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Resumo: O texto pretende analisar a prisão preventiva à luz dos direitos e garantias 
fundamentais do estado de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da 
ampla defesa, apontando alguns limites normativos à possibilidade de privação da 
liberdade de investigados e acusados antes de eventual sentença condenatória 
irrecorrível. Ademais, tem como objetivo, demonstrar a ilegitimidade das prisões 
preventivas em grande parte fundada na garantia da ordem pública, denunciado tal 
situação como claro reflexo do “punitivismo” tornou-se meio do poder público de 
infringir punição antecipada ao réu. De modo violador dos princípios garantista 
mostrando-se incompatível com atual Estado Democrático de Direito. A metodologia 
utilizada foi de caráter dedutivo a partir de pesquisa bibliográfica, principalmente no 
que concerne nas construções teóricas das obras de Michael Foucault, em “Vigiar e 
Punir”, e Giorgio Agamben, em “Estado de Exceção”, especialmente sobre a noção 
de um estado de exceção permanente próprio das democracias contemporâneas. 
Espera-se chamar atenção dos juristas para o fato de que não há de se falar em 
liberdade plena e, em Estado Democrático de Direito sem o respeito aos seus pilares, 
quais sejam, o devido processo legal e a presunção de inocência. 
 
Palavras-chave: Prisão preventiva. Encarceramento. Punitivismo. 
 
The text intends to analyze preventive detention in the light of the fundamental rights 
and guarantees of the state of innocence, due legal process, contradictory, wide-
ranging defense, pointing out some normative limits to the possibility of deprivation of 
freedom of those investigated and accused before a possible sentence. unappealable. 
In addition, it aims to demonstrate the illegitimacy of preventive prisons largely based 
on the guarantee of public order, denouncing this situation as a clear reflection of 
"punitivism" has become a means of public power to infringe the defendant's 
anticipated punishment. In a way that violates guarantor principles, showing itself to 
be incompatible with the current Democratic State of Law. The methodology used was 
of a deductive character based on bibliographic research, mainly with regard to the 
theoretical constructions of the works of Michael Foucault, in “Vigiar e Punir”, and 
Giorgio Agamben, in “Estado de Exceção”, especially about the notion of a permanent 
state of exception typical of contemporary democracies. It is hoped to draw the 
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attention of jurists to the fact that there is no need to speak of full freedom and of a 
Democratic Rule of Law without respect for its pillars, namely, due process of law and 
the presumption of innocence. 
 
Keywords: preventive detention; Incarceration; Punitivism. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo visa analisar um dos grandes obstáculos da ciência jurídica 

contemporânea, que seria um paradigma para o estado democrático de direito no que 

tange a prisão preventiva, que vem perdendo sua essência de medida excepcional e 

tornando-se regra, ou seja, de certa forma, evidenciado um ponto a ser combatido 

pelos juristas.  

O objetivo do presente texto dissertativo é uma reflexão sobre a prisão 

preventiva, ou seja, aquela decretada antes do trânsito julgado da sentença 

condenatória, sem ainda ter-lhe dado à oportunidade de análise ao crivo do 

contraditório e, ampla defesa, princípios fundamentais para um Estado democrático 

de direito. 

Assim, em um primeiro momento, este estudo examinará a prisão cautelar em 

suas matrizes legais e os parâmetros interpretativos surgidos a partir do 

embasamento constitucional, assente especialmente no princípio da presunção de 

inocência, insculpido no art. 5, inciso LVII da Constituição Federal de 1988, como uma 

verdadeira tutela da imunidade dos inocentes, garantindo acesso à verdade e à 

liberdade. 

Em seguida, buscamos resgatar pontos cruciais do que seja a presunção de 

inocência e levantamentos no que se refere ao poder de punir, como suas origens, 

seus fundamentos e legitimidade, como quando do hipotético contrato social. 

Em um terceiro momento, discorremos sobre uma possível distorção do 

judiciário brasileiro quanto à adoção do mecanismo da prisão preventiva e sua 

possível adoção para fins ilegítimos da defesa social, partindo de conceituações do 

filósofo Michael Foucault, aproximando a lógica do sistema carcerário brasileiro 

comparada a panóptica e seu caráter de antecipação da pena, tornando o magistrado 

um mestre do panóptico, afastando-se de sua função de garantidor de liberdades. 

Neste momento trouxemos dados do sistema carcerário brasileiro, demonstrando a 

proporção de prisioneiros na qualidade de provisórios.  

Pretende-se confrontar a decretação da prisão preventiva e a forma que vem 



sendo utilizada como meio de satisfação dos anseios populares, suas hipóteses no 

ordenamento legal e princípios legais, a fim de provocar reflexões acerca do tema. No 

mais, esta pesquisa não tem a pretensão de esgotar o tema, mas, apenas de trazer 

informações que instiguem o debate, notadamente, sobre a prisão decretada antes 

mesmo da formação da culpa. A metodologia utilizada foi de caráter dedutivo 

utilizando a pesquisa bibliográfica como fonte de observação teórica. 

 

 

1. PRISÃO PREVENTIVA - PREMISSAS BÁSICAS  

 
De acordo com o os princípios da presunção de inocência e do devido processo 

legal, a prisão somente seria possível após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória, ocasião em que a culpa do réu estaria devidamente formada e estariam 

esgotados todos os meios de defesa, conforme previsto na Constituição Federal 

19883: 

 
ART 5, LXI, CF/88: “ninguém será preso senão em flagrante delito ou 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária 
competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime 
propriamente militar, definidos em lei” (Redação dada pela Lei nº 
13.964/19) 
 

          Sendo tal princípio a base de uma sociedade democrática, no Brasil, alcançou 

patamar constitucional, de modo que, em regra e de acordo com sua previsão, o 

indivíduo somente poderá ser considerado culpado após sentença transitada em 

julgado. Neste sentido o Código de Processo Penal4 prevê: 

 
- Art. 283 CPP Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito 
ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 
competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de 
condenação criminal transitada em julgado. (Redação dada pela Lei 
nº 13.964/19) 
 

           O sistema penal contemporâneo prevê a existência de duas espécies de 

prisões: a prisão pena, que resulta da sentença penal condenatória transitada em 

julgado, e a prisão provisória ou prisão processual, que é decretada antes do trânsito 
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em julgado e se subdivide em algumas espécies, as quais serão, de modo mais 

específico, o objeto do presente estudo.  

 

1.2 Conceito e previsão legal  

 
Ao abordar a temática da prisão preventiva, seja ela da prisão em flagrante 

convertida em preventiva ou mesmo decretada no curso do processo, traremos aqui 

seu conceito, proporcionando um mínimo de conhecimento do que seja esse 

instrumento e como se dá e sua previsão legal. 

Trata-se de prisão de natureza puramente processual, imposta com finalidade 

cautelar, destinada a assegurar o bom desempenho de investigação criminal, do 

processo penal ou mesmo da execução da pena (CAPEZ, 2004). As prisões 

cautelares, também chamadas de prisões provisórias, abrangem as seguintes 

subespécies: prisão em flagrante (CPP - arts. 301 a 310); prisão preventiva (CPP - 

arts. 311 a 316); prisão decorrente de pronúncia (CPP - art. 413, § 3°); prisão em 

virtude de sentença condenatória recorrível (CPP - art. 393), além da prisão 

temporária, prevista em legislação especial própria (Lei n°. 7.960, de 21 de dezembro 

de 1989). Abstraindo-se então, do gênero à espécie, a prisão preventiva é uma 

modalidade de prisão cautelar de natureza processual, decretada pelo juiz de direito 

competente durante o inquérito policial ou processo criminal, antes do trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória, sempre que estiverem preenchidos os 

requisitos legais e ocorrerem os motivos autorizadores (CPP, art. 311, c/c art. 282, 

§2°). 

Para Mirabete5: 

 
A prisão preventiva, em sentido estrito, é medida cautelar, constituída 
da privação de liberdade do acusado e decretada pelo juiz durante o 
inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos 
legais, para assegurar os interesses sociais de segurança. E 
considerada um mal necessário, pois suprime a liberdade do acusado 
antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, mas tem 
por objetivo a garantia da ordem pública, a preservação da instrução 
criminal e a fiel execução da pena. Só se justifica em situações 
específicas, em casos especiais em que a custódia provisória seja 
indispensável. Por esse razão, a lei deixou de prever como obrigatória 
a prisão em determinadas situações, para ser uma medida facultativa, 
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devendo ser aplicada apenas quando necessária segundo os 
requisitos estabelecidos nas normas processuais. Não é assim ato 
discricionário do juiz, limitado a certos, precisos e determinados casos. 
E praticamente pacífico nos tribunais que não impede a decretação da 
prisão Preventiva o art. 50, LVII. da CF, que se refere apenas ao 
princípio da presunção (ou estado) de inocência. 
 

A necessidade de uma maior reflexão sobre os limites de sua motivação, sobre 

seus fundamentos ou mesmo a possível ausência de pacífica fundamentação, tem 

como finalidade concorrer para sua melhor adequação, ressaltando a 

proporcionalidade harmoniosa que deve existir entre o direito à liberdade e o poder de 

punir do Estado, sem afrontar o princípio da presunção de inocência. 

Por extensão, o direito constitucional da liberdade, dentro de um verdadeiro 

Estado Democrático de Direito, torna imperioso que se aguarde o desenrolar normal 

do processo judicial a fim de que, havendo condenação do acusado, possa ser 

cerceada sua liberdade. 

Com o advento da Lei n° 13.964/2019, nota-se certo progresso no que tange a 

prisão preventiva. Coerente com o sistema acusatório que adota expressamente (art. 

3°-A, CPP), a lei dá nova redação aos arts. 282, §2°, e 3116 do CPP, abolindo a 

expressão “de ofício” que constava da redação original desses artigos, vedando assim 

a decretação de medidas cautelares, especialmente a prisão preventiva, sem 

provocação expressa do Ministério Público ou do querelante, ou ainda sem 

representação da autoridade policial durante o inquérito policial. 

 
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo 
penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento 
do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por 
representação da autoridade policial. 
 

De modo que, com a mudança trazida em 2019, não pode mais o juiz decretar 

a prisão preventiva de ofício, o que antes seria possível. Portanto, o juiz poderá 

decretar a partir do requerimento do querelante, representação da autoridade policial 

ou a pedido do Ministério Público. 

Por muito tempo, e com a influência do sistema inquisitivo predominante, se 

admitiu que o juiz decretasse a prisão preventiva de ofício, em violação ao sistema 

acusatório, comprometendo desse modo a imparcialidade do juiz, que assumia uma 

postura ativa e atuante, contrariando a inércia e imparcialidade que deve ter o julgador. 
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A proibição legal da decretação de prisões cautelares de ofício vale também 

para os casos de revogação de medida cautelar diversa, com a consequente 

decretação de prisão preventiva, de substituição de medida cautelar por outra mais 

grave e também para o caso de cumulação de cautelares, em virtude de 

descumprimento das condições impostas, pois também aqui se exige requerimento 

das partes (art. 282, §4, CPP). Embora o juiz não possa de ofício, decretar prisões ou 

medidas cautelares, nada o impede de revogar a prisão cautelar (prisão preventiva 

etc.) ou de substitui-la por restrições mais brandas, independentemente de pedido dos 

interessados. 

Em suma, o juiz só não pode agravar a medida cautelar imposta ao réu ou ao 

investigado de ofício, mas pode atenuá-la mesmo de ofício. É que o princípio da 

legalidade penal constitui essencialmente uma garantia individual destinada a evitar 

abusos estatais no exercício do poder punitivo. Assim, embora o juiz não possa 

decretar, por exemplo, uma prisão preventiva de ofício, pode perfeitamente revogá-la 

sem requerimento algum (CPP, art. 316). 

Mas, como regra, o juiz ou tribunal só poderá decretar medidas cautelares com 

observância do contraditório prévio, com prazo de 5 dias para manifestação da parte 

contrária. Nos casos de urgência ou de risco de ineficácia da medida, deferirá o pedido 

de decretação da medida cautelar, realizando o contraditório a seguir, ou contraditório 

diferido (artigo 282, § 3º, CPP). 

 

1.3 Pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva 

 
Os requisitos ou pressupostos da prisão preventiva consistem na prova da 

existência do crime e de indícios de suficientes de autoria. O primeiro deles refere-se 

à materialidade do crime, à existência do corpo de delito que prova a ocorrência do 

fato criminoso. Já, o segundo, exige indícios suficientes de autoria.  

Para que se aplique tal medida, o juiz deverá verificar a ocorrência de todos os 

elementos que integram o conceito de crime, sendo a conduta típica, ilícita e culpável, 

e caso exista uma causa de justificação ou uma causa de exclusão de culpabilidade, 

esta possibilidade estará maculada (art. 314 CPP). 

Ainda, para que os indícios suficientes de autoria estejam presentes, 

possibilitando a decretação da prisão preventiva, é necessário que o investigado, de 

fato, esteja seguramente indiciado, caso contrário a prisão será ilegal.  



Estes requisitos são colocados por parte da doutrina como fumus boni iuris e o 

periculum in mora, com analogia aos termos “fumus comissi delicti” e periculum in 

libertatis”, o que para outra parte da doutrina pode acarretar interpretação equivocada, 

como aduz Lopes Junior7: 

 
No processo penal, o requisito para a decretação de uma medida 
coercitiva não é a probabilidade de existência do direito de acusação 
alegado, mas sim de um fato aparentemente punível. Logo, o correto 
é afirmar que o requisito para decretação de uma prisão cautelar é a 
existência do fumus commissi delicti, enquanto probabilidade da 
ocorrência de um delito (e não de um direito), ou, mais 
especificamente, na sistemática do CPP, a prova da existência do 
crime e indícios suficientes de autoria. 

 

Por se tratar de uma impropriedade de termos, dizer que para a decretação da 

prisão cautelar é necessário a existência de fumus boni iuris, fazendo analogia a uma 

afirmação de que o delito é fumaça do bom direito. É o delito a negação do que temos 

por normas de convivência o contrário do direito. 

No que tange ao periculum in mora, também utilizado como parâmetro para o 

que se chama de periculum libertatis, primeiro devemos ressaltar que periculum não 

pode ser requisito da prisão, mas seu fundamento. O periculum é, tradicionalmente, 

visto como o risco derivado do atraso inerente ao tempo até a sentença penal 

condenatória. Já no âmbito do código de processo penal, o que se leva em 

consideração é o risco de frustração punitiva.  

 
Logo, o fundamento é um periculum libertatis, enquanto perigo que 
decorre do estado de liberdade do imputado. É necessário abandonar 
a doutrina civilista de CALAMANDREI para buscar conceitos próprios 
e que satisfaçam plenamente as necessidades do processo penal, 
recordando, sempre, que as medidas cautelares são instrumentos a 
serviço do processo, para tutela da prova ou para garantir a presença 
da parte passiva.8 
 

Assim, como leciona Aury Lopes, deve-se entender que o periculum decorre da 

liberdade do acusado.  

 

1.4 Fundamentos para a prisão preventiva 
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Após constatada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, deve-

se, para que seja decretada a prisão preventiva atentar para o periculum libertatis, ou 

seja, a situação de perigo criada pela conduta do acusado. Conforme prevê o artigo 

312 do CPP, sendo o primeiro deles o mais controverso e vago, dando margem a 

interpretações errôneas e equivocadas. A garantia da ordem pública tem como 

objetivo restabelecer a ordem e o equilíbrio social rompidos com a pratica do crime.  

Para Souza e Silva9: 

 
Entende-se por ordem pública a situação e o estado de legalidade 
normal em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e 
os cidadãos as respeitam e acatam sem colocar em risco o direito 
alheio e sem sofrer o risco pela conduta criminosa alheia. Ordem 
pública é a paz. 
 

No entanto, e, apesar da excelente proposta ao tentar resguardar a efetividade 

do processo penal, esta se mostrou muito falha em sua aplicação e na forma que é 

prevista na legislação. Vale ressaltar que, com o advento da Lei n° 13.964/2019, 

houve a oportunidade de mudança e definição para o termo, garantia da ordem 

pública, ocasião não aproveitada pelo legislador, deixando aberta a interpretação de 

cada Juiz acerca do que seria o conceito de ordem pública, possibilitando a prisão do 

indivíduo pelo conceito que conhecemos como do inimigo, pelo risco. Percebe-se que, 

na prática, esta medida cautelar, na grande maioria das vezes, está vinculada a 

comoção social.  

O Supremo Tribunal Federal10 já decidiu, em relação a este tema: 

 
Constitui abuso da prisão preventiva – não tolerado pela Constituição 
– a sua utilização para fins não cautelares, mediante apelo à 
repercussão do fato e à necessidade de satisfazer a ânsias populares 
de repressão imediata do crime, em nome da credibilidade do Poder 
Judiciário. (STF HC n° 81.148 – DJ 19/10/2001 – 1ª Turma – julgado 
em 11/09/2001 – unânime) 
 

Muito embora o que temos visto são decisões baseadas na ordem pública, que 

dizem respeito muito mais a comoção social do que propriamente ao equilíbrio social, 

observa-se que delimitar o que seja a ordem pública ou paz social, é algo 
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extremamente subjetivo, sendo um contra senso à segurança jurídica dentro de 

estado de direito, de modo que a decretação desta medida tornou-se uma vertente do 

que se conhece como direito penal do inimigo, fundada na possibilidade de risco e 

periculosidade que o autor passa a oferecer à sociedade. 

Observa-se a utilização da técnica que se utiliza de figuras de delito elásticas, 

indeterminadas, vagas, valorativas, o que permite uma atuação diferenciada em cada 

caso e potencializa o poder de interpretação do magistrado. O autor do delito é 

perseguido não pelo que fez, mas sim pelo que é, remetendo-se ao juízo de valor que 

sobrepõe o juízo de fato. Pode-se afirmar que há um decisionismo processual (a total 

perda do valor das normas jurídicas como balizadoras dos pronunciamentos judiciais), 

ou seja, entremostra-se o caráter não-cognitivo e potestativo do juízo e da imposição 

da decretação da prisão (STRECK, 2012) 

Entende-se que o decisionismo é o efeito da falta de fundamentos empíricos 

precisos. A jurisdição não pode ser considerada atividade do juiz ou tribunal em dizer 

o direito, mas sim, o resultado da interpretação compartilhada da lei pelos 

destinatários da decisão mediante discussão técnica, regida pelos princípios 

constitucionais constitutivos do processo democrático (contraditório, ampla 

argumentação e isonomia). 

Conforme assevera Souza11: 

 
A garantia da ordem pública guarda mais semelhanças com uma 
medida de segurança do que efetivamente com medida de caráter 
cautelar, pois visa essencialmente garantir a sociedade contra o risco 
de reiteração criminosa e não à proteção da efetividade do processo 
em que a prisão é decretada. 
 

Torna o papel do magistrado em destaque o que supostamente luta contra a 

criminalidade, excluído o debate argumentativo, nascendo ai os juízes de consciência. 

Analisando sob essa ótica percebemos o processo penal como uma forma de legitimar 

a luta contra o inimigo, deixando enjaulados aqueles que por sua condição de vida 

apresente risco a ordem pública. 

No que tange as outras hipóteses que possam fundamentar a prisão preventiva, 

são elas: ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a 

aplicação da lei penal.  
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Ramos (1998)12 entende que o conceito de ordem econômica está inserido no 

conceito de ordem pública, e, o objetivo desses conceitos não é proteger o processo 

penal da conduta do investigado/réu. Portanto, para o autor, a ordem econômica 

integra o conceito de ordem pública. Como mencionado no item anterior, o 

fundamento da ordem pública é a própria ordem pública, não para a proteção do 

processo penal, mas pela busca de uma antecipação da pena. 

Podemos afirmar que o fundamento da prisão preventiva, tendo por base a 

ordem econômica, tem a mesma natureza que o fundamento na ordem pública. Nesse 

sentido, ambos os fundamentos, ordem pública e ordem econômica, se apresentam 

contrários a norma constitucional prevista no art. 5º, inciso LVII, qual seja, o princípio 

da presunção de inocência. 

No que tange a prisão preventiva decretada por conveniência da instrução 

criminal, sempre que o acusado cometer um ato que possa prejudicar o procedimento, 

é necessária a execução da prisão preventiva para facilitar a instrução criminal. As 

atitudes prejudiciais à instrução têm como objetivo atacar as evidências, como recrutar 

testemunhas, destruir documentos, etc. Ramos (1998)13 acredita que, no que diz 

respeito às medidas preventivas, a análise do juiz é geral e não admite direitos de 

defesa suficientes e direitos do oponente, por isso é apenas prova prima facie. No 

entanto, a partir do momento em que as provas são geradas e protegidas no processo, 

não há razão para manter a prisão preventiva. 

Quanto à prisão decretada para assegurar a aplicação da lei penal não restam 

dúvidas em relação ao caráter cautelar. Nesse sentido, se o acusado praticar atos que 

apontem indícios de uma fuga, como providenciar a emissão de passaporte, ou se a 

fuga já ocorreu, a prisão é necessária e urgente para dar continuidade ao 

procedimento e garantir a execução futura. Portanto, por se tratar de uma prioridade 

máxima, o escopo de conhecimento do juiz é reduzido ao conhecimento desta questão 

é limitado às necessidades do caso, ao invés de uma análise aprofundada do caso, 

portanto, não gera coisa julgada. Com esses termos, pode-se perceber claramente 

que medidas preventivas não são uma cognição detalhada, mas uma cognição 

superficial. A sentença de prisão preventiva não tem competência para julgar e pode 

ser revogada a qualquer momento. 

                                                           
12 RAMOS, João Gualberto Garcez. A tutela de urgência no processo penal brasileiro: doutrina e 
jurisprudência. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 
13 Ibid., p 95. 



2.  PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA: UM PILAR DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO 
 
 Princípio, sob uma ótica semântica, teria o significado de começo, origem, 

fonte. Em termos gerais seria uma proposição que orienta uma atividade. No âmbito 

jurídico poderíamos afirmar que são quem subsidiam os fundamentos e alicerceiam 

todo o sistema legal, em regra presentes na carta constitucional. 

 Com previsão especifica em nosso ordenamento constitucional, em seu artigo 

5°, inciso LVII, dentro do rol dos direitos e garantias fundamentais, o princípio da 

presunção de inocência, também alcunhado princípio do estado de inocência ou da 

não-culpabilidade, constitui um cânone constitucional, verdadeira cláusula pétrea, 

pois faz parte do núcleo intangível da nossa constituição federal, por ser uni elemento 

basilar de um autêntico Estado Democrático de Direito, de importância tal, que não 

é tão somente uma garantia de liberdade e acesso à verdade, mas, principalmente, 

a garantia de segurança e mesmo de defesa social, pois, emanada do Estado e 

respaldada na confiança dos cidadãos no aparato de justiça, devendo ser utilizado 

como um instrumento de específica defesa contra o arbítrio punitivo. 

 Portanto, seria a tutela da imunidade dos inocentes ainda que a custa da 

possível impunidade de algum culpado, pois como dito por Perei apud Ferrajoli14: 

"Basta ao corpo social que os culpados sejam geralmente punidos, pois é seu maior 

interesse que todos os inocentes sem exceção sejam protegidos" 

 Tal preceito remonta ao direito romano perdurando até os nossos dias, apesar 

de ter sofrido fortes ataques durante a idade média, ideias intrigantes propostas por 

Cesare Beccaria, não deixa dúvidas que o tema é polêmico desde sempre. 

Tal princípio, para Beccaria15 faz-nos saber que já era um dogma pra época. 

 
Não se pode chamar um homem de réu antes da sentença do juiz, 
nem a sociedade pode retirar-lhe a proteção pública, senão quando 
tenha decidido que ele violou os pactos segundo os quais aquela 
proteção lhe foi outorgada. 
 

O direito de não ser declarado culpado enquanto ainda há dúvida sobre se, o 

                                                           
14 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. 6 ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002, p. 441 
15 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução Marcílio Teixeira. Rio de Janeiro: Editora 
Rio, p.45. 



indivíduo é réu16 ou inocente, teve sua redação inserida nas declarações dos 

direitos do homem da Virgínia17 em seu art. 10.º, com a seguinte redação: 

 
Artigo 10° - Em todos os processos pôr crimes capitais ou outros, todo 
indivíduo tem o direito de indagar da causa e da natureza da acusação 
que lhe é intentada, tem de ser acareado com os seus acusadores e 
com as testemunhas; de apresentar ou requerer a apresentação de 
testemunhas e de tudo que for a seu favor, de exigir processo rápido 
pôr um júri imparcial e de sua circunvizinhança, sem o consentimento 
unânime do qual ele não poderá ser declarado culpado. Não pode ser 
forçado a produzir provas contra si próprio; 3 e nenhum indivíduo pode 
ser privado de sua liberdade, a não ser pôr um julgamento dos seus 
pares, em virtude da lei do país. 
 

 Logo, com a mesma clareza o princípio de que, ninguém pode ser declarado 

culpado sem fundamento em uma determinada certeza continuou prestigiado e uma 

cláusula semelhante foi inserida na Declaração Universal dos Direitos do Homem e 

do Cidadão18 no ano de 1789, mais precisamente, em seu artigo 9º, e apresentava a 

seguinte redação: 

 
Art. 9º. Todo acusado é considerado inocente até ser declarado 
culpado e, se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor 
desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente 
reprimido pela lei. 
 

 Ainda nesta seara, em 1948 aprimorou-se a redação do artigo 11,1 da 

Declaração Universal dos Direito do Homem aprovada pela ONU19, e trazia em sua 

redação o seguinte: 

                                                           
16 Ibid., p. 55. Aqui a palavra réu, utilizada por BECCARIA, claramente se confunde com a figura de 
condenado. 
17 A Declaração de Direitos de Virgínia é uma declaração de direitos estadunidense de 1776, que se 
inscreve no contexto da luta pela independência dos Estados Unidos da América. Precede a 
Declaração de Independência dos Estados Unidos da América e, como ela, é de nítida inspiração 
iluminista e contratualista. A Declaração de Direitos de Virgínia foi elaborada para proclamar os direitos 
naturais e positivados inerentes ao ser humano, dentre os quais o direito de se rebelar contra um 
governo "inadequado". A influência desse documento pode ser vista em outras declarações de direitos, 
como a Declaração de Independência dos Estados Unidos (também de 1776), a Carta dos Direitos dos 
Estados Unidos (de 1789) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão francesa (também de 
1789). 
18 In Textos Básicos sobre Derechos Humanos. Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do 
espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades Públicas 
São Paulo, Ed. Saraiva, 1978. 
19 Enunciados pela Organização das Nações Unidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
No dia 10 de dezembro de 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou e proclamou a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos cujo texto, na íntegra, pode ser lido a seguir. Logo após, 
a Assembleia Geral solicitou a todos os Países - Membros que publicassem o texto da Declaração para 
que ele fosse divulgado, mostrado, lido e explicado, principalmente nas escolas e em outras instituições 
educacionais, sem distinção nenhuma baseada na situação política ou econômica dos Países ou 
Estados. 



 
“Qualquer pessoa acusada dum ato delituoso tem o direito de ser 
presumida inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada 
de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
assegurada todas as garantias necessárias à sua defesa”. 
 

 Posto isto, de acordo com o os princípios da presunção de inocência e do 

devido processo legal, à prisão somente seria possível após o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, ocasião em que a culpa do réu estaria devidamente 

formada e restariam esgotados todos os meios de defesa. Apesar disso, o que se 

presencia no sistema penal contemporâneo é a existência de duas espécies de 

prisões, por se dizer assim: a prisão pena, qual resulta da sentença transitada em 

jugado e a prisão provisória ou prisão processual a qual é decretada antes do transito 

em julgado, qual se divide em algumas espécies, conforme se exporá. 

O princípio da presunção de inocência faz parte do conjunto de garantias que 

concretizam o devido processo legal e do estado de direito, que coloca o acusado 

como sujeito de direitos, dentre os quais está o direito à liberdade, que não deverá ser 

cerceada indiscriminadamente. 

Tornou-se, assim, base para as declarações de direito que viriam a surgir, 

dentre elas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), na qual surge 

a primeira previsão expressa do direito à presunção de inocência, conforme declara 

seu art. 9º: “Todo acusado é considerado inocente até ser declarado  culpado  e,  se  

julgar  indispensável prendê-lo,  todo  o  rigor  desnecessário  à  guarda  da  sua  

pessoa  deverá  ser  severamente reprimido pela lei”. 

A previsão do art.  9º foi recepcionada pela Constituição Francesa de 1848 

visando limitar a atuação estatal e proteger o indivíduo acusado dos arbítrios do 

Estado. 

Já em 1948, a presunção de inocência passou a ser prevista na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem em seu art. XXVI da seguinte forma: 

“parte-se do princípio de que todo acusado é inocente até que sua culpabilidade seja 

provada” (DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM, 

1948). 

Um dos principais objetivos da constitucionalização da presunção de inocência 

é limitar as hipóteses de prisão antes de uma sentença condenatória transitada em 

julgado, dependendo assim de ordem judicial fundamentada ou flagrante delito, além 

de haver necessidade de comunicação ao juiz que poderá relaxá-la e da possibilidade 



do uso do habeas corpus, remédio constitucional mais célere e primordial do sistema 

jurídico nacional. 

A Constituição de 1988 instituiu como um dos fundamentos da República 

brasileira, a dignidade da pessoa humana, conforme dispõe seu art.  1º, III.  Tal 

fundamento orientou a positivação de diversas garantias que visam instrumentalizá-

lo, além de guiar e limitar a atuação estatal perante o indivíduo 

A presunção de inocência vem na esteira de diversas outras garantias, como, 

contraditório e ampla defesa, devido processo legal, duração razoável do processo, 

que visam limitar especialmente o poder punitivo estatal e que demonstram o 

comportamento garantista do ordenamento constitucional brasileiro. 

 
Ou seja, no contexto do Estado Democrático  de  Direito  fundado  na  
CF/88, mais  que  instrumento  que  viabiliza  a  punição,  apresenta-
se  o  processo  penal  como verdadeira  garantia do sujeito, que, para  
ser legitimamente  punido, deverá  antes ter assegurada  a  
oportunidade  de  defender-se  pessoal  e  tecnicamente,  sendo  a  
dúvida decisiva em favor de sua liberdade, da qual só pode ser privado 
a partir de um juízo de  máxima  certeza,  extraída de  provas  
produzidas  em  atenção  aos  princípios constitucionais  e  
determinações  legais.  E, até que se alcance tal juízo de certeza 
necessário à condenação, em nome da preservação geral da 
liberdade, o investigado ou acusado não pode ser considerado 
culpado (...).20 
 

O medo gerado, com razão, em uma pessoa inocente, sobre a qual é imputada 

a autoria de um delito, de se ver condenado é o primeiro sinal de falha da justiça, e 

não o contrário.  Por isso, e por ter o Estado o monopólio da coerção, que se faz 

necessário um sistema de garantias a fim de assegurar o indivíduo contra o uso 

indiscriminado dos poderes estatais. 

 
 
3. PODER DE PUNIR E ANTECIPAÇÃO DE PENA 

 
A prisão preventiva, embora tenha uma importante proposta, que é a de permitir 

a efetividade do processo penal, é muito falha na sua aplicação e na forma como 

aparece na legislação do código brasileiro.  

                                                           
20 COSTA, Domingos Barroso da; EGG, Geraldo Felisberto. Entre a presunção de inocência e a não-
culpabilidade: uma proposta de adequação terminológica para melhor expressão do princípio previsto 
o art.  5º, LVII, da CF. Portal IBCCRIM.  Disponível em <http://www.ibccrim.org.br>. Acesso em 
14/02/2016. 2011, p. 2-3. 
 



Por meio da principiologia do direto penal, constata-se que este ramo é ultima 

ratio no campo do direito e, por isso, merece ser o legitimador da sanção de privação 

da liberdade. O princípio da proporcionalidade traz à tona a ideia de que se deve fazer 

“um juízo de ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou 

posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser privado 

(gravidade da pena)”.  

Com base nisso, entendemos a privação da liberdade como a sanção mais 

grave. A prisão preventiva surge, então, na contramão do que a principiologia propõe 

ao colocar a sanção da privação de liberdade como punição a um “risco”, o de 

efetivação da persecução penal, que nada mais é, do que uma possibilidade de prática 

de crime (que seria a destruição de provas ou a fuga do suposto réu).  

Os princípios fundamentais que norteiam o devido processo legal (contraditório, 

ampla defesa, presunção de inocência, etc.) são abandonados e trocados pelo 

sensacionalismo, combustível natural para o “clamor público”, de forma a criar, ou, 

mais acertadamente, perpetuar o que já de presenciamos há tempos, o punitivismo, 

que se pauta, propositalmente em implantar a insegurança, no meio social, o que 

nesse contexto é grandemente influenciado pelas mídias, especialmente no século 

das redes sociais. 

Como já citado, o punitivismo cria um cenário muito propício para que as 

prisões sejam, cada dia mais, fundamentadas no clamor público disfarçada de 

“garantia da ordem pública”.  

Neste momento, especialmente, precisamos resgatar, a finalidade da pena, 

para tanto devemos resgatar Jean Jacques Rousseau, qual seja o mínimo necessário 

para uma discussão séria, para embasar a problemática que seja restrição da 

liberdade de um indivíduo.  

O autor utiliza a teoria do Contrato Social de Rousseau para explicar a origem 

das penas e, com isso delimitar o direito de punir. Segundo ele, cada indivíduo 

sacrifica uma pequena parcela de sua liberdade para viabilizar a sua sobrevivência na 

sociedade, devendo o soberano depositário das liberdades, em resposta, oferecer 

segurança e garantir o bem geral. No entanto, surge a necessidade de punir aqueles 

que desrespeitam as normas do bom convívio, invadindo as liberdades alheias. Assim, 

são estabelecidas penas para os infratores das leis. Contudo, as penas não podem 

exceder a porção mínima de liberdade depositada por cada indivíduo (ROUSSEAU, 

1757). 



Para Beccaria21, a pena deve ser pautada, não somente no contrato social, mas 

a finalidade da pena também deve respeitar o mesmo raciocínio, para tanto a pena 

deve se dar para uma finalidade, que não se restringe em atingir tão somente o 

indivíduo, mas, uma coletividade: 

 
[...] A reunião de todas essas pequenas porções de liberdade constitui 
o fundamento do direito de punir. Todo exercício de poder que deste 
fundamento se afastar constitui abuso e não justiça; é um poder de 
fato e não de direito; constitui usurpação e jamais um poder legítimo. 
 

Ou seja, a finalidade da pena deve se restringir à preservação do bom 

cumprimento das leis para que se evitem males maiores – consoante a escola 

utilitarista –, punindo aquele que não se pautou nas normas, desviando-se do contrato 

social. Qualquer punição que a isso se exceda, de imediato, configurará um abuso. 

Conforme salienta Beccaria (2006), em seu terceiro capítulo, os princípios que 

devem nortear o sistema processual penal almejado estão aptos a gerar três 

consequências:  

A primeira delas consiste no respeito à legalidade, não sendo puníveis 

condutas atípicas, ou seja, aquelas não previstas em lei. Aduz, ainda que, a 

competência para a produção legal é exclusiva do legislador, representante da 

sociedade em virtude do contrato social. 

A segunda consequência, ainda de acordo com Beccaria (2006), reside na 

criação de leis gerais, porque não cabe ao legislador julgar individualmente os 

infratores, haja vista que o julgamento compete ao magistrado com base na 

subsunção do fato à norma. 

A última consequência apresentada por Beccaria (2006) incide na aversão às 

penas cruéis, odiosas, inúteis e que contrariam os fins propagados pelo contrato 

social. Se na antiguidade e idade média, as penas eram aplicadas como 

apedrejamento, enforcamentos, mutilação de órgãos, prisões perpétuas escravidão e 

outras, sem o respeito à proporção ou a reintegração do indivíduo na sociedade, se 

restringindo a uma vingança ou privada ou coletiva contra o sujeito, que uma vez pego 

cometendo um delito, não era considerado mais como um igual, mas, um indivíduo 
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que deveria levar em seu corpo as “consequências” de seu delito, sem respeito algum 

a dignidade da pessoa humana.  

A imposição de uma pena que retira a liberdade de um indivíduo no 

ordenamento jurídico é a forma mais grave de penalização que a legislação pátria 

pode prever, de forma que o sistema carcerário Brasileiro tem se mostrado o um dos 

mais danosos no âmbito mundial, tanto por questões de infraestrutura, quanto no 

quesito sócio educativo e preventivo, tornando a decretação da prisão, mais 

especificamente na modalidade preventiva, devastadora na vida e no futuro do 

indivíduo, o que teoricamente ofereceria elementos relevantes para decretação de tal 

medida, trazida pelos requisitos e fundamentos dessa.  

Na prática, o que presenciamos é uma grandiosa discrepância, em que a prisão 

preventiva vem perdendo sua característica de exceção a liberdade, tornando-se 

regra, ofendendo diretamente o princípio da presunção de inocência 

Podemos aqui, invocar, mais uma vez, Foucault22, que em sua busca 

arqueológica das punições destacou que o suplício possuía “uma função jurídico-

política”. É um cerimonial para reconstituir a soberania lesada por um instante. Ele a 

restaura manifestando-a com todo o seu brilho.”. 

Ainda nessa linha, Foucault23 entende que o suplício não restabelecia a justiça 

apenas reativava o poder, evidenciando a finalidade da punição afirma a superioridade 

do poder soberano e a sua desmedida em relação aos que ousam desafia-lo violando 

a lei.  

Para a época, a tortura e suplicio em plena praça pública eram a personificação 

da força do soberano, que hoje é o teatro midiático, a repercussão social da sanção 

judicial, supostamente legitimada pelo clamor social, de forma a denunciar a 

ilegitimidade da aplicação desta medida. 

A tortura reverenciada pelo clamor social não deve ser válvula de escape para 

satisfação dos anseios sociais, o que se propõe neste artigo é uma análise mais 

cuidadosa ao jurista e aplicadores do direito, quanto a hipótese de incidência de tal 

forma de prisão, pois, o que se presencia na pratica, é aplicação dessa como o única 

solução imediata e efetiva para o cerceamento da liberdade, uma das razões pela qual 

                                                           
22 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. 36ed. 
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23 Ibid., p. 50. 



o Brasil enfrenta problemas carcerários, como os que foram anunciado pela ONU 

BRASIL em 12 de janeiro de 2017: 

 
Um relatório de especialistas das Nações Unidas entregue ao governo 
federal no ano passado já alertava as autoridades brasileiras sobre os 
problemas dos presídios que acabaram levando ao massacre de 
Manaus (AM) no início deste mês. Os relatores citaram frequente 
ocorrência de tortura e maus-tratos nas prisões, superlotação e 
controle das unidades penitenciárias por facções criminosas com a 
permissão tácita do Estado. O documento também relatou abusos 
cometidos pela Polícia Militar (PM) contra suspeitos fora das prisões, 
assim como ineficiências do Instituto Médico Legal (IML) no registro 
desses abusos.24 

 

Tal relatório evidenciou problemas como a superlotação: 

 
O subcomitê está profundamente preocupado com os incidentes de 
violência extrema, incluindo homicídio, ocorrendo entre detentos em 
unidades superlotadas. O subcomitê nota que a superlotação aumenta 
os níveis de estresse dos presos, forçando-os a competir por espaço 
limitado e recursos, o que resulta em comportamento agressivo e 
maior risco de violência contra não apenas detentos, mas 
funcionários.25 

 
 

De acordo com os especialistas, a superlotação compromete a saúde física e 

mental dos presos. Destacou o relatório, outro grande problema dos abusos policiais: 

 
Segundo os relatores, houve relatos de que oficiais da PM, incluindo 
da unidade especializada Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas 
(ROCAM), usam força desproporcional para realizar prisões — 
adotando spray de pimenta, balas de borracha, cassetetes, armas de 
choques elétricos e sacolas plásticas colocadas na cabeça dos 
detidos, às vezes por períodos prolongados. Os especialistas 
afirmaram que esses métodos podem constituir tortura ou tratamento 
cruel e degradante. Em um relatório de 2012, o subcomitê já havia 
manifestado preocupação em relação às alegações de tratamento 
cruel de detentos e condições desumanas de transporte. O órgão 
recebeu acusações de que os presos eram colocados em veículos 
superlotados com pouca ou nenhuma ventilação e eram algemados 
em posições desconfortáveis. Essas condições persistem, de acordo 
com os especialistas.26 
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26 NAÇÕESUNIDAS.ORG, 2017, on-line. Disponível em׃ https://nacoesunidas.org/relatorio-da-onu-
alertou-governo-federal-em-novembro-sobre-problemas-nos-presidios-do-pais/ 



Não são poucas as notícias e levantamento sobre o assunto, deve-se lembrar 

da condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

É possível comprovar estatisticamente a problemática do cárcere provisório 

através dos dados fornecidos pelo site do Conselho Nacional de Justiça. 

Iniciando pela natureza das prisões de acordo com dados extraídos no ano de 

2018 por meio do portal CNJ-BNPM 2.0. Do total de pessoas privadas de liberdade 

no país, 0,11% são presos civis; 0,15% são pessoas cumprindo medida de segurança 

na modalidade internação; 99,74% são pessoas presas em processo de natureza 

penal. 

 

De acordo com o gráfico acima, nota-se que, em âmbito nacional a quantidade 

de presos do ponto de vista da natureza da prisão, evidencia a quantidade de presos 

no sistema carcerário sem a condenação em definitivo, ou seja, sem a formação da 

culpa em concreto, pois, ainda não transitou em julgado. Sendo um total de 64,68% 

do total de presos no Brasil. 



 

O gráfico acima demostra a quantidade de presos sem condenação, ou seja, 

quais estão na condição de suspeito, presos por meio de prisão provisória podendo 

ser na modalidade preventiva ou temporária. Sem ao menos tal sujeito tenha sido 

submetida a um julgamento. 

Tais dados evidencia o uso da prisão pelo judiciário brasileiro, tem usado da 

medida que legalmente falando deveria ser uma exceção, como regra. Ora, se a prisão 

tem a finalidade a prevenção e punição do fato. Os números apontam o caminho 

oposto, pois, o que vemos e a punição e encarceramento do autor, não considerando 

em primazia o princípio do estado de inocência. 

 

 



No que tange ao acesso à educação destes presos, os dados podem nos 

apontar, o perfil da pulação encarcerada deste país, somando um total de 78,82 % 

dos presos tem um nível escolaridade até o ensino médio.  

Ora, o que nos deixa alerta, para alguns pontos a serem analisados, como a 

insegurança jurídica de tais prisões e a seletividade destas medidas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que temos visto ainda, hodiernamente, e mais crescentemente, de modo que, 

não se discute o direito à ampla defesa contraditório ou estado de inocência, mas, no 

momento que a sociedade se depara com o sujeito que comete crime, é que nele 

elegemos um inimigo, independentemente dos direitos que a ele deveriam se 

resguardar. 

O que a carta constitucional vedou não foi as espécies de prisões provisórias, 

mas que, determinadamente o acusado fosse considerado culpado antes do transito 

em julgado da sentença penal condenatória, não prevendo a Constituição Federal, 

qualquer outro fundamento para este tipo de prisão que não a cautelaridade e a pena.  

Há, neste momento, extrema necessidade de resgatar a razão de ser da prisão, 

sua finalidade e proporcionalidade. Há outras formas de permitir que não haja 

qualquer fraude por parte do acusado no seu inquérito policial ou na sua instrução 

criminal. Pode-se exigir o afastamento do réu das redondezas de onde ocorreu o 

crime, a sua investigação diária ou até mesmo a rápida aferição das circunstâncias do 

crime. Prender um suspeito pela sua possibilidade de burlar o sistema é legitimar a 

incapacidade do Estado de exercer de forma efetiva a persecução penal.  

Ora, a prisão suaviza uma série de problemas, principalmente em um país 

como o nosso, que passa por grave instabilidade social com o consequente aumento 

das taxas de criminalidade, inclusive, violenta. Neste contexto, presenciamos a 

culminância de diversos fenômenos, como a mobilização da população contra a 

criminalidade. No entanto, frente aos resultados das políticas punitivas das últimas 

décadas, não se constata efetivos efeitos sobre a limitação dos comportamentos 

criminosos.  

O que no Brasil pode-se demonstrar por meio da quantidade de presos 

provisórios, e com uma exame mais rebuscado quais são o perfil desses presos, o 

que deixa evidente a obsessão punitiva que edifica e busca justificar toda uma imensa 



e estrutura de prevenção e segurança para fazer face aos medos, ao pânico, aos 

perigos e ameaças que tornam a vida em sociedade absolutamente incerta diante de 

seus riscos. 

Sendo o punitivismo um problema que a séculos se perpetua, com a exposição 

do inimigo em ‘praça pública’ o que hoje se dá por meio da mídia, o clamor público 

que faz pressão ao papel do magistrado. Assim, contabilizamos milhares de mandado 

de prisão que aguardam execução seja por falta do devido aparelhamento policial seja 

por falta de vagas nas instituições carcerárias resultando no abalo da legitimidade do 

sistema judicial criminal com o enfraquecimento dos profissionais desta área e a falta 

de cooperação por parte da comunidade. 

Lavando a justificável dúvida na eficácia de tal mecanismo a serviço da 

punição, voltadas para a defesa social em detrimento da reinserção social, são 

consistentes o suficiente para manter esse discurso rígido e simplista advindo de 

séculos na história das penas, que segue a lógica de panóptico. 

As estatísticas da população carcerária associadas à reincidência, evidencia 

que a lógica punitivista não nos trouxe efetivos resultados, pois não atinge sua 

finalidade de prevenção da criminalidade. A isso pode-se associar a precariedade do 

sistema carcerário brasileiro que, por muitas ocasiões é vergonhosamente lembrado 

´por suas violações aos direitos humanos, acarretando aos sujeitos a este sistema, a 

impossibilidade a auto responsabilização, pois, as violências sofridas por eles, dentro 

desse sistema muitas vezes supera a que causaram, neste sentido Nietzsche27 

professa: 

 
Justamente entre prisioneiros e criminosos o autêntico remorso é algo 
raro ao extremo, as penitenciárias e casas de correção não são o 
viveiro onde se reproduz esta espécie de verme roedor. [ ... ] Não 
subestimemos em que medida a visão dos procedimentos judiciais 
impede o criminoso de sentir seu ato, seu gênero de ação como 
repreensível em si: pois ele vê o mesmo gênero de ações praticado a 
serviço da justiça, aprovado e praticado com boa consciência - 
espionagem, fraude, uso de armadilhas, suborno. 

 

Nesta lógica, o sistema processual penal continua germinado de institutos 

inquisitórios sob estes pretextos, baseado em urna série de ideias difusas, obsoletas 

e ultrapassadas, quando a realidade é a do aprisionamento dos processados não 

condenados formando grande parte da população carcerária em decorrência do 

                                                           
27 NIETZSCHE. Friedrich. Genealogia da Moral. São Paulo: BrasiUense. 1988, p. 86-87. 



confinamento discursivo a que se submete a sociedade brasileira, desta forma, tal 

discussão não pode mais ser negligenciada no campo jurídico e social, pois, a 

consequências desta forma de atuação já estamos a vivenciar, sendo o Brasil o 

terceiro pais com maior população carcerária do mundo. 

Podemos, então, constatar que não será um processo penal de emergência 

que irá sanar os problemas sociais de um país que se apresenta como um dos mais 

desiguais em termos sociais no mundo, o que geraria até uma utopia dizer que normas 

severas, ou um encarceramento em massa poderia sanar ou amenizar os problemas, 

que estão enraizados em outros fatores, como a intensa concentração de renda e 

injusta distribuição de riquezas. 

Ainda assim, pode-se apontar a possíveis caminhos a se percorrer, quando se 

fala em busca de uma justiça criminal menos punitivista e, mais, podemos colocar 

justa. Tais como o aceleramento das fases processuais, a criação de outros meios de 

cerceamento de liberdade que assegure a eficiência judicial e enfrentamento 

responsável da crise carcerária deste pais, de modo a devolver aos juízes o papel 

hoje, anêmico, de garantidor dos direitos fundamentais, entre eles o mais importante, 

se não o maior, a liberdade. 
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