram.68  

2.1 Instrumentalidade da Prisão Preventiva 

 

 A prisão cautelar, estrito senso, tem como finalidade resguardar o processo 

de conhecimento, privando o indivíduo de sua liberdade, mesmo sem sentença 

definitiva, pois, caso não fosse adotada, quando a decisão fosse proferida, já não 

seria mais possível aplicação da lei penal. Sendo assim, o caráter da urgência e 

necessidade informa a prisão cautelar de natureza processual. 69  

Nesse sentindo, a prisão preventiva busca garantir o normal desenvolvimento 

do processo e, em decorrência disso, a eficaz aplicação do poder de penar. Assim é 

possível vislumbrar a instrumentalidade da segregação excepcional, ora em análise, 

na medida em que, para não se confundir com pena, só se justifica em função do 
                                                 
66 Ibidem. 
67 Ibidem.  
68 DELMANTO JUNIOR, Roberto. As Modalidades de Prisão Provisória e seu Prazo de 
Duração. Rio de janeiro: Renovar, 2003. p 82. 
69 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 18 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 
669.  
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bom andamento do processo e do resguardo da eficácia de eventual decreto 

condenatório. Portanto, tal mecanismo destina-se à tutela do processo e não a 

qualquer outro fim alheio a este. 

Com advento da Constituição Federal de 1988 foi possível assegurar a 

natureza cautelar de tal modalidade prisional já que houve a garantia de que 

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

condenatória, conforme estabelecido no art. 5º, LVII, da Lei Maior, restando apenas 

o caráter cautelar desse instituto.  

De igual modo, é certo ainda constar que, ressalvadas as exceções 

constitucionais concernentes às prisões administrativas, não haverá prisão senão 

em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente, nos termos do art. 5º, LXI, da Constituição Federal.  

Diante do até aqui informado, registra-se de imediato algumas garantias 

pertencentes ao acusado e, claro, a todos os cidadãos: em primeiro lugar a 

presunção de inocência, minuciosamente trabalhada no capítulo anterior, a qual 

apenas será desconstituída por uma sentença penal condenatória, transitada em 

julgado, proferida em processo presidido por juiz competente, respeitados o direito 

da mais ampla defesa e o contraditório. E, em segundo lugar, verifica-se a exigência 

de decisões judiciais fundamentas para justificar a imposição de prisão antes de ser 

proferir o juízo definitivo de culpabilidade no processo em que se apura o 

cometimento da infração penal. 

 Consequentemente, percebe-se que tal modalidade de segregação 

excepcional não poderá colocar o acusado numa posição que o faça presumir 

culpado pela prática dos crimes a ele imputados, sob pena de ofensa ao princípio 

reitor do processo penal democrático, qual seja a presunção de inocência, que 

conforme já aclarado, só será afastado mediante sentença penal irrecorrível. Assim, 

não pode a decisão judicial a qual decreta a prisão preventiva do acusado, portanto, 

conter qualquer juízo antecipado de culpabilidade em sua fundamentação, diante da 

demonstrada imposição constitucional. 

Alexandre de Moraes, ao referir-se ao dispositivo constitucional que veicula o 

princípio da presunção de inocência (art. 5º, LXI, da CBRF), esclarece que trata-se 
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de mais um inciso do art. 5º, configurador de uma garantia do status libertatis do 

indivíduo, cuja a regulamentação foi transferida ao legislador ordinário. 70 

 Nesses termos, a lei 11. 403/11 visando confirmar de maneira inquestionável 

a qualidade instrumental (garantia do desenvolvimento do processo) da prisão 

preventiva, imposta ao acusado antes do trânsito em julgado, propondo-se, ainda, 

erradicar do ordenamento pátrio qualquer possibilidade de execução provisória da 

sentença penal – e, claro, em harmonia com a presunção constitucional de inocência 

– alterou a redação do art. 283 do CPP, assim determinando que, in verbis: 

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita fundamentada da autoridade competente, em 
decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado 
ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 
temporária e prisão preventiva. 

 
 A presente alteração deveria ter acabado de vez com a execução provisória 

da pena, extinguido a possibilidade de execução da pena na pendência de Recurso 

Especial e/ou Recurso Extraordinário.  

 Nesse contexto, mencionada extinção estava em consonância com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que antes disso já havia abolido a 

execução provisória da pena. Isso baseado na premissa que mesmo na pendencia 

de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário, estes não possuíam efeito 

suspensivo, então impediam o trânsito em julgado da condenação e, portanto, 

mantinham o recorrente presumidamente inocente obstando, dessa forma, qualquer 

início de execução provisória, sob pena de afronta ao princípio da presunção de 

inocência.  

Por esse motivo, no julgamento do HC 84.078/MG, rel. Min. Eros grau, Dje 

26.02.2010, o pleno, decidiu que “(...) a prisão antes do trânsito em julgado da 

condenação somente pode ser decretada a título cautelar”. Por força dessa decisão 

plenária, o que manteria o acusado preso ou o levaria à prisão não é, portanto, o 

acórdão proferido no julgamento do recurso, mas a persistência da presença dos 

pressupostos da prisão cautelar.71  

 Ocorre que, lastimavelmente, no dia 17/02/2016, houve uma mudança de 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal, pois, no julgamento do Habeas 

                                                 
70 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e legislação Constitucional. 
São Paulo: Atlas, 2002, p 405. 
71 STF, HC 101502/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01.02.2011. 
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Corpus 126.292, depois de mais de cinco anos de posicionamento contrário, este 

decidiu pela possibilidade de início da execução da pena condenatória após a 

confirmação da sentença em segundo grau. Afirmou o STF que isso não ofenderia o 

princípio constitucional da presunção da inocência.72  

No entanto, a Suprema Corte olvidou-se de discutir a constitucionalidade do 

art. 283 do CPP, ora em análise, uma vez que este constitui uma verdadeira barreira 

para chegar ao resultado a que chegou a Suprema Corte.73 

 Isso porque, tratando o dispositivo abertamente da impossibilidade de alguém 

ter que cumprir pena senão depois de a decisão condenatória ter transitada em 

julgado, o STF, impreterivelmente, para adotar o posicionamento que adotou, 

deveria superar esse impedimento. 

 Vale dizer que o próprio relator, ministro Teori Zavascki, contrariara posição 

que assumira como ministro do Superior Tribunal de Justiça na Reclamação 2.645, 

na qual asseverou que o judiciário somente pode deixar de aplicar uma lei se a 

declarar formalmente inconstitucional.74 

Assim, o STF contradisse a jurisdição constitucional, naquilo que ele próprio 

vem assentando. Veja-se, nessa direção, a Súmula Vinculante 10, a qual estabelece 

que:  
“viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de 
órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 

 
 Disso depreende-se que uma lei ou dispositivo vigente e válido não pode ser 

contornada ou desviada. Este é o princípio que se retira dessa Súmula Vinculante. 

Ainda que o órgão fracionário “apenas afaste” a aplicação da norma 

infraconstitucional, com fundamento em sua inconstitucionalidade, não estará 

liberado de suscitar o respectivo incidente. Também estará violando o art. 97, da CF, 

a decisão que declara a inconstitucionalidade de lei, ainda que parcial, sem que haja 

declaração anterior proferida por órgão especial ou plenário. 75 Tanto a súmula 

vinculante nº 10 quanto o art. 97 da Constituição existem para evitar que um texto 

                                                 
72 STRECK, Lenio. Uma ADC contra a decisão no HC 126.292 — sinuca de bico para o STF. 
Disponível em: Revista Consultor Jurídico http://www.conjur.com.br/2016-fev-29/streck-adc-
decisao-hc-126292-sinuca-stf. Acesso em: 18/07/2016.  
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
75 Ibidem. 
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jurídico válido seja ignorado ou contornado para se chegar a um determinado 

resultado.76 

 No caso em tela, o STF afastou a incidência do artigo 283 sem dizer 

diretamente. E ao não dizer e fundamentar devida e claramente, fez algo que ele 

mesmo proíbe aos demais tribunais.  Então, para dizer que é cabível a execução 

provisória da pena antes do trânsito em julgado, não é suficiente que o STF se refira 

a uma redefinição da interpretação do inciso LVII do art. 5º da CF. É evidente que se 

o constituinte colocou este inciso na Constituição fez isso para, exatamente, dizer o 

que foi estabelecido no art. 283 do CPP.  

 Pode-se concluir acerca de tal problemática, conforme assegura Lenio Streck 

que a Suprema Corte está, assim, em uma sinuca de bico. Para manter a sua 

decisão, terá que dizer que o art. 283, aprovado pelo legislador no ano de 2011, fere 

a Constituição. E terá que dizer as razões pelas quais ocorre esse mal ferimento. E 

também terá que dizer porque, neste caso, a Constituição dispensa a intermediação 

do legislador ordinário, já que este nada mais fez que dizer a mesma coisa que o 

constituinte originário em uma cláusula pétrea.77  

De todo modo, a atual redação do art. 283, CPP, pinta, em que pese toda a 

celeuma exposta, fechar as portas para a execução provisória em matéria penal. O 

que está absolutamente apropriado, em face das determinações constitucionais, das 

quais podem até alguns discordar; mas jamais poderiam descumprir (o que 

infelizmente não se vê na prática forense). 

 No entanto, cumpre dizer, mesmo antes da edição do art. 283 do CPP, já se 

reconhecia a qualidade de medida cautelar às prisões preventivas, uma vez que 

estas são completamente estranhas ao mérito da demanda postas para julgamento, 

devendo ser utilizada para a proteção de outros valores.  

 Todavia, nunca houve consenso com relação a quais interesses e valores 

seriam esses, pois se é certo que a prisão preventiva não pode representar juízo 

antecipado de culpabilidade, não é menos certo que se diga que o texto 

constitucional autoriza a decretação de prisão antes do trânsito em julgado mediante 

decisão fundamentada. 

 Nesse passo, estabelece Eugênio Pacelli de Oliveira que a aplicação da 

segregação excepcional se consubstancia na necessidade de preservação da 

                                                 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 



45 

 

efetividade do processo (instrumentalidade do instituto), apontando o autor apenas 

esta como fundamentação válida e suficiente para justificar a prisão, antes do 

trânsito em julgado, daquele que ainda ostenta o status constitucional de inocente.78 

 É de suma relevância que haja motivação idônea para prender 

provisoriamente, pois conforme Rógerio Lauria Tucci79 constata a motivação 

assegura a ampla defesa e a realização do efetivo contraditório, pois conhecendo-se 

os motivos pelos quais o juiz decide acerca da aplicação do cárcere cautelar, torna-

se possível a realização do debate no processo acerca da concorrência da 

cautelaridade, da necessidade e da adequação do instituto decretado. Além disso, 

prossegue o autor, assegurando que a motivação constitucional exigida, é 

incompatível com preceitos da lei processual penal que venham a estipular a 

presunção da necessidade da prisão, de modo abstrato, seja em função da 

gravidade do crime imputado, seja em face dos antecedentes do acusado. 

 Paulo Rangel assevera que a Constituição da República Federativa do Brasil 

consagrou, como dogma constitucional, os princípios da publicidade dos 

julgamentos e da motivação das decisões judiciais (cf. art. 93, IX), aplicando a 

sanção de nulidade às decisões que não forem fundamentadas e aos julgamentos 

que não forem públicos, salvo nas hipóteses previstas em lei. Consequentemente, a 

ausência de fundamentação da decisão que decreta a prisão do acusado acarreta a 

nulidade da mesma, que deverá ser reconhecida pelo Tribunal, via Habeas 

Corpus.80  

 A prestação da atividade jurisdicional é função típica do Poder Judiciário, 

produto da separação constitucional dos poderes, atividade, conforme visto no 

primeiro capítulo, a qual assegura a soberania popular. Sendo assim, qualquer 

conduta que, eventualmente, tenha como escopo impedir ou perturbar a atuação de 

tal poder deverá ser rechaçada pelo próprio Estado que dela se utiliza.  

 De fato, havendo sério risco, alicerçado ao normal andamento do processo, 

sendo tal ato imputado ao acusado, poderá o Poder Judiciário fazer uso da prisão 

preventiva, objetivando, repelir obstáculos colocados ao fluxo da marcha processual. 

                                                 
78 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo Penal. 18 ed. São Paulo: Atlas, 2014. P 
517. 
79 TUCCI, Rogério Lauria; DELMANTO JUNIOR, Roberto; MARQUES, Ivan Luís et all. 
Revista do Advogado em homenagem ao Professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. 
Sistematização das Medidas Cautelares Processuais Penais, Ano XXIV, n. 78, Setembro de 
2004, São Paulo: AASP, 2004, p. 122. 
80 RANGEL, Paulo. op. cit., p. 719. 



46 

 

Pois, nesse viés insere-se a possibilidade do pleno direito ao exercício do direito de 

acusação confiado ao Ministério Público pela Constituição.  

 Nestes termos, aclara Eugenio Pacelli de Oliveira81: 

 
Obviamente, não se está aqui a defender uma funcionalização 
desmedida do processo penal, de tal modo que a preocupação com 
a sua efetividade supere quaisquer das garantias individuais. Em 
absoluto. A realização cotidiana da Justiça criminal somente será 
legítima se observadas todas as garantias individuais, pressuposto, 
aliás, do devido processo legal. O que estamos a afirmar é que, 
quando houver risco, concreto e efetivo, ao regular andamento do 
processo, por ato imputável ao acusado, o Estado poderá adotar 
medidas tendentes a superar tais obstáculos, ainda que com o 
recurso à sua inerente coercibilidade. 

  

De sorte tal, é mister que se ressalve o reconhecimento tão somente do 

caráter instrumental da prisão preventiva, em harmonia com o mais intenso respeito 

às garantias constitucionais, e não a instituição de um sistema penal funcional, 

preocupado apenas em proteger a própria efetivada.  

Nessa esteira, cristalino se torna o caráter instrumental de tal modalidade 

prisional, bastando para tanto perceber que esta serve como instrumental de 

proteção da efetividade do processo, guarda o processo, e não tutela o direito 

material nele discutido.  

Como alhures mencionado, a prisão preventiva não pode ser vista como o 

reconhecimento antecipado de culpa, haja vista que o juízo que se faz, ao decretá-

la, é de periculosidade e não de culpabilidade. Alerta Paulo Rangel82 que o Estado, 

para que possa atingir o precípuo de sua atuação exige do indivíduo determinados 

sacrifícios para sua consecução e um deles é a privação de sua liberdade antes da 

sentença definitiva, desde que haja extrema e comprovada necessidade. 

Todavia, não é o cárcere excepcional, em razão do sistema de garantias 

constitucionais processuais, instrumento capaz para implementação de políticas de 

segurança pública, sendo este encargo do Poder Executivo. Nesse sentido, Paulo 

Rangel83 adverte:  

Contudo, não podemos confundir prisão cautelar com política pública 
séria de combate a violência, ou seja, nada tem a ver com a prisão 
cautelar os altos índices de violência urbana que assolam nosso 
País. Se há roubo, homicídios, estupros, etc, ocorrendo nas grandes 

                                                 
81 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. op. cit., p 517. 
82 RANGEL, Paulo. op. cit., p. 670. 
83 Ibid., p 669. 



47 

 

metrópoles, deve o Estado adotar as medidas necessárias para 
conter essa onda de violência e não culparmos o Judiciário que não 
lançou mão de uma medida cautelar para contê-la. Uma coisa é a 
certeza de que nas ruas não há polícia, outra, bem diferente, é, em 
decorrência disso, haver necessidade de, no curso do processo, o 
réu ser preso.  

  

Então, ainda que a legislação processual penal possibilite de maneira 

equivocada que o judiciário substitua a ação do executivo por meio da prisão 

preventiva (através da lacuna que, por exemplo, concebe o fundamento da garantia 

da ordem pública abrindo espaço para consolidação do poder discricionário do juiz), 

é curial a percepção que não é a segregação cautelar instrumento idôneo para 

solucionar o problema da violência nas ruas, mas sim a adoção de políticas sérias 

de combate a violência proporcionada pelo Poder, constitucionalmente, competente, 

qual seja, o Poder Executivo.  

 

2.2 Requisitos genéricos para decretação do cárcere cautelar: o fumus comissi e o 
periculum libertatis 

 

Estabelecida a natureza cautelar da prisão preventiva – a qual só dispõe de 

validade nas hipóteses em que se encontra justificada pela busca da garantia do 

normal desenvolvimento do processo – importante definir os fundamentos jurídicos 

que autorizam a sua utilização no processo penal. 

 São apontados tradicionalmente como pressupostos ou requisitos do cárcere 

cautelar, conceitos atrelados ao processo civil: Fumus boni iuris e periculum in 

mora.84 A maior parte da doutrina se posiciona nesse sentido.  

 No entanto, com a devida vênia, ao invés de se falar em fumus boni iuris e 

periculum in mora, deve-se utilizar os termos fumus commissi deliciti e periculum 

libertatis, na esteira dos ensinamentos de Aury Lopes Jr.  

 Isso porque, conforme constata o autor, consiste em um equívoco utilizar a 

aplicação literal da doutrina processual civil ao processo penal, exatamente em um 

aspecto no qual se deve respeito as categorias próprias do processo penal, já que 

não é possível fazer tal analogia.85 

                                                 
84 DELMANTO JUNIOR, Roberto. op. cit., p. 83. 
85 LOPES, Aury. op. cit., p 779. 
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 Os conceitos de fumus boni iuris e periculum in mora não se ajustam ao 

tratamento das medidas cautelares constritivas da liberdade previstas no Código de 

Processo Penal. A fumaça do bom direito e o perigo na demora do processo não 

satisfazem as peculiaridades da imposição de qualquer modalidade provisória.  

 Constitui uma impropriedade jurídica e semântica afirmar que para a 

decretação de uma prisão preventiva é necessária a existência do fumus boni iuris. 

Isso porque, é impossível afirmar que o delito é a fumaça do bom direito, uma vez 

que o delito é sua antítese, é a negação do direito.86  

 Nesse passo, o requisito para decretação da modalidade prisional, ora em 

análise, não é a probabilidade da presença do direito de acusação, por não se 

discutir no processo penal um direito propriamente dito, mas sim a verificação de um 

fato aparentemente punível. Portanto, é certo que se diga que o requisito para 

decretação de uma prisão cautelar é a existência do fumus commissi delicti, 

enquanto probabilidade da ocorrência do delito.87  

 Tal requisito é necessário, devido ao princípio constitucional da presunção de 

inocência, haja vista que a liberdade é a regra, de sorte que apenas em casos 

excepcionais – quando constatada a materialidade do delito e que provável seja sua 

autoria – seria possível restringir a liberdade de locomoção do acusado.    

 Nesse contexto, Alberto Binder assegura em sua obra: 

No se puede aplicar la prisión preventiva si un mínimo de información 
que fundamente una sospecha bastante importante acerca de la 
existencia del hecho y parcipación del imputado en él. Éste es un 
limite sustancial y absoluto: si no existe siquiera sospecha racional y 
fundada acerca de que una persona puede ser autor de um hecho 
punible, de ninguna manera es admisible la prisión preventiva.88 

  
 Sendo assim, conforme pode-se depreender do caput do art. 312 do CPP a 

probabilidade, enquanto requisito cautelar, revela-se não só como “prova da 

existência do crime” como também “indícios suficientes de autoria”. Desse modo, 

não se trata de simples juízo de probabilidade e sim se aproxima, ao máximo 

possível, do juízo de certeza. 

                                                 
86 DELMANTO JUNIOR, Roberto. op. cit., p 83. 
87 LOPES, Aury. op. cit., 779 
88 BINDER, Alberto. Introdución al Derecho Procesal Penal, Ad-hoc, 1993, p. 193 Apud 
DELMANTO JUNIOR, Roberto. op. cit., p 85. 
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 Seguindo o raciocínio exposto, concebe outro erro estabelecer o conceito 

periculum como requisito das medidas cautelares, uma vez que, inicialmente, já se 

pode constatar que tal instituto não é requisito, e sim, fundamento.  

E em segundo lugar, ocorre uma confusão fruto de uma equivocada valoração 

do perigo decorrente da demora no sistema cautelar penal. Pois, para parte da 

doutrina periculum in mora, na seara criminal, é tido como o risco derivado do atraso 

inerente ao tempo que deve transcorrer até que recaia uma sentença definitiva no 

processo.89 

Mencionado conceito compatibiliza com às medidas de natureza reais, em 

que a demora na prestação jurisdicional possibilita a dilapidação do patrimônio do 

acusado. No entanto, nas medidas de natureza pessoal o risco é outro, tão logo, tal 

conceito não se adapta.90 

No processo Penal o fator determinante não é o tempo, mas a situação de 

perigo criada pela conduta do imputado. Nesses termos, tem-se risco de frustação 

da função punitiva (fuga) ou grave prejuízo ao processo, em razão da ausência do 

acusado ou risco do normal desenvolvimento do processo criado por sua conduta 

(em virtude da coleta de prova).91 

Então, o perigo não nasce do lapso temporal entre provimento cautelar e o 

definitivo. O perigo que se revela no processo penal é oriundo da situação de 

liberdade em que se encontra o indivíduo. Devendo-se, portanto, afastar a 

conceituação civilista para compreender que o periculum in mora no processo penal 

assume o caráter de perigo ao normal desenvolvimento do processo – perigo de 

fuga e destruição da prova – em razão do estado de liberdade do sujeito passivo.92 

Dessa forma, tem-se o periculum libertatis, o qual obriga o magistrado a 

especificar a necessidade instrumental (para o processo) ou final (com vistas à 

eficácia de eventual condenação) da custódia cautelar. Pois, como visto a prisão 

preventiva não pode representar juízo antecipado de culpabilidade, somente 

podendo ser utilizada quando condutas provenientes do sujeito passivo exporem a 

risco o normal desenvolvimento do processo e/ou a futura aplicação da lei penal.  

                                                 
89 LOPES, Aury. op. cit., 780.  
90 Ibidem. 
91 Ibidem.  
92 Ibidem. 
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De fato, o periculum libertatis versa sobre situações de perigo concretas, 

criadas, unicamente, pela conduta do acusado, em razão da frustração da função 

punitiva.  

E aqui, reside a indispensabilidade da fundamentação exigida 

constitucionalmente (art. 93, X, da CFRB), já abordada nesta investigação, tendo em 

vista que a fundamentação assume papel essencial como mecanismo de controle 

contra arbitrariedades.  Nesse sentindo, Marcelo A. Solimine assegura que: 

 
Diversas normas de derecho internacional sobre derechos humanos 
señalan que nadie puede ser detenido de manera arbitraria, rigiendo 
esta garantia con máximo vigor en materia de encierro preventivo. La 
forma em que ello se concreta es exigiendo suficiente 
fundamentación para mantener cautelarmente privada de libertad a 
una persona, sea tanto al resolver negativamente el pedido de 
excarcelación, como al decretar la prisión preventiva. La 
fundamentación es una exigência del sistema republicano, como 
exteriorización de la razonabilidade que deben llevar los actos de 
gobierno.93 

  

Posto isso, é perceptível que pelo fato do periculum libertatis exigir situações 

concretas de perigo, é inarredável uma fundamentação segura e clara e, 

invariavelmente, justificada na necessidade do normal desenvolvimento da marcha 

processual, o que configura uma natural exigência do Estado Democrático de 

Direito. De tal modo é inadmissível e reprovável qualquer decisão que porventura 

venha a ser fundamentada rasamente em presunções e simples conjecturas, como 

por exemplo, ser decretada a prisão preventiva, acreditando o magistrado que o 

acusado, por ter condições financeiras suficientes, poderá evadir-se do distrito da 

culpa. Ora, é evidente que a única fundamentação válida para a custódia preventiva 

é um temor sério ao processo que em nada tem a ver com meras suposições do juiz.  

 

2.3  A fundamentação jurídica para decretação da prisão preventiva e as 
novidades trazidas pela Lei 12.403/11 

 

Interpretando literalmente o que estabelece o art. 312, caput, do CPP, são 

quatro os fundamentos que, em regra, autorizam o uso do cárcere cautelar: (i)a 

garantia da ordem pública, (ii) da ordem econômica, (iii) para a conveniência da 
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Procesal Penal de la Nación), Buenos Aires, Depalma, 1998, p 6. 



51 

 

instrução criminal e (iv) para assegurar a aplicação da lei penal.  Vale dizer que a Lei 

12.403/11 não conferiu modificações a tal dispositivo de modo que, principalmente, 

sobre o pressuposto da “ordem pública”, deixou de aproveitar o legislador uma 

enorme oportunidade de evitar reiteradas discussões sobre tal cláusula. Diz-se isso, 

levando em conta que esta é a fundamentação mais controversa e incompreendida 

de todo o sistema brasileiro de prisões cautelares.94 

A Lei 12.403/2011, em que pese não tenha alterado o caput do art. 312, 

reconheceu o caráter excepcional das medidas cautelares, uma vez que da leitura 

sistemática das inovações conferidas ao CPP, no que tange as medidas cautelares, 

evidencia-se que a segregação provisória é a ultima ratio das medidas cautelares, 

sendo apenas cabível em situações graves as quais não seja possível a tutela por 

nenhuma outra medida, e desde que ponderadas e, devidamente, justificadas suas 

hipóteses de cabimento. Desse modo, o juiz, obrigatoriamente, para decretá-la 

deverá debruçar-se sobre a necessidade e adequação da medida. 

Nessa perspectiva, o parágrafo único do art. 313 foi levemente modificado 

pela Lei 12.403/2011, almejando impedir a decretação de medidas cautelares 

desproporcionais ao crime cometido e à pena a ele cominada. Portanto, em seu 

primeiro inciso, está estabelecido a necessidade de que o crime seja doloso e 

punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. Antes de tal 

alteração, era possível a prisão ser decretada nos crimes dolosos punidos tão-só 

com reclusão, seja qual fosse a quantidade de anos previsto como pena.  

Mencionada modificação concebe um indissociável juízo de razoabilidade e 

proporcionalidade, visto que o acusado de um crime com pena inferior da prevista 

em lei provavelmente não será encarcerado ao final do processo, levando em conta 

que essa pena, em tese, permite o regime menos severo (aberto) ou também 

proporciona o direito de substituição da privação da liberdade por restrição de 

direitos, nos termos do art. 44 do Estatuto Repressivo. Ademais, caso assim não se 

estabelecesse, o processo seria mais gravoso ao acusado do que a própria pena. A 

prisão preventiva, assim, se revelaria desproporcional, o que evidentemente 

constituiria uma afronta aos direitos fundamentais do imputado.95 

Ainda há, independente da pena aplicada, outras hipóteses que possibilitam o 

emprego do cárcere cautelar, quando o crime envolver violência doméstica e familiar 
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contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, 

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. III, do 

CPP). 

O parágrafo único do art. 313 criou nova hipótese que também admite a 

utilização da prisão preventiva, quando houver dúvida sobre a identidade civil da 

pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 

devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação. 

Entretanto, desnecessária torna-se tal inovação, visto que mencionada hipótese já 

era considerada pelo instituto da prisão temporária (art. 1º, II, da Lei 7.960/89).96 

A atual redação do parágrafo único do art. 312 estabelece que segregação 

cautelar também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações importas por força de outras medidas cautelares. Cabe alertar, contudo, 

que dita disposição é temerária, pois pode sugerir para algum magistrado que tal 

conversão possa ser automática, decorrente do simples descumprimento de outras 

medidas.  

No mais, mencionada previsão, além de ser perigosa, torna-se dispensável, 

uma vez que o art. 282, parágrafo 4º, desempenha, com maior efetividade, a função 

almejada pela lei, situando a prisão preventiva como a ultima ratio caso ocorra o 

descumprimento das demais medidas cautelares.  

Retomando ao caput do art. 312, conforme já visto, o que se tem lá são 

conceitos que pretendem instituir situações fáticas cuja proteção se faz necessária, 

estabelecendo, desse modo o fundamento periculum libertatis, sem o qual nenhuma 

prisão poderá ser decretada. Basta uma dessas situações para justificar-se a medida 

cautelar. 

De fato, o risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da 

instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal são os fundamentos 

previstos no CPP que possibilitam o decreto da segregação cautelar. Vejamos, 

resumidamente, cada uma dessas situações: 

1) Garantia da ordem pública: Segundo De Plácido e Silva é a situação e o 

estado de legalidade normal em que as autoridades exercem suas precípuas 

atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou 
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protesto97. Isto é, ordem pública significa a paz e a tranquilidade social e deve 

ser de mencionada ordem que a liberdade venha a ocasionar perturbações de 

monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantia para a sua 

tranquilidade. Contudo, tal conceito é genérico. Posto que o crime, por si só, 

já gera abalo social, haja vista que o delito nada mais é que um 

comportamento reprovável pela sociedade. Tão logo, qualquer crime 

ensejaria o decreto da prisão preventiva, tornando-se tal medida compulsória 

e não excepcional como é a regra. Sendo assim, ordem pública é um conceito 

vago, indeterminado, o qual presta-se a qualquer senhor, diante de uma 

maleabilidade conceitual assombrosa98, conforme mostrar-se-á no próximo 

capítulo deste trabalho, destinado a crítica.  

2) Garantia da ordem econômica: Dito fundamento foi inserido no art. 312 do 

CPP, em razão da Lei n. 8.884/94 – Lei Antitruste – para fins de tutelar o risco 

decorrente daquelas condutas que afetam a tranquilidade e harmonia da 

ordem econômica. Tal preceito foi incluído com o aparecimento do Estado 

Social que “surgiu com vistas a minimizar os abusos e as iniquidades 

cometidas contra os assalariados”99, assumindo o Estado uma posição 

nitidamente intervencionista. Ao incluir a preservação da ordem econômica 

como fundamento para decretação do cárcere cautelar o legislador estava 

voltado para os crimes que envolvessem grande golpes no mercado 

financeiro, os quais em regra se praticam sem o uso de violência física, 

entretanto, com inteligência e engodo. Todavia, não há dúvidas que nessa 

hipótese de fundamentação aparta-se totalmente de sua natureza cautelar 

instrumental e/ou final, transformando-se em um meio de prevenção especial 

e geral e, portanto, em punição antecipada. 

3) Conveniência da instrução criminal (tutela da prova): é utilizada quando existir 

riscos efetivos para a instrução, sendo esta uma medida tipicamente cautelar, 

instrumental em relação ao processo. Neste fundamento, o estado de 

liberdade do imputado coloca em perigo a coleta da prova ou o normal 

desenvolvimento do processo, seja porque o acusado está aniquilando 

documentos ou alterando o local do crime, seja porque está ameaçando, 

                                                 
97 DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário jurídico, 7 ed.Rio de Janeiro: Forense,1982. p 291.  
98 LOPES, Aury. op. cit., p 829. 
99 DELMANTO JUNIOR, Roberto. op. cit., p 189. 
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constrangendo ou subornando testemunhas, vítimas ou peritos100. Além disso, 

também se invoca tal fundamento quando o imputado ameaça ou intimida juiz 

ou promotor do feito, perturbando o regular andamento do processo.  

4) Assegurar a aplicação da lei penal: é a prisão para evitar que o acusado fuja, 

tornando inócua a sentença penal por impossibilidade da aplicação da pena 

cominada. Tal risco de fuga representa uma tutela tipicamente cautelar, pois 

busca resguardar a eficácia da sentença e, portanto, do próprio processo. 

Vale dizer que o risco de fuga não pode ser presumido, devendo estar 

fundado em circunstâncias concretas.  

Ante o exposto, fica claro que para o presente trabalho, ainda que recebam 

diversas críticas, os únicos fundamentos legítimos (harmônicos com a ordem 

constitucional) para o decreto da custódia cautelar são para a conveniência da 

instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, os demais – 

manutenção da ordem pública e da ordem econômica – por afastarem-se da função 

constitucionalmente reconhecida, qual seja, a instrumento de proteção do processo, 

não merecem ser considerados como fundamentação válida para darem ensejo ao 

decreto do cárcere excepcional.  

Nesses termos, o pressuposto da ordem pública, essência da presente 

exposição, será minuciosamente analisado no próximo capítulo, verificando quais 

são os conceitos atrelados a este dispositivo e o confrontando com as garantias 

processuais constitucionalmente asseguradas a todos os cidadãos.  
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3 ANÁLISE ENTRE AS GARANTIAS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS E A 
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COMO GARANTIA DA “ORDEM 
PÚBLICA” NO ATUAL SISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

Uma vez definida a prisão preventiva como modalidade de medida cautelar e 

realizada a análise dos requisitos e dos fundamentos jurídicos os quais justificam 

sua decretação, calha, neste momento, o estudo pormenorizado do pressuposto da 

ordem pública. Irá se iniciar, dita exposição pela conceituação do dispositivo e, em 

seguida, analisar-se-ão os diversos conceitos atribuídos pelos Tribunais Brasileiros a 

tal cláusula, para ao final verificar se há ou não compatibilidade entre esta e o 

sistema de garantias processuais previstos na Constituição Federal.  

3.1  Conceito de Ordem Pública 

  

Observa-se que o âmago do presente estudo, a garantia da ordem pública, 

apresenta-se como um dos fundamentos para decretação da prisão preventiva. 

Entretanto, no tocante a sua definição, por ser um conceito vago e indeterminado, 

até mesmo os dicionaristas a concebem como um enigma a ser traduzido em 

palavras. Vejamos.  

Conforme reconhece José Cretella Júnor101, em seu dicionário, a noção de 

ordem pública é extremamente vaga e ampla, sendo constituída por um mínimo de 

condições essenciais a uma vida social conveniente, compondo o seu fundamento a 

segurança dos bens e das pessoas, a salubridade e a tranquilidade, revestindo, 

finalmente, aspectos econômicos (luta contra monopólios, açambarcamento e a 

carestia) e, ainda, estéticos (proteção de lugares e de monumentos). 

Por sua vez, Alvaro Lazzarini102 anota que nada mais incerto em direito do 

que a noção de ordem pública, conhecimento de grande relevância, indispensável 

tanto para quem exerce a atividade de polícia de manutenção da ordem pública 

quanto para quem pretenda exercê-la. Prossegue o autor aduzindo que tal como a 

segurança pública, a ordem pública encerra conceito jurídico indeterminado. 

                                                 
101 CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativo, 3 ed., 1978, Rio de 
Janeiro: Forense, verbete Ordem Pública, p. 370. 
102 LAZZARINI, Álvaro. A ordem constitucional de 1988 e a ordem pública. Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, ano 29, n. 115, p. 275-294, jul. /set. 1992. p 277. 
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José Afonso da Silva entende que a expressão ora em comento representa 

oposição à desordem, de sorte tal que ordem pública será uma situação de pacífica 

convivência social, isenta de ameaça de violência ou de sublevação que tenha 

produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática de crimes. 

Insta aclarar que convivência pacífica não significa que esta esteja isenta de 

divergências, de debates, de controvérsias e até de certas rusgas interpessoais. Ela 

deixa de ser pacífica quando discussões, divergências, rusgas e outras contendas 

ameaçam chegar às vias de fato com iminência de desforço pessoal, de violência e 

do crime.103 

Para Sérgio Marcos de Moraes Pitombo104 garantir a ordem pública é uma 

expressão “porosa” colocada para absorver qualquer situação, alagando-lhe, sem 

medida, a interpretação, que por sua natureza precisa emergir estrita. Dessa forma, 

não há definição precisa de ordem pública no ordenamento jurídico brasileiro, sendo, 

portanto, tal conceito uma cláusula aberta, alvo de interpretação jurisprudencial e 

doutrinária. No entanto, tal tarefa hermenêutica é, invariavelmente, uma empreitada 

perigosa, visto que fica a cargo do magistrado, e não do legislador, a tarefa de 

apontar o conceito e a amplitude de ordem pública. 

Nessa senda, insta percorrer o senso comum teórico na seara criminal para 

aferir qual é a posição dominante sobre o tema. Dessa forma, inicia-se trazendo à 

baila os ensinamentos de Basileu Garcia quanto à garantia da ordem pública 

específica do processo penal:  

 

“Para garantir da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a 
prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou 
porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou 
porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados 
com a infração cometida. Trata-se, por vezes, de criminosos 
habituais, indivíduos cuja vida é uma sucessão interminável de 
ofensas a lei penal: contumazes assaltantes da propriedade, por 
exemplo. Quando outros motivos não ocorressem, o intuito de 
impedir novas violações determinaria a providência”105. 
 

                                                 
103 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 15 ed. Cidade: Malheiros, 
1998. p 742 – 743. 
104 PITOMBO, Sérgio Marcos de Moraes. Prisão preventiva em sentido estrito. In: 
PENTEADO, J. C. (coord). Justiça Penal: Crítica e Sugestões. São Paulo Revista dos 
Tribunais. Vol. 07, 2000.   
105 GARCIA, Basileu. Comentários ao código de processo penal. v. III. Rio de Janeiro: 
Forense, 1945. p 169. 
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Não obstante, Damásio de Jesus assevera que para segregar cautelarmente 

um indivíduo, basta que sua liberdade possa instigar novos delitos ou cause 

repercussão gravosa na sociedade.106 

Ainda, em posição semelhante, encontra-se Fernando Capez, o qual entende 

que a hipótese da garantia da ordem pública se resume a inibir o sujeito de reiterar 

em conduta delitiva, ou que acautele a sociedade, bem como assegurar a 

credibilidade das instituições públicas em delitos de agigantado clamor social. Isso 

baseado na afirmação de que o princípio in dubio pro reo apenas merece ser 

aplicado na produção da sentença, devendo ser afastada por completa sua 

aplicação na fase precautelar, uma vez que entende vigorar em tal etapa o princípio 

in dubio pro societate.107 

Revela-se cristalino, a partir do expendido pelo autor supra, forte discurso de 

ódio atrelado à completa inversão do princípio reitor do processo penal, qual seja, a 

presunção de inocência. Prosperando, in casu, o uso temerário da presunção de 

culpabilidade e o direito penal do autor.  

Observa-se, ademais, que também há orientação na doutrina, conforme os 

ensinamentos de Guilherme Nucci, propenso a considerar a garantia da ordem 

pública como a soma da gravidade do delito mais o abalo social gerado por este.108 

Apesar da obviedade, é mister frisar que há um descaso crasso na 

conceituação de tal dispositivo uma vez que, via de regra, limitam-se a expor o risco 

de reiteração criminosa pelo agente, fator que justifica a prisão com fulcro na ordem 

pública.  

No entanto, tal conceito atrelado à obstinação na prática delituosa é de todo 

passível de crítica, uma vez que não há como negar que a decretação da prisão 

preventiva alicerçada em dado fundamento baseia-se, especialmente, em dupla 

presunção: a primeira, de que o imputado realmente cometeu um delito; e a 

segunda, de que em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos, praticará outro 

crime, ou ainda, empenhará esforços para consumar o delito tentado. 

Infelizmente, o que se vê na prática forense é que aludidas expressões 

prontas – reiteração criminosa, gravidade do delito, clamor público, periculosidade 

                                                 
106 JESUS, Damásio de. Código de processo penal anotado. 23 ed. São Paulo: Saraiva, 
2009. P 253. 
107 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 16 ed. São Paulo: Saraiva 2009. p 279. 
108 SOUZA NUCCI, Guilherme de. Código de processo penal comentado. 9. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2009. p 629. 
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do agente – são utilizadas reiteradamente sem uma maior preocupação do que esse 

exercício poderá ocasionar ao Estado Democrático de Direito, tão duramente 

conquistado.  Nessa esteira de pensamento, expôs Nereu Giacomolli: 

 

Na Law in action se observam motivações espúrias e disfuncionais 
na decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública: 
credibilidade do Poder Judiciário, credibilidade da Justiça ou das 
instituições, aplacar os altos índices de criminalidade, dar uma 
resposta imediata e enérgica ao crime, acabar com a rede de 
crimes criados pelo tráfico de drogas, clamor público, gravidade do 
crime, comoção social, inclusive divulgado pela mídia. Isso permite 
a canalização da violência da prisão a determinadas espécies de 
crimes (tráfico de drogas, v.g.) ou grupos criminosos (comunistas 
subversivos, v.g.), eleitos como “bodes expiatórios”(Girard) (...) 
Essas expressões se difundem inclusive dolosamente, 
revelando recíprocas, múltiplas e geométricas injustiças. 
Desvinculadas do plano concreto, são heresias, deturpações, 
as quais viram dogmas. Meros prognósticos ou juízos fundados 
em suposições não justificam, validamente, a prisão, na medida em 
que esta se vincula à necessidade de cautela.109 (grifo meu). 

 
À luz do expendido pelo autor, percebe-se que a mera referência retórica e 

vernácula a garantir a ordem pública não abrange a potencialidade suficiente para 

integralizar o suporte refreado no art. 312 do CPP. É mister que se vá além.  

3.2  Interpretações conferidas à “ordem pública” pelos Tribunais Brasileiros  

  

Translúcida a divergência que encerra o conceito de garantia da ordem 

pública dentro do senso comum teórico, resta esmiuçar algumas das mais 

recorrentes designações atribuídas a tal cláusula pela jurisprudência. Nessa 

perspectiva, se passará a abordar as interpretações conferidas pelos Tribunais à 

ordem pública, tecendo-se, posteriormente, a crítica pertinente in casu. 

 

3.2.1  Ordem Pública e Clamor Social 
  

Uma das leituras mais controversas, a qual gera discussões acaloradas 

acerca do alcance do conceito ora em comento, é aquela que confunde “ordem 

pública” com o “clamor social” (público). Uma vez que, qualquer crime, via de regra, 

gera um abalo social, por si só, que dá causa à comoção pública. Ou seja, se tal 

                                                 
109GIACOMOLLI, Nereu José. op. cit. p 373. 
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argumentação for admitida invariavelmente nos litígios criminais, ter-se-á 

legitimidade para manter alguém em custódia provisória.    

No entanto, é comum ver decisões de alguns tribunais estaduais alicerçadas 

em dita fundamentação, bastando a repercussão social do delito para a decretação 

da prisão cautelar. Veja-se, nesse sentido, o que decidiu a Segunda Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julgando o HC nº 2003.059.02293:  

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOQUALIFICADO. PRISÃO 
PREVENTIVA DECRETADA. CLAMOR PÚBLICO, 
OBRIGATORIEDADE. A decisão copiada às fls. Evidencia que o 
Julgador fundamentou suficientemente o decreto preventivo, 
inexistindo o alegado constrangimento ilegal. Ali informa o Julgador 
que o crime causara clamor público no pequeno Município, 
revestindo-se de extrema gravidade, estando a situação a exigir o 
decreto da prisão preventiva do réu. A fundamentação pode ser 
concisa, mas nunca ausente ou lacônica. Aliás, o proceder atribuído 
ao paciente já evidencia a necessidade de sua segregação, em prol 
da coletividade. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM 
DENEGADA. (TJRJ, HC nº 2003.059.02293, 2ª C., rel. Gizelda 
Leitão Teixeira, j. 01/07/2003) 

 No tocante ao clamor público, convém assinalar que entre as várias faces 

que são conferidas à ordem pública, o clamor público é a que de certa maneira 

vincula-se a todas as outras. Nota-se que a referida argumentação redunda ainda 

na gravidade do delito bem como da brutalidade com que foi cometido. Não 

obstante, remete a possibilidade de reiteração delitiva e a consequências de falta 

de credibilidade que possa gerar às instituições públicas, buscando a manutenção 

daquilo que a sociedade amedrontada acredita ser o papel que deve cumprir o 

processo penal. 

3.2.2  Ordem Pública e a Gravidade do Delito  

É curial a percepção de que a gravidade do delito prontamente causa um 

abalo na comunidade, na medida em que o delito em si já é considerado como uma 

conduta grave e reprovável. Desse modo, deve-se rechaçar a ideia de que a 

ocorrência de um delito grave possa dar ensejo à privação da liberdade de um 

indivíduo automaticamente, vez que se estaria estabelecendo um sistema de 

prisão preventiva obrigatória.  

Todavia, não faltam julgados estabelecendo a gravidade do delito como 

fundamentação hábil para garantia da ordem pública. Normalmente, assim o fazem 
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atrelando tal conceito ao da periculosidade do agente e à possibilidade de 

reiteração de condutas criminosas, mas também há aqueles que se utilizam de tal 

argumento de forma autônoma. Nessa fatídica perspectiva, pode-se visualizar o 

acórdão proferido pelo extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo: 

Prisão preventiva. Roubo qualificado. Decretação. Necessidade. 
Agente primário. Irrelevância. No crime de roubo qualificado pelo 
emprego de arma de fogo, mister é a decretação da custódia do 
agente, ainda que primário, sendo inviável sua revogação, em face 
da gravidade do delito, o qual abala a ordem pública.  

(TACRIM-SP-14ª C. - HC403.810-1 - Rel. França Carvalho - j. 
02.04.2002). 

 

  Ainda, nesse sentindo, decidiu a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

do Paraná, no julgamento do HC n º 302948900, ao despontar que: 

A prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, tem por 
escopo evitar a prática de novos crimes, inclusive impedindo que a 
coletividade, dada a gravidade do delito, venha a se sentir 
desprotegida e atemorizada"  

(TJPR. HC nº 302948900, 3º C. Crim., rel. Robson Marques Cury, j. 
01/09/2005).  

Observa-se, ademais, que a gravidade em concreto do delito também é 

considerada como fundamentação idônea para decretação do cárcere cautelar, no 

caso que se passará expor, agora, o apontado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS 
E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO TEMPORÁRIA. 
SUBSEQUENTE PRISÃO PREVENTIVA. (1) PERICULUM 
LIBERTATIS. OCORRÊNCIA. (2) GRAVIDADE CONCRETA. 
SOFISTICADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VULTOSA 
MOVIMENTAÇÃO DE DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. 
Firmou-se a compreensão nesta Corte de que a gravidade 
concreta encarna risco para a ordem pública. In casu, pairando 
sobre o paciente a imputação de integrar sofisticado esquema 
de distribuição de drogas, a movimentar vultosas quantidades, 
tem-se por atendido o fundamento do risco para a ordem 
pública. 2. Não há falar em vícios de competência em relação ao 
suceder de decisões ocorridas em Comarcas distintas, mas 
próximas, diante dos fatos investigados que envolveriam vasta 
associação para o tráfico, que se ramificava por toda uma região 
paulista. Igualmente, não há falar em incompetência do 
Desembargador para quem foi distribuído prévia ordem acerca de 
anterior ação, relativa a fatos correlatos, oriundos de uma mesma 
investigação. 3. Ordem denegada.  
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(STJ - HC: 150187 SP 2009/0198660-0, Relator: Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2010, T6 
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2010) (grifo meu). 

Percebe-se que o STJ firmou pela opção de gravidade concreta do delito (e 

valiosa é a ressalva que muitos julgados seguem essa linha), entretanto, o difícil, 

nesse ponto, revela-se em diferenciar os fatos concretos dos fatos abstratos, 

dependendo exclusivamente da forma com que estes são relatados dentro do 

processo, se haverá ou não indícios concretos hábeis ao decreto da segregação 

cautelar.  

Por outro lado, o STF pronunciou-se de forma distinta, tendo como relator o 

Ministro Sepúlveda Pertence, julgando o HC nº 90064/SP: 

 

“1. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a 
invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, 
definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente 
antecipação da punição penal. Precedentes. 2. Ademais, ainda que 
se admitissem, em tese, os apelos à ordem pública, que estaria 
comprometida pela repercussão social do fato -, ou mesmo pelo 
denominado "temor social", essa motivação, no caso, se teria 
esvaído por completo pelo decurso de quase 6 anos da prisão dos 
Pacientes. V. Liberdade provisória deferida.” 

(STF - HC: 90064 SP, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Data 
de Julgamento: 08/05/2007,  Primeira Turma, Data de Publicação: 
DJe-042 DIVULG 21-06-2007 PUBLIC 22-06-2007 DJ 22-06-2007) 

 Nessa perspectiva, vale relembrar que a autoridade judiciaria não está restrita 

ao crime tipificado na denúncia, mas sim à narrativa fática. Dessa maneira não há 

que se falar que a gravidade do delito auferida através do tipo penal infringido possa 

justificar o decreto cautelar, devendo tal possibilidade ser rechaçada de uma vez por 

todas.  

3.2.3  Ordem Pública e Credibilidade da Justiça 
 

 Decretar a prisão preventiva com o escopo de resguardar a credibilidade da 

justiça é uma das interpretações conferidas à ordem pública que mais afronta os 

princípios constitucionais. Tal conotação tem o fito de tentar remediar o desgaste do 

Poder Judiciário ou melhorar sua imagem frente à população. Desse modo, ao 

decretar a segregação excepcional – em muitos casos ilegal – buscando-se dar à 
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sociedade uma iludida sensação de justiça, lastreada na sumariedade, subverte a 

ordem constitucional de forma assombrosa.  

 Contudo, a maior parte dos Tribunais vem afirmando que a garantia da ordem 

pública para acautelar a credibilidade na justiça constitui fundamentação válida para 

o decreto da prisão cautelar. Veja-se o que decidiu o Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina nesse sentido: 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FORTES INDÍCIOS DA 
AUTORIA DELITIVA. CIDADE PACATA DO INTERIOR. 
REPERCUSSÃO SOCIAL DO DELITO CONFIGURADA. 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA PARA 
ACAUTELAR A CREDIBILIDADE NA JUSTIÇA. MOTIVAÇÃO 
SUFICIENTE. BONS PREDICADOS DO PACIENTE. 
CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO IMPOSSIBILITAM A 
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 
 
(TJ-SC - HC: 142910 SC 2009.014291-0, Relator: Torres Marques, 
Data de Julgamento: 29/06/2009, Terceira Câmara Criminal, Data de 
Publicação: Habeas Corpus n., de Mondaí).  

 
 Ainda de modo semelhante, vislumbra-se o que julgou recentemente o 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

 

PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. 
IMPOSIÇÃO. Revoga-se a decisão concessiva da liberdade 
provisória ao recorrido, porque a sua prisão preventiva, decretada 
anteriormente, está vinculada à ordem pública, situação que se 
mantém atual. Diga-se que, no conceito de ordem pública, não se 
visa somente prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas 
também o acautelamento do meio social e da 
própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de 
sua repercussão. É o caso dos autos, o recorrido já possui 
condenações e processos criminais em andamento e foi preso em 
flagrante pela acusação da prática do delito de tráfico de 
entorpecentes. Ou seja, há razoável justificação, para mantê-lo 
detido provisoriamente. DECISÃO: Recurso ministerial provido. 
Unânime.  
 
(Recurso em Sentido Estrito Nº 70058871575, Primeira Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiçado RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, 
Julgado em 21/05/2014).(grifo meu). 
 

 Contudo, já firmou entendimento diverso a Suprema Corte, uma vez que 

quando se pronunciou a respeito da matéria julgando o HC 93315 – BA: 
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AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na necessidade 
de restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do 
crime. Exigência do clamor público e da credibilidade da Justiça. 
Inadmissibilidade. Razão que não autoriza a prisão cautelar. Ofensa 
ao art. 5º, LVII, da CF. Precedentes. É ilegal o decreto de prisão 
preventiva baseado em suposta exigência do clamor público e da 
credibilidade da Justiça, para restabelecimento da ordem social 
abalada pela gravidade do fato. 
 
(HC 93315, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, 
julgado em 27/05/2008, DJe-117 DIVULG 26-06-2008 PUBLIC 27-
06-2008 EMENT VOL-02325-04 PP-00660 RTJ VOL-00207-02 PP-
00708) 

 
Ainda, nesse sentido, pode-se depreender do que julgou o Superior Tribunal 

de Justiça no HC nº 39339/PR, a garantia da ordem pública não se embaraça com a 

ameaça a credibilidade de justiça, percebida como instituição a que se atribui o 

dever de velar e garantir a almejada paz social, afastando qualquer lesão ou ameaça 

de lesão a direitos e garantias previstos no ordenamento pátrio. Ainda que haja uma 

desgastada imagem das instituições frente a população, não há que se falar em 

tentativa de reabilitação dessas perante o corpo social, em detrimento da liberdade 

individual deste ou daquele indivíduo, suposto autor de determinado delito.  

Apesar da obviedade, é mister que se frise que diante dos axiomas 

garantidores erigidos a preceitos constitucionais, não se pode suprimir o direito de ir 

e vir tão somente em face da credibilidade da justiça, vez que tal interpretação não é 

fundamentação para o decreto da prisão preventiva e muito menos justificativa 

idônea.  

 

3.2.4 Ordem Pública e Reiteração Delitiva 
 

 Sem embargo, toda a divergência – tanto doutrinaria como na jurisprudência – 

em torno do que vem a ser concretamente o pressuposto da ordem pública, a 

grande maioria dos julgados concebem a ideia de que a garantia da ordem pública 

será utilizada para prevenir a prática de novos crimes, diante da periculosidade do 

agente. Essa é, há aproximadamente dez anos, a posição adotada pelo STF sobre a 

temática.  

No julgamento do HC nº 94.598/RS os membros da Primeira Turma do STF, 

por unanimidade, seguiram o voto do relator, Min. Ricardo Lewandowski, aduzindo 

que: 
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"A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem 
pública e na conveniência da instrução criminal está devidamente 
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, 
em especial diante da reiteração da conduta" 

  

Em outra oportunidade, a qual ganhou notoriedade na mídia nacional e, por 

tal motivo, merece ser abordado, decidiu no mesmo sentido o STF, uma vez que 

apontou que a continuidade na prática delitiva demonstra a necessidade do 

cerceamento cautelar da liberdade do indivíduo com vistas a se resguardar a ordem 

pública. Tratou-se de Questão de Ordem no Habeas corpus (HC-QO) nº 85.298/SP 

cujo paciente é o Chinês Law Kin Chong, tido pela mídia nacional como o maior 

contrabandista do País. No caso em comento, houve decisão da Primeira Turma, 

vencido o relator, por maioria de votos, a qual indeferiu o pedido de habeas corpus, 

in verbis: 

"A fundamentação constante do decreto de prisão cautelar é idônea 
o suficiente para demonstrar a necessidade da custódia. É que o juiz 
se louvou em dados empíricos que respaldam o fundado receio do 
uso que se possa fazer do poder econômico para manter uma 
situação de impunidade e para a prossecução de práticas delitivas" 

(STF, HC 85.298/SP, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para o Acórdão, 
Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 07.06.2005, DJ 04.11.2005.) 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, em decisão no HC 95.118/SP, cuja relatora 

era a Ministra Ellen Gracie, a Segunda Turma decidiu que: 

"a garantia da ordem pública se especializa na necessidade da 
prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, 
objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos 
autos da ação penal".110 

  

Ainda, no mesmo caminhar, no julgamento do RHC nº 85112/SC, no qual foi 

relator o Ministro Joaquim Barbosa, foi decidido que: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO 
DIRETA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONHECIMENTO 
COMO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃODELITIVA. 

                                                 

110STF, HC 95.118/SP, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 14.10.2008, DJ 31.10.2008. 

 

https://jus.com.br/tudo/prisao-preventiva
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PERICULOSIDADE DO AGENTE. LEGALIDADE. ORDEM 
DENEGADA. O recurso ordinário em habeas corpus, quando 
interposto diretamente a esta Corte, deve ser conhecido como 
habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. É legítima a 
manutenção da prisão preventiva do paciente quando há no 
decreto de prisão elementos que demonstrem concretamente 
não terem cessado as atividades da organização criminosa à 
qual ele é acusado de pertencer e que evidenciem sua 
periculosidade. 

(STF. HC nº 85112/SC rel. Joaquim Barbosa, DJ 05/08/2005) 

Tal periculosidade, insta aclarar, pode ser avaliada de diversas maneiras: 

tem-se que o agente é perigoso se cometeu novos crimes ou se puder vir a 

cometê-los. No primeiro ponto, não há presunção de culpabilidade, uma vez que 

apenas no caso de vir a cometer um delito posterior estará o agente sujeito a ser 

preso de forma preventiva. Nesse sentido, já se posicionou o STJ, a saber: 

PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS. 
PRÁTICA DO MESMO CRIME APÓS TER SIDO BENEFICIADO 
COM LIBERDADE PROVISÓRIA. GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. A reiteração da mesma conduta criminosa após ter sido 
beneficiado com liberdade provisória concedida mediante o 
pagamento de fiança indica personalidade direcionada ao crime, o 
que justifica a sua prisão preventiva como garantia da ordem 
pública. - Recurso ordinário desprovido. 

(STJ - RHC: 8048 DF 1998/0080729-2, Relator: Ministro VICENTE 
LEAL, Data de Julgamento: 17/11/1998,  T6 - SEXTA TURMA, Data 
de Publicação: DJ 18.12.1998 p. 416) 

 

Agora, no tocante a segunda hipótese, há nítida aferição de culpabilidade e 

periculosidade do agente, conforme já expendido alhures. Contudo, a maioria dos 

Tribunais se posiciona nesse sentido, levando em conta os antecedentes criminais 

do acusado e se este é reincidente ou não, ou, há ocasiões que desprezam estes 

vetores e alicerçam o decreto no modus operandi do crime.  

Convém sublinhar que prender alguém, provisoriamente, apenas por conta 

dos seus antecedentes, revela um Direito Penal do autor, incompatível com a ordem 

constitucional. 

Há uma imensidade de autores os quais rechaçam tal pressuposto, conforme 

se verá nos próximos tópicos, por entenderem que, tal expressão é porosa, 

indeterminada, ambígua, nada clara, sendo campo fértil para o cometimento de 

arbitrariedades. Nessa linha de raciocínio, encontra-se a decisão a qual foi tomada 
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pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e 

teve como Relator, o Desembargador Amilton Bueno de Carvalho. 

HABEAS CORPUS. Prisão preventiva. requisitos legais. presunção 
de periculosidade pela probabilidade de reincidência. 
inadmissibilidade.- A futurologia perigosista, reflexo da absorção do 
aparato teórico da Escola Positiva – que, desde muito, têm 
demonstrado seus efeitos nefastos: excessos punitivos de regimes 
políticos totalitários, estigmatização e marginalização de 
determinadas classes sociais (alvo do controle punitivo) – tem 
acarretado a proliferação de regras e técnicas vagas e ilegítimas de 
controle social no sistema punitivo, onde o sujeito – considerado 
como portador de uma perigosidade social da qual não pode subtrair-
se – torna-se presa fácil ao aniquilante sistema de exclusão social.- A 
ordem pública, requisito legal amplo, aberto e carente de sólidos 
critérios de constatação (fruto desta ideologia perigosista) – portanto 
antidemocrático –, facilmente enquadrável a qualquer situação, é 
aqui genérica e abstratamente invocada – mera repetição da lei –, já 
que nenhum dado fático, objetivo e concreto, há a sustentá-la. 
Fundamento prisional genérico, anti-garantista, insuficiente, 
portanto!- A gravidade do delito, por si-só, também não sustenta o 
cárcere extemporâneo: ausente previsão constitucional e legal de 
prisão automática por qualquer espécie delitiva. Necessária, e 
sempre, a presença dos requisitos legais (apelação-crime 
70006140693, j. em 12/03/2003).- À unanimidade, concederam a 
ordem.                                                                                                    
               

            Ainda que minoritariamente, percebe-se que há precedente na jurisprudência 

rechaçando tal cláusula.  

3.3 Crítica ao fundamento da ordem pública a partir da Constituição Federal  

 Neste tópico, insta avaliar o fundamento da garantia da ordem pública, sob 

perspectiva diversa daquela até então desposada. Isso porque, em contrafluxo, há 

parcela considerável da doutrina que advoga por uma leitura constitucional do art. 

312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que o referido embasamento se 

contrapõe às disposições constitucionais, uma vez que agenceia prisão anterior ao 

trânsito em julgado com fins de pena definitiva, diante da falta de cautelaridade e 

instrumentalidade da medida. 

 Conforme salienta Gustavo Badaró a expressão “ordem pública” é vaga, de 

conteúdo indeterminado. Ademais, elucida que esta carece de um referencial 

semântico seguro para colocar em risco a liberdade individual do acusado. Tão logo, 

quando se prende para “garantir a ordem pública” não se está buscando a 
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conservação de uma situação de fato necessária para assegurar a utilidade e a 

eficácia de um futuro provimento condenatório. Pelo contrário, o que se está 

pretendendo é a antecipação de alguns efeitos práticos da condenação penal.111 

 No mesmo caminhar, para Baldez Kato, a prisão como garantia da ordem 

pública rompe com o princípio da legalidade, pelo seu conceito indefinido, subjetivo, 

vago e amplo. É precisamente em tal expressão de conteúdo ideológico que se 

verifica a possibilidade do exercício arbitrário das prisões, em detrimento aos direitos 

fundamentais, tornando legítimas decisões injustas e ilegais.112 

 Prossegue o autor apregoando que tal modalidade de encarceramento é, em 

realidade, uma opção legislativa para o controle social do acusado (inimigo), 

afastada dos fins instrumentais.  

 Nessa esteira, não há possibilidade de suprimir o direito de liberdade do 

acusado meramente porque a sociedade – diga-se de passagem, leiga – assim o 

quer (clamor público) ou porque o crime gerou qualquer abalo extraprocessual. É 

mister aprofundamento técnico sendo analisado o caso concreto, avaliando se há ou 

não a ocorrência dos requisitos acrescidos de pelo menos um dos fundamentos do 

art. 312 CPP, para só então se chegar à conclusão acerca da necessidade ou não 

da decretação da prisão cautelar.  

 De outra monta, vale lembrar que o chamado “processo penal de 

emergência”, movido pela segurança midiática e social, exige a medida coercitiva de 

liberdade como se pena antecipada fosse e, tão logo, concebe a prisão preventiva 

para resguardar a ordem pública como uma panaceia para curar a ânsia de 

segurança do povo113, possibilitando que sejam prolatadas decisões oportunistas 

embasadas nas rotineiras conotações atribuídas a tal cláusula. Tal atitude transmite 

à sociedade a falsa ideia que as instituições funcionam e, de fato, estão 

comprometidas em conter as condutas delitivas.  

 Fauzi Hassan afirma que a ordem pública é argumento típico da retórica de 

emergência por ser um conceito vago que inclui tanto a presunção de culpabilidade, 

quanto a possibilidade de reiteração, haja vista que tal cláusula está ancorada no 

                                                 
111 BADARÓ, Gustavo Henrique. Direito Processual penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2009. Tomo II. P 193. 
112 BALDEZ KATO, Maria Ignez Lanzellotti. A (des) razão da prisão provisória. Rio de 
Janeiro: LumenJuRIS, 2005. P 117. 
113 TEDESCO WEDY, Miguel. Teoria geral da prisão cautelar e estigmatização. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006. p 163.  



68 

 

discurso “lei e ordem” que inspira a legislação de emergência. Nesses termos, 

prossegue o autor, afirmando que permanece insensível à flagrante 

inconstitucionalidade desse mote, vez que esta não apresenta conteúdo 

perfeitamente identificável.114 

 Nessa esteira, revela-se o simbolismo latente dentro do Processo Penal, na 

medida em que a prisão processual toma contornos de pena, havendo um completo 

desinteresse com o provimento final do processo, dando lugar à saciedade 

momentânea de ter uma prisão. 

 No presente momento de estruturação do raciocínio urge trazer à tona 

destaque dado por Aury Lopes Jr. Ao tecer crítica acerca da distorção operada no 

Projeto de Lei que propunha a reforma do Código de Processo Penal, o autor 

sustenta que a mudança no texto original obrada através da Emenda Substitutiva 

global, que resgatou o texto original de 1941, tornou inócua a intenção inicial de 

seus autores de limitar a esfera de subjetividade permitida ao julgador quando da 

decretação de uma prisão preventiva. 

 Percebe-se, dessa feita, que por algum motivo, o legislativo atuou de forma 

conservadora, visto que o PL 4.208/2001, tinha como escopo modificar 

completamente o art. 312 do CPP, no parecer do Relator, Deputado Ibrahim Abi-

Ackel, citado por Aury Lopes Jr, era destacado que: 

 

 São enunciadas com clareza as hipóteses de aplicação, 
descumprimento, revogação e substituição das medidas cautelares, 
fugindo desse modo o projeto de causas indeterminadas, como, no 
caso da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e garantia da 
ordem econômica, substituídas por definições precisas das 
circunstâncias que a justificam115.   

 

Em uma análise sumária, pode apontar-se que a medida conservadora em 

comento teve como objetivo consequencialista a manutenção da margem de 

discricionariedade no exercício da jurisdição permitindo ao julgador que fuja de 

fundamentação técnico objetiva, debruçando-se sobre elementos empíricos que não 

deveriam ser fontes do direito, tais como mídia e clamor público. No mesmo 

caminhar, quanto ao termo em comento Aury Lopes Jr sustenta, in verbis:  

 

                                                 
114 CHOUKR HASSAN, Fauzi. Processo penal de emergência. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002. p 147. 
115 LOPES JR, Aury. op. cit., p 838.   
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Até hoje, ainda que de forma mais dissimulada, tem servindo a 
diferentes senhores, adeptos dos discursos autoritários e utilitaristas, 
que tão “bem” sabem utilizar dessas cláusulas genéricas e 
indeterminadas do direito para fazer valer seus atos prepotentes.  

 

 Assinala Morais da Rosa que o art. 312 do CPP contém uma “anemia 

semântica”, pois basta um pouco de conhecimento de estrutura linguística para 

construir artificialmente esses requisitos, cuja falsificação é inverificável116. Portanto, 

é evidente que a ordem pública como fundamento da prisão preventiva confere ao 

magistrado um poder de um quase “Deus”, visto que confere a este o arbítrio de 

utilizá-la ao seu bel-prazer.   

Nessa linha de raciocínio, Hélio Tornaghi firma ao se debruçar sobre o 

assunto sustenta que, in verbis:  

 

De tanto mandar prender, há juízes que terminam esquecendo os 
inconvenientes da prisão. (...) O juiz que cai no hábito é o religioso 
que já não atenta para o sentido das próprias orações e as vai 
repetindo mecanicamente. (...) A possibilidade de soltar e tornar a 
prender a soltar de novo e mais uma vez prender, tudo ao talante do 
juiz, facilita a inconsideração, presta-se à imprudência, e o bom juiz 
deve acautelar-se contra essa facilidade; - o perigo do exagero, que 
conduz o juiz a ver fantasma, a temer danos dos imaginários, a 
transformar suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é 
zelo o que na verdade é exacerbação do escrúpulo117.   

 

De outra banda, insta recordar que as medidas cautelares se destinam a 

garantir o normal funcionamento do processo – conforme, minuciosamente, 

elucidado no capítulo anterior. Tão logo, tais medidas não se destinam a “fazer 

justiça”, mas sim garantir o normal funcionamento da justiça por meio do respectivo 

processo penal de conhecimento. Portanto, essas são instrumentos a serviço do 

instrumento processo, por esse motivo, sua característica básica é a 

instrumentalidade qualificada ou ao quadrado.118 

Conforme elucida Delmanto Junior a característica da instrumentalidade é 

ínsita a prisão cautelar na medida em que, para que não se confunda com pena, só 

se justifica em função do bom andamento do processo penal e do resguardo da 

eficácia de eventual decreto condenatório119.  

                                                 
116 Ibidem. 
117 TORNAGHI, Hélio. Curso de processo penal. 6 ed. São Paulo: Saraiva. 1989. p 10-11.  
118 Ibid, p 839.  
119 DELMANTO JUNIOR, Roberto. op. cit., p 83.  
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Desse modo, impossível se torna obter conclusão diversa, a não ser que a 

ordem pública como fundamento da prisão preventiva por possuir enfoque diverso 

ao cautelar é substancialmente inconstitucional, uma vez que sua legitimidade está 

intimamente ligada à instrumentalidade que lhe deveria ser inerente120. Nesse 

caminhar, posicionou-se Aury Lopes Jr, a saber: 

 

Obviamente que a prisão preventiva para garantia da ordem pública 
não é cautelar, pois não tutela o processo, sendo, portanto, 
flagrantemente inconstitucional, até porque, nessa matéria, é 
imprescindível a estrita observância ao princípio da legalidade e da 
taxatividade. Considerando a natureza dos direitos limitados 
(liberdade e presunção de inocência), é absolutamente inadmissível 
uma interpretação extensiva (in malan partem) que amplie o conceito 
de cautelar até o ponto de transformá-la em medida de segurança 
pública.121 

  

À luz do até aqui elucidado, verifica-se que há forte crítica na doutrina quanto 

à flagrante inconstitucionalidade que abrange o fundamento ordem pública, pela 

amplitude da expressão, que termina por autorizar a prisão preventiva sempre que o 

magistrado assim o desejar, já que o termo permite uma gama de interpretações. 

Observa-se, ademais, que recebe julgamento desfavorável pela percepção dos 

autores de que tal cláusula se distancia das funções/objeto da custódia provisória, 

vez que não estabelece vínculo com o regular desenvolvimento do processo, 

deixando de ser “instrumento a serviço do instrumento processo”122.   

 

3.4 A banalização do mal: o “clamor público” e a prisão preventiva como juízo 

antecipado de culpa 

 Revela-se cristalino que a presunção de inocência é uma das garantias mais 

importantes que possuiu o cidadão frente ao arbítrio que possa vir a sofrer por parte 

do Estado. Opera como uma espécie de barreira de contenção, a qual estado não 

tem legitimidade para violar, conforme pormenorizadamente examinou-se no 

primeiro capítulo deste trabalho.  

                                                 
120 LOPES JR, Aury. op. cit., p 839. 
121 Ibidem.  
122 Ibidem.  
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 Luigi Ferrajoli123, autor Italiano que consolidou as premissas da doutrina penal 

garantista, apregoa que toda a prisão decretada antes do trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória mostrar-se-ia ilegal e inadmissível, já que iria de 

encontro aos princípios da presunção de inocência. 

No entanto, a prisão preventiva mostra-se excepcionalmente cabível e 

necessária dentro do direito processual penal brasileiro, desde que, como já 

explicitado no capítulo sobre tal instituto, utilizada como instrumento de tutela do 

próprio processo, enquanto medida cautelar que deveria ser.   

De tal sorte, torna-se translúcido que se a prisão preventiva é um instituto 

controvertido, frente a indesejável abdicação à direitos e garantias individuais feita 

pelo magistrado que a aplica, na falta de outros meios eficazes de tutelar o 

processo, sua utilização apenas se mostra excepcionalmente necessária.  

Nesse contexto, a problemática se instaura quando a prisão preventiva, que 

deveria ser utilizada em casos excepcionais, passa a ser banalizada, sob o pretexto 

das mais variadas interpretações atribuídas, pela jurisprudência e doutrina pátria, à 

ordem pública como fundamento da segregação cautelar.  

Camila Eltz de Lima verifica que, nessa hipótese de encarceramento, há em 

verdade a “perversão do instituto”, já que a medida perde seu caráter processual, 

instrumental, para se transformar em medida de defesa social contra acusados 

socialmente perigosos124. 

 De um modo geral, a população acredita ser o Brasil o pais da impunidade no 

qual "a polícia prende e o judiciário solta! Adoram soltar bandido”. Isso ocorre pela 

forte crença em uma cultura subjacente de defesa social, a qual mascara incontáveis 

lesões à direitos fundamentais. Observa-se, ademais, que tal mito é facilmente 

desenvolvido pela “colaboração” da mídia, reclamando, incansavelmente, por maior 

rigor penal, dando enseja a um sistema penal ainda mais político e autoritário.  

 Juiz e cultura, nesse contexto, acabam se unindo, ainda que a base normativa 

disponha em sentido diverso, na medida em que a necessidade de dar cabo 

imediato – simbólico, não real – ao sentimento de insegurança, em inúmeros casos, 

prepondera sobre todo um ordenamento jurídico democraticamente 

constitucionalizado.  

                                                 
123 FERRAJOLI, Luigi. op. cit, p 851.  
124 LIMA, Camila Eltz de. A garantia da ordem pública como fundamento da prisão 
preventiva: (in) constitucionalidade à luz do garantismo penal. Revista de Estudos Criminais. 
Porto Alegre, nº 11, p. 184 - 164, 2003. 
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Dessa maneira, o mecanismo por meio do qual o magistrado consegue 

atender, instantaneamente, a esses anseios da coletividade é a prisão preventiva, 

utilizando-a como medida quase automática para saciar o “clamor público”.  

Insta salientar que o aludido “clamor público”, o qual incontáveis vezes é 

utilizado como fundamento para o decreto da segregação cautelar, tal como ordem 

pública é um conceito inconsistente podendo receber uma gama de interpretações. 

Conforme alerta Sanguiné tal conceito é incompatível com um sistema constitucional 

baseado na segurança jurídica e na eficácia de direitos fundamentais. O autor 

constata que a jurisprudência o utiliza de inúmeras maneiras, a saber: 

 
1) a repercussão do crime na comunidade; 2) a preservação da 
credibilidade do Estado e da Justiça; 3) a satisfação da opinião 
pública; 4) a proteção da paz publica; 5) a comoção social ou 
popular; 6) o desassossego, temor geral, espanto, perplexidade, 
abalo ou inquietação social; 7) a indignação, repulsa profunda ou 
revolta na comunidade; 8) a gravidade do crime: periculosidade e 
modus operandi.125 

 

 
Sanguiné apregoa que é inconstitucional atribuir a prisão preventiva a função 

de acalmar o alarma social ocasionado pelo delito, por mais que considere que 

sejam respeitáveis os sentimentos de “vingança”. Prossegue o autor afirmando que 

a prisão preventiva não está concebida para desempenhar função de pena 

antecipada (operando como prevenção), levando em conta que ainda não se 

determinou quem seja o responsável pela infração. Apenas dentro do esquema 

lógico de presunção de culpabilidade poder-se-ia conceber a prisão preventiva como 

instrumento apaziguador das ânsias e temores suscitados pelo delito126.  

De tal forma, o que deve ser feito para acalmar o alarma social - espécie de 

“vingança” coletiva – deve ser uma sentença mais célere sobre o mérito, respeitando 

as garantias fundamentais inerentes a todos os indivíduos, condenando ou 

absolvendo, uma vez que somente uma decisão judicial prolatada em um processo 

válido tem a competência para determinar a culpabilidade e a sanção penal do 

acusado.  

                                                 
125 SANGUINÉ, Odone. “A Inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da 
Prisão Preventiva”. In: Revista de Estudos Criminais, no 10, Porto Alegre, Nota Dez, 2003. p 
114.  
126 Ibidem. 
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Portanto, a prisão preventiva não é mecanismo hábil para suprir tal carência 

social, a ser utilizada de forma desenfreada, encarcerando a todo momento o maior 

número possível dos que prima facie apareçam como autores de fatos delitivos.127  

Contudo, por meio da cortina de fumaça do alarma social, o legislador 

consegue uma expansão da política de ordem pública, conferido ao juiz um poder 

cujo exercício esta decisivamente condicionado pelas informações da polícia – 

termômetro fiel do alarma social, na fase preliminar – e pelos meios de comunicação 

que permitem instrumentalizar “sabiamente” tal alarma coletivo, conforme diversos 

momentos políticos ou econômicos.  

 Nesse caminhar, o alarma social se converte no critério-diretriz das medidas 

cautelares, cada vez mais caracterizadas como pena antecipada. No entanto, é 

evidente que o poder discricionário do juiz oriundo do clamor popular é uma 

valoração arbitrária, tendo em vista que somente em aparência o juiz administra tal 

valoração, sendo ele, no bem da verdade, condicionado por toda a série fatores 

(opinião pública, mídia, etc.).  

De tal sorte, revela-se cristalino que o magistrado, nessa hipótese, está de 

fato cerceado de sua independência, transformando-se em polícia. Tal margem 

aberta de valoração, advinda da perda de consistência pratica da distinção direito 

material/direito processual, contribui para que a prisão preventiva se transforme 

sempre em uma sanção antecipada.128 

Neste momento, é curial a percepção acerca da importância política que 

desempenham os veículos midiáticos, tendo em vista que são neles que o cidadão 

procura o conhecimento a respeito de tudo aquilo que acontece no mundo que não é 

possível de ser acessado fisicamente. Assim, o indivíduo a partir da ideia desposada 

no aparato midiático vem a construir suas próprias percepções políticas.  

Por outro lado, não há que se perder de vista que tal conhecimento oriundo 

desses veículos de comunicação são passíveis de ser moldados, haja vista que os 

grandes meios de comunicação possuem objetivos específicos em tudo aquilo que 

transmitem – mídia produtora de realidade. Desse modo, ainda que não manipulem 

diretamente a informação, manejam a opinião pública, haja vista que possuem o 

poder de enfocar certos assuntos em detrimento de outros.  

                                                 
127 Ibidem. 
128 Ibidem.  
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Nesse contexto, convém sublinhar as interessantes e sugestivas manobras 

frequentemente feitas pelos aparatos midiáticos, uma vez que em inúmeros casos 

há uma exploração por parte da mídia de determinados fatos – basta lembrar as 

inusitadas operações com nomes atraentes – nos quais, curiosamente, ocorrem 

vazamento de provas colhidas ao longo do inquérito ou da fase processsual 

(gravações telefônicas, informações em geral). Tão logo, tais “acontecimento” 

deslocam-se para as pautas públicas de discussões, construindo assim a opinião 

pública acerca dos fatos (a conhecida teoria do agendamento).129 

Desse modo, constrói-se, midiaticamente, o pressuposto da posterior prisão 

cautelar. Pese que, o magistrado acaba por confundir “clamor social” com “opinião 

publicada”, assim, acreditando ser não só juiz da causa, como também um 

“justiceiro”, justifica o decreto da prisão cautelar através de embasamentos 

empíricos que em nada tem a ver com os requisitos cautelares. Percebe-se, assim, 

que o magistrado acredita que por meio de tal atitude logrará restaurar a paz e a 

tranquilidade no convívio social, ou seja, a tão controversa ordem pública.   

Não sem motivo, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos de Estraburgo se 

esforça em destacar que a ordem pública não deve ser e tampouco depender da 

satisfação da opinião pública ou das reações populares em relação ao indivíduo 

suspeito. Para referido Tribunal, não é suficiente que as decisões se limitem a fazer 

abstratamente referência a natureza do delito in casu, as circunstâncias nas quais foi 

realizado e as reações de parentes da vítima. 130  

No bem da verdade, quando se justifica a decretação da prisão preventiva na 

luta contra a delinquência ou para restabelecer o sentimento de confiança dos 

cidadãos no ordenamento jurídico, aplacar o clamor público criado pelo delito e etc., 

está-se introduzindo elementos estranhos à natureza cautelar e processual que 

legitimamente se atribuem às instituições. Revelando que a prisão preventiva acaba 

por cumprir funções de pena definitiva.  

 Assumindo, dessa maneira, contornos, como já elucidado, de pena 

antecipada, violando o devido processo legal e, sobretudo, a presunção de 

inocência. Nessa esteira, no tocante a prisão preventiva para garantir a ordem 

pública Sanguiné adverte, a saber: 

                                                 
129 LOPES Jr., Aury. op. cit., 841. 
130 SANGUINÉ, Odone. op. cit., p 115. 
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entre as finalidades que cumprem a prisão preventiva se encontra 
também a prevenção geral, na medida em que o legislador pretende 
contribuir à segurança da sociedade, porém deste modo se está 
desvirtuando por completo o verdadeiro sentido e natureza da prisão 
provisória ao atribuir-lhe função de prevenção que de nenhuma 
maneira está chamada a cumprir Assim, se põe em perigo o 
esquema constitucional do Estado de Direito, dando Iugar a uma 
quebra indefensável do que deve ser um processo penal em um 
Estado Social e Democrático de Direito, pois vulnera o princípio 
constitucional da presunção de inocência e da liberdade de todo 
cidadão e a própria essência do instituto da prisão preventiva131. 

 

 Nessa monta, é curial ressalvar que tais atribuições de prevenção geral e 

especial, ou até mesmo de retribuição, são fins exclusivos de uma pena, que 

supostamente prescinde de um processo judicial válido e uma sentença transitada 

em julgado. É de suma relevância que se compreenda que referidas funções jamais 

deveriam ser buscadas na via cautelar.  

 Assim, inversamente, portanto, da prisão pena, que é a retributiva, que se 

baseia na responsabilidade do acusado, que é injusta para o inocente, a prisão 

provisória é cautelatória, baseia-se na necessidade de chegar a uma solução correta 

e justa de que o bem comum a exija132. 

 Portanto, o magistrado não pode utilizar a prisão preventiva como instrumento 

de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, haja vista que 

o sistema jurídico brasileiro, lastreado nas bases democráticas, prevalece o princípio 

da liberdade individual, o qual é incompatível com punição sem processo e 

inconciliável com condenação sem defesa. Com efeito, a prisão preventiva não 

ambiciona infringir punição àquele que sofre a sua decretação, mas sim destina-se a 

atuar em prol da atividade estatal desenvolvida no processo, isto é, dispõe tãosó de 

função cautelar.133 

 

3.5  O Falacioso argumento da “Credibilidade das Instituições” 

  

                                                 
131 Ibid., p 114 
132 TORNAGHI, Hélio. Instituições de direito penal. 2º ed, ver. E atual. São Paulo: Saraiva, 
1978. v 3. p 147.  
133 Cf. HC nº 79.857, rel. CELSO DE MELLO, DJ de 04. 05. 2001.  
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A “Credibilidade das instituições” também se revela como uma possível leitura 

à controvertida “garantia da ordem pública”, conforme já elucidado. Tal conotação 

nada mais é do que desdobramento do resguardo do alarma social, isto é, do 

inconsistente “clamor público”.   

Aury Lopes Jr. apregoa que tal justificativa é uma falácia, tendo em vista que 

nem as instituições são tão frágeis, nem a prisão preventiva é um instrumento apto 

para esse fim, em casos de eventual necessidade de proteção. Observa, ademais, 

tratar-se de uma função meta processual incompatível com a natureza cautelar da 

medida.134   

De outra banda, é no mínimo inquietante a crença que as instituições 

prescindam do cárcere cautelar, salta aos olhos que o poder público necessite lançar 

mão da prisão para se legitimar. Eis que, nesse contexto, acaba por anunciar um 

grave retrocesso, lastreado em autoritarismo puro, inconcebível dentro de um nível 

de civilidade avançada.  

Além disso, é mister que se diga que nesta hipótese o judiciário assume típica 

atividade de polícia. Veja-se, nesse sentindo, o que destacou o Ministro Eros Grau 

no voto que proferiu no HC 95.009-4/SP:  

 

18. O que caracteriza a sociedade moderna, permitindo o 
aparecimento do Estado moderno, é por um lado a divisão do 
trabalho; por outro a monopolização da tributação e da violência 
física. Em nenhuma sociedade na qual a desordem tenha sido 
superada admite-se que todos cumpram as mesmas funções. 
Divisão de funções, não separação de poderes, qual tenho insistido 
em textos acadêmicos e em inúmeros votos prolatados neste 
Tribunal. 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). (grifo meu) 

 

Insta compreender, nesse contexto, que o combate à criminalidade – garantia 

da segurança pública, em certos casos vai de encontro com pretensões, legítimas ou 

não, de direitos individuais. Pese que, no Estado de direito há, às disposições dos 

cidadãos, um Poder judiciário independente, com funções de arbitrar esses conflitos, 

declarando ao indivíduo quais constrangimento o ordenamento jurídico o obriga a 

suportar. 

                                                 
134 LOPES Jr., Aury. op. cit., p 844.  
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Contudo, isso tem sido ignorado nos dias atuais, uma vez que alguns juízes 

se envolvem direta e pessoalmente com os agentes da Administração, participando 

de investigações policiais que resultam em ações penais de cuja apreciação e 

julgamentos eles mesmo serão incumbidos. Desse modo, está-se estabelecendo o 

sistema inquisitório e misto, recusando por completo o sistema acusatório. Este, 

como já demonstrado no primeiro capítulo, contemplado pelo ordenamento jurídico.  

Com efeito, o acusado não se verá face a um juiz independente e imparcial. 

Assim, quando o magistrado se vale do argumento de “restaurar a credibilidade da 

justiça” nada mais está fazendo do que utilizar a prisão preventiva como mecanismo 

de implementação de segurança pública, tendo em vista que tal atividade é típica de 

polícia, afastando-se por completo da instrumentalidade e da excepcionalidade do 

cárcere cautelar. 

 Contudo, é inadmissível tal atitude, uma vez que não se pode confundir prisão 

cautelar com política séria de combate a violência, por um motivo bastante simples: 

prisão cautelar em nada se relaciona com os altos índices de violência urbana que 

amedrontam o País – tal temática já foi discutida no capítulo II. Se ocorrem infrações 

no meio social, uma coisa é certa, a culpa não é do judiciário, competindo apenas ao 

Estado adotar medidas necessárias para conter referida violência.  

 Não é a prisão preventiva que irá lograr solucionar o problema de violência 

nas ruas, mas sim a adoção de políticas públicas sérias de combate, oriundas do 

Poder Executivo. O judiciário não é o poder competente para implementar medida de 

segurança pública.  

 Apesar da obviedade, é de suma que se ressalve prisão cautelar é tida para 

assegurar o curso do processo penal justo, medida adotada pelo judiciário. 

Entretanto, a prisão preventiva, neste caso, utilizada como forma de tentar restaurar 

a credibilidade do sistema judiciário, apresenta-se como medida de segurança 

pública, afastando-se por completo da instrumentalidade que lhe deveria ser 

inerente.  Por esse motivo, representa verdadeiro juízo antecipado de culpabilidade.  

Dessa feita, são mitigados uma série de direitos constitucionais em nome de 

um sistema penal essencialmente repressivo, baseado na crença de que o Direito 

Penal bem como o Processo Penal são as respostas mais acertadas de que o 

Estado dispõe para sanar problemas sociais, políticos e econômicos que o país 

enfrenta.  
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3.6 O antagonismo entre a “futurologia” da reiteração delitiva e o Sistema 

Acusatório  

É sabido que na grande maioria dos julgados prevalece a ideia de que a prisão 

para garantir a ordem pública seria aquela feita para se evitar a prática de novos 

crimes, diante da periculosidade do agente. Sendo essa a posição adotada pela 

Suprema Corte. Contudo, ao longo deste trabalho já se evidenciou que tanto referida 

fundamentação, quanto às outras elucidadas, trazem consigo nítida presunção de 

culpabilidade operando como pena antecipada, restando violadas, portanto, as 

garantias constitucionais da presunção de inocência, contraditório e ampla defesa.  

 É curial a percepção que tanto o argumento de risco de reiteração delitiva 

como o resguardo da credibilidade de justiça não atendem ao processo penal, mas 

sim a uma função de polícia do Estado, completamente estranha ao objeto do 

processo. O juiz deixa de preocupar-se exclusivamente com a finalidade de sua 

atividade jurisdicional, qual seja, o provimento de uma tutela através da aplicação de 

uma pena, após realizado o devido processo legal e evidenciada a culpabilidade do 

acusado por meio das provas admitidas pelo ordenamento jurídico, passando a 

suprir função policialesca ao buscar dar resposta de forma imediata aos anseios da 

sociedade, que acostumada com a velocidade da virtualidade não quer esperar pelo 

processo, daí a paixão por prisões cautelares e a visibilidade da imediata punição135. 

Passa o judiciário, portanto, a tentar preencher lacuna deixada pelo Poder 

Executivo.  

 Ademais, alerta Aury Lopes jr. que referida justificativa é um diagnóstico 

impossível de ser realizado, uma vez que apenas dispondo de dons especiais (arte 

de vidência) ou possuindo uma bola de cristal, poderia o magistrado chegar à 

conclusão que no dia seguinte o acusado irá cometer ilícitos novamente. Prossegue 

o autor asseverando que tal embasamento é flagrantemente inconstitucional, tendo 

em vista que a única presunção que a Carta Magna admite é a de inocência e ela 

permanece intacta em relação a fatos futuros.136  

                                                 
135 LOPES Jr, Aury. Introdução crítica ao processo penal: fundamento da instrumentalidade 
garantista. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. p 27. 
136 LOPES Jr, Aury. 2012. op. cit., p 845.  
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 Insta relembrar que, segundo Salo de Carvalho, uma das principais distinções 

entre sistema inquisitório e o acusatório se manifesta no que diz respeito à 

existência de possibilidade concreta de refutação das hipóteses probatórias137. 

 Nesse caminhar, ao tecer comentários sobre o tema, aclara Camila Eltz de 

Lima: 

 

Por conter um evidente juízo de valor, dada a ambiguidade da 
expressão, a decisão que decreta a prisão preventiva com base 
neste fundamento é (sempre) autoritária, vez que tal locução não é 
suscetível de prova ou de refutação. Por tais razões, ofende os 
axiomas (garantistas) da nulla accusatio sine probatione – não se 
pode admitir uma segregação que não esteja embasada num 
fundamento concreto e que não esteja definido pela legislação – e da 
nulla probatio sine defensione – não há possibilidade de se exercer a 
defesa pela impossibilidade de se realizar contraprova.138 

 

 Nesse contexto, salta aos olhos a perversão da ordem constitucional, na 

medida em que referido embasamento é completamente inquisitório, não oferecendo 

possibilidade de defesa para o acusado. É evidente que em tais circunstâncias o 

elemento que conduz o magistrado à decretação da prisão preventiva é artifício 

dedutivo irrefutável, remontando às mais perversas características do sistema 

inquisitório. Desse modo, torna-se intangível para o acusado apresentar provas de 

que não virá a reiterar condutas delitivas, uma vez que é uma contraprova 

impossível de ser produzida. Ademais, nem o direito e nem tampouco o processo 

penal estão legitimados à pseudotutela do futuro a qual é incerta e imprevisível.  

 A prisão preventiva para a garantia da ordem pública sob o argumento de 

“perigo de reiteração” apresenta-se como o anseio mítico por um direito penal do 

futuro, que pretende proteger a sociedade do que possa vir a acontecer (ou não).139 

Contudo, tal exacerbado protecionismo tem demonstrado efeitos trágicos, quais 

sejam, excessos punitivos de regimes políticos totalitários, estigmatizarão e 

marginalização de determinadas classes sociais. Desse modo, tal futurologia 

perigosista acaba por dar ensejo a regras e técnicas vagas e ilegítimas de controle 

social no sistema punitivo. Nessa linha de raciocínio, verifica-se que o sujeito é 

considerado como portador de uma perigosidade social da qual não pode se 

                                                 
137 CARVALHO, SALO de. Pena e Garantias: uma leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no 
Brasil. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2001, p. 199.  
138 LIMA, Camila Eltz, op. cit., p 170.  
139 LOPES JR., Aury. op. cit., p 845. 
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subtrair, em razão disso se torna uma presa fácil ao aniquilante sistema de exclusão 

social.140  

Posto isso, a partir da premissa de que no sistema acusatório está 

sacramentada a estrutura sincrônica dialética do processo, a qual não só limita o juiz 

à função de julgar como também estabelece que a gestão da prova deve estar tão 

somente nas mãos das partes, evidencia-se que referido embasamento subverte a 

ordem constitucional. Pese que, em tal modalidade de encarceramento, o juiz não só 

desrespeita ao princípio acusatório por não se furtar de poderes instrutórios no 

processo, como também o viola por, agindo como acusador, obstar o exercício da 

defesa, decidindo de acordo com conjecturas as quais não se apresentam como 

fatos concretos, mas sim como meras presunções dedutivas e futurísticas que 

sequer se podem afirmar que virão a se concretizar no mundo dos fatos.  

Como consequência irremediável, acaba por transgredir, por igual, o princípio 

do contraditório e da ampla defesa, por representar ao paciente da medida 

fundamento impossível de ser refutado empiricamente, dada a imprecisão e a 

vagueza da locução. 

 

3.7 A situação paradoxal entre fundamento da “ordem pública e o princípio da 

legalidade (taxatividade das medidas cautelares pessoais)  

Revela-se oportuno, no presente momento, trazer à baila outro grande motivo 

que deflagra a incompatibilidade entre a prisão preventiva decretada sob o 

fundamento da garantia da ordem pública e o sistema de garantias processuais 

penais estabelecido na Constituição Federal. Eis que o princípio da legalidade o qual 

por ser estritamente vinculado a questão da segurança jurídica e do controle do 

poder estatal persecutório, apenas autoriza o exercício desse poder em casos 

exclusivamente pré-definidos em lei, de maneira clara e precisa, o que obviamente 

não é respeitado pelo pressuposto da “garantia da ordem pública”.  

As origens históricas e políticas do princípio da legalidade estão nos ideais da 

Revolução Francesa, onde triunfou o liberalismo político, época do denominado 

“movimento ilustrado”, como medida para combater o absolutismo. Nessa linha de 

pensamento assevera Nereu José Giacomolli: 

                                                 
140 Cf. HC 70006140693, rel. Des. Amilton Bueno de Carvalho, dj. 23/04/2003. 



81 

 

 

Os novos ideais pregavam a necessidade de substituição da vontade 
individual dos soberanos e dos julgadores, por uma vontade geral, a 
qual deveria estar contida numa disposição normativa emanada do 
Poder Legislativo, com reconhecida legitimidade popular, vinculada 
aos poderes legais. Tais ideais preconizavam que o cidadão não 
podia mais ser um mero instrumento de poder, ou sujeito passivo do 
absolutismo monárquico, mas um partícipe e controlador deste 
poder, com direitos e certas garantias, como a ser submetido ao 
império da vontade popular e não à vontade particular dos detentores 
do poder. Ainda, como fundamento de um ideal democrático, as 
funções ou atribuições deveriam ser distribuídas entre os diversos 
órgãos do Estado141. 

  

 Desse modo, percebe-se que a origem política do princípio da legalidade 

vincula-se ao contrato social e assenta suas raízes na ideia de uma razão que 

harmonize todas as pessoas, na exclusão de arbitrariedade estatal, na 

inviolabilidade da liberdade de toda a pessoa, e na exigência de dar segurança e 

certeza ao direito. 

 Observa-se, ademais, que referido princípio delimita que nenhum cidadão 

será submetido, por parte dos poderes do Estado, a crimes ou penas que não 

tenham legitimidade popular. Dito de outro modo, a autoridade para cominar penas 

aplicáveis aos delitos reside no Poder Legislativo, o qual representa a vontade de 

toda a sociedade, por força do contrato social.  

 Por óbvio, o princípio da Legalidade surgiu para evitar os abusos do 

absolutismo, com a revolução burguesa, na época da ilustração, como postulado 

orientador do movimento codificador do direito continental, e como “um imperativo do 

Direito Penal liberal”142.  

 É mister que se diga que a concepção formalista de tal princípio garante que 

um fato somente constituirá uma infração criminal quando assim estiver previsto em 

lei, no momento em que for praticado o delito e, ainda, ao sujeito condenado se 

aplicará a espécie e a quantidade de penal prevista no tipo penal (Arts. 5º, XXXXIX, 

da CF e 1º do CP). 

 Insta ressalvar, contudo, que a adoção do referido princípio não induz 

unicamente à incorporação de um sistema jurídico de normas legais, precisas e 

claras, proporcionador da aplicação do ius puniendi, tendo em vista que também 

                                                 
141 GIACOMOLLI, Nereu José. O princípio da legalidade como limite do ius puniendi e 
proteção dos direitos fundamentais. In: Direito Penal em tempos de crise. Coordenado por 
Lenio Luiz Streck – Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. P 151 - 174.  
142 Ibidem, p 155. 
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resguarda os direitos e garantias fundamentais de todo os cidadãos (art. 1º, III, 5º 

XLI, XXXV e LXVIII, da CF).  

 Nessa perspectiva, alerta Nereu Giacomolli143 que o princípio da legalidade 

vincula-se à limitação do poder de punir, à divisão das funções públicas entre os 

poderes do Estado, ao pacto social que sustenta politicamente a convivência 

humana, e à soberania popular legitimadora das normas penais. 

 Prossegue o autor apregoando que referido princípio, além de dar seguridade 

a um ordenamento jurídico, constitui-se em uma garantia protetiva dos 

jurisdicionados frente ao ius puniendi. Sendo assim, os cidadãos podem saber de 

antemão, não só qual a conduta que está proibida, qual a sanção e quais são seus 

limites, mas sobretudo que o acusador e o julgador não poderão, por sua própria 

iniciativa, determinar tipos criminais, as penas ou as espécies de medidas de 

segurança. 

 Nesses termos, é inegável que  a legalidade penal é um princípio 

constitucional a qual limita o poder legislativo a formular preceitos claros, precisos, 

determinados e de acordo com a Constituição, limitativo do poder jurídico do órgão 

acusador, que não poderá transpor as barreiras legais autorizadoras do exercício da 

pretensão acusatória e, limitativo do poder jurídico dos juízes e tribunais, os quais 

são impedidos de definir tipos penais ou aplicar sanções criminais que não existam 

no momento da conduta144.  

 A adoção do princípio da legalidade, conforme elucidado, reflete uma série de 

implicações, tanto para o legislador, quanto para o magistrado, como garantia para o 

cidadão. É evidente que tais garantias transcendem o âmbito do Direito Penal 

substantivo e atingem o próprio processo penal não só no que tange a vinculação da 

aplicação da lei penal unicamente por órgãos jurisdicionais estatais, como também 

no que diz respeito ao processo de tipificação – nullum crime, nulla poena sine lex 

certae – limitador do subjetivismo dos operadores jurídicos.  

 É mister que se ressalve que as prisões cautelares se submetem ao princípio 

da legalidade ou a tipicidade processual. Pese que, se o direito à liberdade é a 

máxima do Estado Democrático de Direito, é evidente que os dispositivos que 

regulam o cárcere cautelar devem conter invariavelmente motivos taxativos previsto 

para sua decretação – numerus clausus – e consequentemente, devendo ser 

                                                 
143 Ibidem, p 156. 
144 Ibidem.  
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interpretados restritivamente, não podendo ser aplicados por analogia, tendo em 

vista que tal providência é apenas excepcionalmente permitida.  

 A doutrina comparada firmou-se no sentido de que no campo processual 

penal também está vedada a analogia prejudicial ao acusado. Isto é, não é permitida 

interpretação extensiva e nem analogia in malam partem em detrimento dos direitos 

processuais do acusado. Nesse caminhar, o juiz não pode julgar embasado em 

analogia ou na tentativa de preencher lacunas quando decide limitar a liberdade 

ambulatorial do acusado, assim como também não pode criar, em interpretação 

extensiva ou por analogia os motivos da prisão preventiva.145 

 De tal sorte, mesmo antes da reforma promovida pela Lei 12.403/2011 a 

doutrina, de forma quase majoritária, sempre afirmou ser taxativo o rol das medidas 

cautelares pessoais previsto na legislação processual penal, não se reconhecendo, 

assim a criação de novas modalidade ou a ampliação de seu conteúdo pelo 

intérprete em nome do poder geral de cautela do juiz, ao contrário do tratamento 

dado às medidas cautelares reais (as quais recaem sobre bens e direitos do 

acusado).  

 É mister que se diga que a taxatividade é inimiga da flexibilidade, de um 

direito ou processo penal flexível, aberto ao futuro e capaz de reagir ante quaisquer 

situações.146 Todavia, infelizmente, o conceito de ordem pública da forma que é 

colocado no art. 312 do CPP, é excessivamente abstrato, subjetivo, não possuindo 

conteúdo claro, obstrui por completo a taxatividade das medidas cautelares, na 

medida em que possuiu tendência à flexibilização e à generalização como resposta 

aos problemas sociais emergentes. 

 Nessa fatídica perspectiva, além de todas as críticas que já se direcionou a 

referida modalidade prisional, verifica-se que está também desrespeita o princípio da 

legalidade que no âmbito do processo penal, impõe a taxatividade das hipóteses em 

que a liberdade do acusado será restringida, tendo como escopo impedir não só 

excesso, a generalidade e ampliação típica sancionadora, como também a proteção 

de direitos fundamentais inerentes a toda a pessoa humana.  

 Como se vê, na seara criminal é somente admitida a flexibilização de normas 

pro reo, e jamais contra este, por motivos já demarcados neste trabalho, é evidente 

que tal cláusula vem permitindo que o magistrado ao se debruçar sobre ela 

                                                 
145 SANGUINÉ, Odone. op. cit., p 116. 
146 HASSENER, W. Fundamentos de derecho penal. Barcelona: Bosch, 1984. p 245.  
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interprete-a, na maioria dos casos, de forma contraria aos interesses do acusado, 

subvertendo toda a ordem constitucional.  

Assim, a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública inviabiliza 

o controle do instituto por parte do seu destinatário e permanece ao sabor da 

discricionariedade de seu interprete. No bem da verdade, da forma que o instituo 

está colocado na legislação brasileira, revela-se como um campo fértil para o 

cometimento de arbitrariedades, tornando-se uma verdadeira “carta coringa” 

utilizada pelos por juízes ou Tribunais para justificar prisões arbitrárias, que, 

infelizmente, buscam por meio do decreto prisional finalidades não contempladas na 

Lei e nem pela Constituição Federal.  

Dessa forma, pode-se concluir que em respeito ao princípio da taxatividade a 

“ordem pública” enquanto fundamento da prisão preventiva deve ser suprimida do 

ordenamento jurídico, na medida em que latente é sua inconstitucionalidade. Assim, 

sendo tal cláusula extinta estar-se-á retirando do magistrado o poder de restringir a 

liberdade do indivíduo embasado em solipsismo pessoal constituído a partir de 

conhecimentos empíricos que não deveria se confundir com o direito.  
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CONCLUSÃO 

 

Atualmente, o papel da Constituição Federal de 1988, com seu amplo rol de 

garantias processuais penais, vem sendo ofuscado pela circunstância de se tratar o 

Código de Processo Penal de uma lei autoritária, surgida num momento de violenta 

centralização política.  

Todavia, considerando que a Constituição da República estabeleceu a 

estrutura democrática, a partir da qual devem existir e se desenvolver todas as 

relações jurídicas materiais e processuais, tem-se que tudo aquilo que contraria os 

ditames constitucionais deve deixar de ser aplicado pelos órgãos que exercem a 

jurisdição. Assim, o processo em si deve ser considerado, sob uma perspectiva 

principiológica constitucional, meio de efetivação de todos os direitos fundamentais 

inerentes ao cidadão jurisdicionado.  

Por essa razão, a primeira premissa que deve ser firmada ao falar de 

processo penal é a de que para ser democrático deve ser, essencialmente, 

impulsionado a partir da lógica de um sistema acusatório, tendo em vista que a 

ordem constitucional impõe a valorização do homem e da dignidade humana, 

pressupostos básicos do referido sistema. Assim, o atual Código de Processo Penal, 

por conter declaradamente viés inquisitório, somente pode ser utilizado no que não 

afronte tanto ao princípio acusatório quanto aos demais ditames estabelecidos pela 

ordem constitucional, devendo ser extirpados todo os dispositivos ditatoriais e 

inquisitivos que ainda estejam vigentes.  

Nessa órbita, é certo que o processo penal está incumbido de repelir toda a 

construção de direito penal do inimigo, de selecionar quem e quando punir, de 

eleger o criminoso alguém proveniente de uma classe social desfavorecida 

economicamente. Afinal, o principal papel do processo penal é servir como 

instrumento de efetividade do Estado Democrático de Direito, por meio de 

mecanismos que irão obstar a onda punitiva estatal, seja utilizando os princípios 

constitucionais e/ou os elementos do sistema acusatório. 

Dessa forma, as garantias processuais constitucionais apresentam-se como 

verdadeiros escudos protetores contra o (ab)uso do poder estatal.147 Assim, os 

princípios processuais penais previstos na Carta Federal fundam a instrumentalidade 
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constitucional e conduzem - ou deveriam conduzir - a uma (re)leitura de todos os 

institutos do processo penal brasileiro.  

Dessa feita, os princípios não dependem, para sua realização, de humores ou 

preferências pessoais do intérprete, e sim, constituem um dever de adotar um 

determinado comportamento. Nesse caminhar, tomando-se por base que os 

destinatários dos princípios são em regra os juízes e tribunais, devem estes fazer o 

possível para promover o fim devido, qual seja, buscar invariavelmente a máxima 

eficácia dos princípios constitucionais do processo penal.  

Em se tratando de prisões cautelares, o princípio da presunção de inocência 

mostrar-se como uma opção ideológica de suma importância, haja vista que decorre 

da consciência de que o preço a ser pago pela prisão prematura e desnecessária de 

alguém inocente é altíssimo, ainda mais no medieval sistema carcerário brasileiro148. 

Em tal perspectiva, o postulado constitucional apresenta-se como impedimento à 

prisão anterior ao trânsito em julgado, em decorrência da primazia do direito à 

liberdade. Assim, o cárcere preventivo somente é aceito quando em consonância 

com as diretrizes do instituto, na busca de garantir o normal desenvolvimento do 

processo e, como consequência, a eficaz aplicação do poder de penar. Isto é, tal 

medida apenas é admitida quando atende ao seu caráter instrumental, atendendo a 

sua dupla finalidade, destinada, exclusivamente, à tutela do processo.  

Outrossim, para a utilização do cárcere cauterar, contudo, é imprescindível o 

respeito aos requisitos cautelares gerais do processo, como o fumus comissi deliciti 

e o periculum libertatis, devendo ser utilizada, apenas, como recurso último, extremo 

e excepcional, precedido de indivespensável juízo de ponderação, sempre que o 

julgador se encontrar diante de fatos sérios e provados, não meras presunções, 

tendo em vista que a aplicação da sobredita medida  envolve a indesejável restrição 

à liberdade do acusado.  

Sendo assim, entende-se que para ser possível o decreto do cárcere cautelar 

é indispensável que as decisões devam ser amplamente fundamentadas, proferidas 

por juiz competente e imparcial, possibilitando não só a defesa do acusado, como 

também o seu controle social.  

No tocante à garantia da “ordem pública” enquanto fundamento da 

segregação expecional, acredita-se ser esse o principal subterfúgio permissivo do 
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encarceiramente cautelar em massa que ocorre no Brasil. Tendo em vista que, 

conforme já pormenorizadamente examinado, tal conceito é vago, indeterminado, de 

cunho extremamente subjetivo, que deixa a cargo do juiz apontar no caso concreto o 

que coloca a “ordem pública” em risco, desse modo, não possuí limites rígidos para 

a sua definição, dando azo ao arbítrio e a casuísmo na restrição da liberdades. 

Nesse contexto, percebe-se que as interpretações mais comuns atribuídas à  

garantia da “ordem pública” são, em realidade,  expressões vazias e sem significado 

processual, como por exemplo, “ preservação de credibilidade da justiça”, “clamor 

público”, “gravidade do delito”, “periculosidade do agente”, entre outras que foram 

encontradas neste estudo. Mostrando-se claro, portanto, que à garantia da ordem 

pública relacionam-se todas aquelas finalidades do encarceramento provisório que 

não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas 

(destinadas à tutela do processo), mas constituem formas de privação da liberdade 

adotadas como medidas de defesa social149, ora como punição antecipada, ora 

como implementação de políticas públicas. Assim, é possível indentificar que no 

fundo de todas essas criações jurisprudenciais prevalece a consolidação de uma 

justiça sumária, com apenas roupagem de uma medida cautelar. 

Observou-se, ao longo deste trabalho, que a maioria dos julgados concebem 

a ideia de que a garantia da ordem pública será utilizada para prevenir a prática de 

novos crimes, diante da periculosidade do agente. Essa é, há aproximadamente dez 

anos, a posição adotada pelo STF sobre a temática. A maioria dos Tribunais se 

posiciona nesse sentido, levando em conta os antecedentes criminais do acusado e 

se este é reincidente ou não, ou, há ocasiões que desprezam estes vetores e 

alicerçam o decreto no modus operandi do crime.  

Contudo, é evidente que nessas situações a prisão não apresenta-se como 

“um instrumento a serviço do instrumento”, mas sim revela-se como punição 

antecipada, ditada por razões de ordem substancial e que supõe o reconhecimento 

da culpabilidade. Nesse caminhar, aduz Delmanto Jr.150 não restar mais dúvidas que 

em tal hipóteses a prisão provisória transforma- se em meio de prevenção especial e 

geral, e tão logo, em punição antecipada, na medida em que a prisão cautelar jamais 

poderia ter finalidade de punição e ressocialização do acusado para que não infranja 

                                                 
149 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Presunção de inocência e prisão cautelar. São 
Paulo: Saraiva; 1991. p 67 – 68. 
150  DELMANTO JUNIOR, Roberto. op. cit. p 165. 
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a lei penal, bem como a consequente desestimulação de outras pessoas ao 

cometimento de crimes semelhantes, fins exclusivos de sanção criminal. 

É mister que se perceba que tais atribuições de prevenção geral e especial, 

ou até mesmo de retribuição, por serem fins exclusivos de uma pena,  necessitam 

de um processo judicial válido e uma sentença transitada em julgado. É de suma 

relevância que se compreenda que referidas funções, em hipótese alguma, deveriam 

ser buscadas na via cautelar. 

 O magistrado, no Brasil, não pode utilizar a prisão preventiva como 

instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, 

haja vista que o sistema jurídico brasileiro, lastreado nas bases democráticas, 

prevalece o princípio da liberdade individual, o qual é incompatível com punição sem 

processo e inconciliável com condenação sem defesa. Com efeito, a prisão 

preventiva não ambiciona infringir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 

sim destina-se a atuar em prol da atividade estatal desenvolvida no processo, isto é, 

dispõe tãosó de função cautelar151. 

Aliás, a prisão preventiva também não pode ser utilizada como instrumento de 

implementação de políticas públicas de combate à criminalidade, como é o caso do 

cárcere cautelar decretado com vista ao resguardo da “credibilidade da justiça”. 

Pese que, nem as instituições são tão frágeis, nem a prisão preventiva é um 

instrumento apto para esse fim, na medida em que trata-se de uma função 

metaprocessual incompatível com a natureza cautelar da medida.  

Como se pode perceber no decorrer deste estudo a sociedade, como um 

todo, tem concepções enraizadas quanto à criminalidade, que a partir de modestos 

conhecimentos jurídicos que lhe são transmitidos, protesta por soluções ao custo 

que for, sacrificando quantas garantias sejam necessárias. Nesse passo, a cobrança 

da sociedade se apresenta tão persistente e cruel que o Estado acaba por adotar 

medidas simbólicas, neste caso, a prisão preventiva vem atender aos mais sórdidos 

anseios da população.  

Por razões óbvias, se reconhece a necessidade de se proteger a sociedade, 

mas tal proteção deve ser operada por meio da utilização dos institutos e 

procedimentos próprios para referido fim, e não, apenas, abusar da aplicação da 

prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, dando a tal 
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modalidade prisional, a qual em tese deveria ser pautada pela instrumentalidade 

(servir ao processo), fins de prevenção especial e geral, qualidades exclusivas da 

prisão-pena. 

Pode-se concluir, portanto, que a prisão preventiva não pode ser instrumento 

da ação judicial para servir a essa propreza cultural que exige a cadeia 

imediatamente para todo e qualquer acusado152. Assim, fundamentos impulsionados 

pela satisfação do sentimento de justiça ou, até mesmo, na intimidação coletiva não 

são coerentes e nem idôneos para a decretação do cárcere cautelar, pois, operam 

à aplicação de uma justiça sumária lastreada em argumentos autoritários e 

repressivos.  

Demonstrando-se bastante clara, portanto, a inconstitucionalidade da cláusula 

objeto desta investigação, uma vez que é indisfarçável que sobredita medida se 

distância de seu caráter instrumental – de tutela do bom andamento do processo e 

da eficácia de seu resultado – ínsito a toda e qualquer medida cautelar, 

representando em inúmeras situações como juízo antecipado de culpabilidade, 

subvertendo o princípio da presunção de inocência bem como obstando a realização 

do contraditório e da ampla defesa (devido processo legal). 

Infere-se também a inconstitucionalidade de tal cláusula, tendo em vista a 

gritante transgressão que a norma incute ao princípio da legalidade, o qual impõe ao 

processo penal a taxatividade das medidas cautelares pessoais. Conforme foi 

abordado, referido embasamento, por ser um conceito indeterminado, subjetivo, 

vago e aberto, constitui um recurso retórico do legislador, utilizado com o objetivo de 

burlar a rigidez tipificadora da dogmática jurídica e que implica à ruptura com os 

limites impostos pela taxatividade das medidas cautelares pessoais, impeditivo à 

análogia in malan partem na esteira do processo penal. Em tal perspectiva, denota-

se que o apelo à ordem pública propicia a atribuição de um amplo poder 

discricionário ao juiz, permitindo o exercício arbitrário das prisões, em detrimento aos 

direitos fundamentais inerentes a toda pessoa humana, tornando aceitas pela prática 

forense decisões injustas e ilegais.  

Torna-se forçoso reconhecer, por derradeiro, que o decreto do cárcere 

cautelar fundamentado de forma rasa na garantia da ordem pública também rompe 

fatalmente com o sistema acusatório estabelecido na Constituição, haja vista que se 
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apresenta, em inúmeros casos, como anseio mítico por um direito penal do futuro, 

que pretende proteger a sociedade do que possa vir a acontecer (ou não).153 

Revela-se evidente que o argumento que induz o magistrado à decretação da prisão 

preventiva alicerçado em tal cláusula é artifício dedutivo irrefutável, remontando às 

mais perversas características do sistema inquisitório. Em quase todos os casos, 

nesse contexto, a ordem pública apresenta-se como argumento autoritário, sendo 

insuscetível de prova em contrário ou de refutação. 

Consoante ao que foi expendido neste trabalho, fundamentos elásticos e 

amplos, como é o caso da garantia da ordem pública, investidos de carga emocional 

(intensificados pela mídia), devem ser descartados pelo intérprete que busca a 

aplicação adequada da modalidade prisional, visto que operam apenas para acalmar 

o clamor público e o anseio social por justiça. O jurista, em uma perspectiva 

antagônica a esta, deve filiar-se tão somente às normas jurídicas válidas, sobretudo 

àquelas que ostentam de origem constitucional, cujo efeitos irradia sobre todo o 

sistema, abstraindo-se ao máximo, o senso comum.  

Portanto, no momento da interpretação e aplicação das medidas cautelares, 

deve o magistrado libertar-se dos resquícios do autoritarismo e guiar-se a partir das 

orientações constitucionais, não perdendo de vista que o paradigma 

constitucionalista não comporta  a simplificação do acusado, nesse contexto, os fins 

não podem, em hipótese alguma, justificar os meios.  

Nessa senda, aponta-se o fundamento objeto deste estudo como o que mais 

legitima a disponibilidade do cárcere cautelar ao arbítrio do juiz. Tão logo,  a 

“garantia da ordem pública” torna-se um mecanismo no qual não há, praticamente, 

limites para o seu campo de adequação à situação fática concreta, resultando na 

descomedida decretação da prisão preventiva. 

Por fim, a partir de toda a pesquisa desenvolvida, se acredita forçoso o 

reconhecimento da incompatibilidade da garantia da ordem pública com os ditames 

constitucionais estabelecidos na Carta Magna, dando seguimento ao 

posicionamento da doutrina, que identifica na hipótese de encarceramento calcado 

sob o referido fundamento, um desvirtuamento do instituto, que adquire não só 

forma de pena antecipada, como também medida de segurança, tornando a 

excepcionalidade uma regra e rompendo com os princípios da presunção de 
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inocência, da legalidade (taxatividade das medidas cautelares pessoais), do 

contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da garantia de um 

sistema acusatório.  
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