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RESUMO

As prisões cautelares, no sistema penal acusatório, possuem como fim precípuo a tutela do

processo penal, isto é, a proteção do normal desenvolvimento do processo e, com isso, a

efetiva aplicação do poder de punir do Estado. Assim, fundadas nos elementos do fumus

comissi delicti e do periculum libertatis, respectivamente, prova da existência do crime e de

indícios suficientes de autoria e perigo decorrente da liberdade do acusado, as prisões

cautelares possuem natureza instrumental. Nesse contexto, o art. 312 do Código de Processo

Penal brasileiro prevê, como hipótese de decretação da prisão preventiva, a garantia da ordem

pública, expressão que, apesar de bem consolidada no sistema de justiça criminal do país,

guarda problemas de significação, decorrentes da imprecisão semântica e amplitude jurídica

do termo, características que, historicamente, construíram uma janela para a realização de

discursos autoritários. A doutrina, nesta perspectiva, diverge quanto a significação da

expressão ordem pública, que assume diversas interpretações, a depender do doutrinador e de

sua conveniência, perpassando a análise de gravidade do crime praticado; dos sentimentos de

paz e tranquilidade sociais; do clamor público; da repercussão do caso; da credibilidade do

Poder Judiciário e das instituições públicas; e ainda do risco ponderável de reiteração

criminal. Diante disso, pretendendo delimitar a conceituação do termo ordem pública na

fundamentação das prisões cautelares, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do

julgamento do Habeas Corpus nº 111.244/SP, decidiu que o conteúdo da expressão

relaciona-se ao acautelamento do meio social, como medida de efetiva proteção à segurança

objetiva da coletividade, ante a violência concreta do crime praticado. Assim, o presente

trabalho examina os principais conceitos atribuídos à expressão ordem pública, averiguando a

constitucionalidade da manutenção da expressão ordem pública como fundamento das prisões

preventivas, na legislação processual penal brasileira. Ademais, em decorrência da correlação

estabelecida no julgamento do Habeas Corpus nº 111.244/SP, entre insegurança objetiva e

violência do crime praticado, frustrado o histórico de fundamentação da proteção à ordem

pública em crimes não violentos, em face da jurisprudência ventilada pelo Supremo Tribunal

Federal, no sentido de justificação da gravidade concreta do tráfico de drogas ante a apreensão

de elevadas quantidades de drogas e armamento, da associação do agente para o tráfico

interestadual ou internacional ou da corrupção de adolescentes, a presente monografia analisa

a justificação das prisões preventivas para garantia da ordem pública em 62 (sessenta e duas)

decisões dos juízes estaduais do primeiro grau do estado do Rio Grande do Norte, em

processos penais relacionados ao crime de tráfico de drogas, verificando sua adequação aos



princípios e regras processuais penais brasileiros e à jurisprudência da Corte Constitucional.

Como resultado, torna-se evidente não apenas a inconstitucionalidade material da manutenção

da expressão ordem pública como hipótese de decretação da prisão preventiva no

ordenamento processual penal brasileiro, como também a inadequação da fundamentação das

decisões dos juízes de direito do Rio Grande do Norte aos princípios e regras do processo

penal brasileiro e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativa aos requisitos para

decretação do encarceramento preventivo no tráfico de drogas.

Palavras-chave: Ordem pública. Prisão cautelar preventiva. Imprecisão semântica. Tráfico de

drogas. Perigo abstrato.



RESUMEN

Las prisiones cautelares, en el sistema penal acusatorio, tienen como finalidad principal la

tutela del proceso penal, esto es, la tutela del normal desarrollo del proceso y, con ello, la

aplicación efectiva de la potestad sancionadora del Estado. Así, con base en los elementos del

fumus comissi delicti y del periculum libertatis, respectivamente, prueba de la existencia del

delito y de indicios suficientes de la autoría y peligro derivado de la libertad del imputado, las

prisiones cautelares tienen carácter instrumental. En este contexto, el art. 312 del Código

Procesal Penal brasileño prevé, como hipótesis de decretación de la prisión preventiva, la

garantía del orden público, expresión que, a pesar de bien consolidada en el sistema de justicia

penal del país, tiene problemas de significación, dada la imprecisión semántica y la amplitud

del término, características que, históricamente, han construido una ventana para realización

de discursos autoritarios. La doctrina, en esta perspectiva, divierge en cuanto al significado de

la expresión orden público, que asume distintas interpretaciones, a depender del doctrinador y

de su conveniencia, permeando el análisis de la gravedad del delito cometido; de los

sentimientos de paz y tranquilidad sociales; del clamor público; de la repercusión del caso; de

la credibilidad del Poder Judicial y de las instituciones públicas; y también del riesgo de

reiteración delictiva. Ante esto, con el objetivo de delimitar el concepto del término orden

público en la fundamentación de las prisiones cautelares, el Supremo Tribunal Federal, por

medio del juicio del Habeas Corpus nº 111.244/SP, decidió que el contenido de la expresión

está relacionado a el aseguramiento del medio social, como medida de efectiva protección de

la seguridad objetiva de la comunidad, frente a la violencia concreta del delito cometido. Así,

el presente trabajo examina los principales conceptos atribuidos a la expresión orden público,

verificando la constitucionalidad del mantenimiento de la expresión orden público como

fundamento de las prisiones preventivas, en el derecho procesal penal brasileño. Además,

como resultado de la correlación establecida en la decisión del Habeas Corpus nº 111.244/SP,

entre la inseguridad objetiva y la violencia concreta del delito cometido, frustrado el histórico

de motivación de la protección del orden público en delitos no violentos, ante la

jurisprudencia ventilada por el Supremo Tribunal Federal, en el sentido de justificación de la

gravedad concreta del tráfico de drogas frente al decomiso de grandes cantidades de drogas y

armas, la asociación del agente para el tráfico interestatal o internacional o la corrupción de

adolescentes, esta tesis de fin de grado analiza la justificación de las prisiones preventivas

para garantizar el orden público, en 62 (sesenta y dos) decisiones de los jueces estaduales de

primer grado del estado de Rio Grande do Norte, en procesos penales relacionados al delito de



tráfico de drogas, verificando su adecuación a los principios y normas procesales penales

brasileñas y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Como resultado, se hace evidente

no sólo la inconstitucionalidad material del mantenimiento de la expresión orden público

como hipótesis de decretación de la prisión preventiva en el sistema procesal penal brasileño,

sino también la inadecuación de la motivación de las decisiones de los jueces de derecho de

Rio Grande do Norte a los principios y reglas del proceso penal brasileño y a la jurisprudencia

del Supremo Tribunal Federal, sobre los requisitos para decretación de la prisión preventiva

en el tráfico de drogas.

Palabras-clave: Orden público. Prisión cautelar preventiva. Imprecisión semántica. Tráfico de

drogas. Peligro abstracto.
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1. INTRODUÇÃO

As prisões cautelares, no sistema penal acusatório, possuem como fim precípuo a

tutela do processo penal, isto é, a proteção do normal desenvolvimento do processo e, com

isso, a efetiva aplicação do poder de punir do Estado. Assim, fundadas nos elementos do

fumus comissi delicti e do periculum libertatis, respectivamente, prova da existência do crime

e de indícios suficientes de autoria e perigo decorrente da liberdade do acusado, as prisões

cautelares possuem natureza instrumental.

Nesse contexto, o art. 312 do Código de Processo Penal brasileiro prevê, como

hipótese de decretação da prisão cautelar preventiva, a garantia da ordem pública, expressão

que, apesar de bem consolidada no sistema de justiça criminal do país, é alvo de constante

debate quanto à sua extensão semântica.

A doutrina, neste sentido, diverge quanto à significação do termo, que assume diversas

interpretações, a depender do doutrinador e de sua conveniência, perpassando a análise de

gravidade do crime praticado; dos sentimentos de paz e tranquilidade sociais; do clamor

público; da repercussão do caso; da credibilidade do Poder Judiciário e das instituições

públicas; e ainda do risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo.

Qualquer que seja o caso, argumenta parte da doutrina que os significados

costumeiramente empregados na definição da expressão são incompatíveis com a natureza

instrumental da prisão cautelar, se prestando, em contrapartida, ao adiantamento da pena,

como medida de segurança pública, em alheamento ao objeto e fundamento do processo penal

e, em especial, ao princípio da excepcionalidade das prisões preventivas.

Na mesma linha, sustenta-se que a manutenção da ordem pública como hipótese de

decretação da prisão preventiva corresponde, na atualidade, à violação dos princípios do

devido processo legal e da presunção de não-culpabilidade.

Defende-se que a imprecisão semântica da expressão ordem pública ofenderia ao

princípio da legalidade estrita, na medida em que ausente forma legal à limitar o poder do

magistrado. Outrossim, a subjetividade do termo ainda frustraria o exercício da ampla defesa

e do contraditório, uma vez que impossibilitaria ou, no mínimo, atribuiria ônus

desproporcional à contraprova. No que diz respeito ao princípio da não-culpabilidade, por sua

vez, argumenta-se que a análise do risco de repetição da ação delituosa teria como substrato a

antecipação de culpabilidade do acusado.

Em resumo, a ausência de taxatividade do termo ordem pública violaria princípios

constitucionais, promovendo a expansão desmedida dos poderes do magistrado e favorecendo
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a ocorrência de arbitrariedades, dentre elas a utilização da medida cautelar como instrumento

de justiça sumária.

Diante das controvérsias acima narradas e pretendendo delimitar a conceituação do

termo ordem pública na fundamentação de prisões cautelares, a Segunda Turma do Supremo

Tribunal Federal, em 2012, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 111.244/SP,

decidiu, por unanimidade, que o conteúdo da expressão relaciona-se ao acautelamento do

meio social, como medida de efetiva proteção à segurança objetiva da coletividade. Nos

termos do julgado, “a ambiência fática permite ao magistrado aferir que a liberdade de

determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de outras pessoas”; insegurança

objetiva esta que, no caso, justificou-se em face da brutalidade com a qual o crime imputado

ao paciente teria sido praticado e da qual se extrairia a extrema periculosidade do agente.

A referida decisão, contudo, longe de criar estabilidade quanto à temática, resgatou

aspectos da dissociação da expressão com a natureza instrumental da prisão preventiva, bem

como de sua definição através de conceitos igualmente abertos, agora expressos na citada

“segurança objetiva”.

Ademais, a partir da decisão, em face da correlação estabelecida entre insegurança

objetiva e violência do crime praticado, inauguraram-se novas problemáticas em relação à

discussão do tema, isso porque a correspondência frustra com o histórico de fundamentação

da prisão preventiva para garantia da ordem pública em crimes não violentos, pelo que, para

fins do presente trabalho, estudou-se o de tráfico de drogas.

Nesta perspectiva, adaptando as noções de perigo concreto à segurança objetiva da

coletividade às características específicas da prática do delito de tráfico de drogas, a Corte

Constitucional desenvolveu, ao longo dos anos, jurisprudência no sentido da justificação da

gravidade concreta do delito de tráfico, para fins de decretação da prisão preventiva, em face

da apreensão de armamento ou de elevadas quantidades de drogas no caso concreto, da

associação para o tráfico de drogas interestadual ou internacional ou, ainda, da corrupção de

adolescentes para o tráfico.

Contudo, quanto ao tópico, esclareça-se que no crime de tráfico de drogas, objeto de

futuro estudo de caso deste trabalho, uma breve análise da jurisprudência monocrática dos

tribunais brasileiros aponta que a prisão preventiva é recorrentemente justificada em face da

proteção à ordem pública, ante o perigo abstrato da violação da lei de drogas, sobretudo no

que concerne à saúde pública e ao aumento da criminalidade ligada ao crime organizado.

Tal fundamentação, entretanto, entra em conflito direto com a jurisprudência do STF

acerca da conceituação do termo ordem pública e da justificação do perigo concreto à
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segurança da coletividade no delito de tráfico de drogas, em decisões que impõem a prisão

cautelar preventiva.

Assim, novas e velhas indagações combinam-se acerca do tema da prisão processual

para garantia da ordem pública, máxime quando contrapostas ao delito de tráfico de drogas, e

convergem nas perguntas-problema desta monografia, quais sejam, se a manutenção da

expressão ordem pública como hipótese de decretação da prisão cautelar preventiva no

ordenamento processual penal brasileiro é constitucional; e se a fundamentação das prisões

preventivas para garantia da ordem pública, em decisões dos juízes de direito do Rio Grande

do Norte, relativas ao crime de tráfico de drogas, se adequa às regras e princípios processuais

penais brasileiros e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, a presente monografia pretende investigar a extensão semântica da

expressão ordem pública, analisando a constitucionalidade de seu emprego como fundamento

das prisões preventivas na legislação processual penal brasileira e nas decisões dos juízes

estaduais do primeiro grau do estado do Rio Grande do Norte, relativas ao delito de tráfico de

drogas.

Para tanto, objetiva-se (i) investigar o desenvolvimento histórico do termo ordem

pública, (ii) estudar as bases legais da prisão processual no Brasil, identificando os princípios

e regras a ela aplicáveis; (iii) examinar os principais conceitos atribuídos à expressão ordem

pública, correlacionando-os à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas

Corpus nº 111.244/SP; (iv) averiguar as características da prática do crime de tráfico de

drogas, explorando o desenvolvimento da política de guerra às drogas brasileira; (v) analisar a

fundamentação das prisões preventivas para garantia da ordem pública, em decisões dos

juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte, nas ações penais que tratam da imputação

do delito de tráfico de drogas, produzindo estatísticas referentes aos percentuais de decisões

justificadas e dos discursos comumente empregados à significação do termo ordem pública,

na prática forense estadual do Rio Grande do Norte; e, por fim, (vi) verificar a adequação

destes discursos aos princípios e regras processuais penais brasileiros, assim como à

jurisprudência do STF.

Diante disso, a presente pesquisa será desenvolvida através do uso da abordagem

quali-quantitativa, valendo-se, num primeiro momento, dos métodos histórico e comparativo

para realizar a análise bibliográfica de artigos e livros que possibilitem a identificação das

influências históricas do termo ordem pública e dos principais conceitos atribuídos à ele,

quando da significação da hipótese de prisão cautelar do art. 312 do CPP.
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Num segundo momento, utilizar-se-á dos métodos comparativo, monográfico e

estatístico, com fins a promover um estudo de caso da fundamentação das prisões preventivas,

em decisões dos juízes estaduais do primeiro grau do estado do Rio Grande do Norte, nas

ações penais que tratam da acusação de tráfico de drogas.

Esclarece-se, desde já, que o estudo de caso das decisões judiciais será realizado

através do exame de 62 (sessenta e duas) decisões, selecionadas entre o lapso temporal de

01/01/2020 e 01/01/2022, e obtidas por meio da pesquisa das palavras-chave “tráfico”,

“prisão cautelar” e “ordem pública” no site de busca de jurisprudência do Tribunal de Justiça

do Rio Grande do Norte, qual seja: “jurisprudencia.tjrn.jus.br”.

Na busca, embora localizadas 300 (trezentas) decisões, foram descartadas aquelas que

não contemplavam o objeto da pesquisa, por tratarem de tipo penal diverso do estudado no

presente trabalho, ou que restaram inconclusivas. Com isso, obtiveram-se 62 (sessenta e duas)

decisões compatíveis aos parâmetros de busca e a partir das quais realizou-se o estudo de caso

proposto por esta monografia.

Para a realização deste trabalho, foram desenvolvidos três capítulos de referência

teórica.

No primeiro, trata-se acerca da evolução histórica da expressão ordem pública, com

destaque à incorporação do termo ao ordenamento jurídico brasileiro e sua relação com o

Estado Democrático de Direito, à luz dos estudos de Luiz Regis Prado, Diego Prezzi Santos e

Patrick Mariano Gomes.

Já no segundo capítulo, aborda-se a prisão cautelar no ordenamento jurídico brasileiro,

sua natureza e fundamentos, assim como os princípios e regras que lhe são aplicáveis,

servindo-se, para tanto, dos trabalhos de autores como Aury Lopes Júnior e Walter Nunes da

Silva Júnior. Ainda no segundo capítulo, dedica-se também a análise do emprego da

expressão ordem pública no campo do Direito Processual Penal, na fundamentação de prisões

preventivas, examinando suas problemáticas conceituais frente aos axiomas processuais do

garantismo penal e à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus

nº 111.244/SP.

Por fim, no terceiro capítulo, promove-se um estudo de caso da fundamentação das

prisões preventivas para garantia da ordem pública no delito de tráfico de drogas, em decisões

dos juízes de direito do Rio Grande do Norte. Para dar suporte à pesquisa, desenvolve-se,

neste mesmo capítulo, uma síntese sobre a sistematização da política de guerra às drogas

brasileira, explorando as noções de violência e segurança objetiva, em paralelo às

características do delito de tráfico de drogas.
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Nesta perspectiva, ao propor-se a analisar a evolução histórica do termo ordem pública

e os conceitos costumeiramente atribuídos à ele, pela doutrina e jurisprudência, quando de sua

significação como fundamento da medida cautelar de prisão, pretende-se contribuir com o

exame da constitucionalidade da manutenção da hipótese legal no ordenamento processual

penal brasileiro, fornecendo substrato à eventuais mudanças legislativas ou, ainda, orientando

quanto ao melhor uso do dispositivo.

Demais disso, no que diz respeito à análise documental de decisões dos juízes

estaduais do primeiro grau do estado do Rio Grande do Norte, em ações penais referentes ao

delito de tráfico de drogas, este trabalho pode apresentar contribuições para verificação da

legalidade e constitucionalidade da aplicação da medida cautelar de prisão fundada na ordem

pública no Rio Grande do Norte, propiciando, se assim for o caso, retificações de postura por

parte da magistratura potiguar.
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2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EXPRESSÃO ORDEM PÚBLICA

A expressão ordem pública, desde muito, integra diversos sistemas jurídicos. A sua

utilização, embora ampla, guarda problemas de significação, em face de sua imprecisão

semântica e amplitude jurídica. De forma geral, conforme se pretende demonstrar no presente

capítulo, a expressão possui gênese policialesca, incidindo sobre situações de exceção,

anormalidade e conturbação social, de modo a autorizar intervenções com uso de força física

e restrição de direitos (PRADO e PREZZI, 2018, p. 39).

No campo do Direito Processual Penal, como se verá em específico na presente

monografia, não obstante seja regido pelo princípio da legalidade, do qual é corolário a

taxatividade da lei penal, a expressão ordem pública é definida através de conceitos

igualmente abertos, resultando em insegurança jurídica, problema especialmente relevante por

tratar-se da área do Direito com maior potencial para macular direitos fundamentais, em

decorrência do exercício do jus puniendi pelo Estado (PRADO e PREZZI, 2018, p. 40).

A despeito destas adversidades, correlacionadas à indeterminação da expressão ordem

pública, no Brasil, o termo é empregado no art. 312 do Código de Processo Penal, como

hipótese legal da decretação da prisão preventiva.

Em vista deste cenário, pretende-se, neste capítulo, examinar o emprego da expressão

ordem pública ao longo da história, investigando os sentidos e propósitos que lhe foram

costumeiramente atribuídos, buscando, dessa forma, denominadores comuns para

compreender a conotação do termo nos dias atuais, em particular no Processo Penal brasileiro.

2.1. A ordem pública na Idade Média

Conforme apontado por Prado e Prezzi (2018, p. 40), a doutrina, quando da análise dos

antecedentes históricos da expressão ordem pública, remete-a à antiguidade, ao Direito

Romano, quando já assumia conotação de tranquilidade e harmonia na comunidade.

O emprego da expressão em documentos jurídicos, por sua vez, remonta ao movimento

das irmandades1 da Espanha Medieval, forças de pacificação integradas por homens armados

e encarregados da proteção dos feudos, da estrutura do Poder Real e da Constituição Política

1GONZÁLEZ MÍNGUEZ (2006, p. 19, tradução nossa) define as “irmandades gerais” como “instituições
associativas, surgidas em momentos de debilidade do poder da monarquia, dotadas de jurisdição própria, e que,
para além da defesa dos feudos, usos, costumes e privilégios dos associados, tratam também de intervir em
questões de interesse geral, tais como a manutenção da ordem pública, a garantia do correto exercício da justiça,
a luta contra os abusos da nobreza feudal e a participação adequada na constituição política do reino ou estrutura
de poder”.
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do Reino. Consoante o Ordenamento de Justiça de 1351, que serviu de base jurídica para as

irmandades surgidas a partir de então, estas teriam como objetivo central a manutenção da

ordem pública e da paz cidadã (GONZÁLEZ MÍNGUEZ, 2006, p. 19).

Mais a frente, na Inquisição espanhola, o conceito também foi desenvolvido no sentido

de manutenção da vida em sociedade, em face da qual se justificavam os julgamentos

inquisitivos e as execuções e castigos públicos; isto é, para garantia da necessária ordem

pública, se fundamentaram a exemplaridade, o uso da força e a atividade de ofício dos

magistrados, como expressões da realização da justiça e da paz social (PRADO e PREZZI,

2018, p. 40).

Nesta mesma conotação, ao longo da Idade Média, diversas outras foram as menções à

expressão ordem pública em ordenamentos jurídicos. Do Traité de Police francês de Nicolas

Delamare, datado de 1705, perpassando o Recueil des documents sur la Police Formé par

Dupré e Comissaire au Châtelet de Paris da primeira metade do século XVIII e a Pragmática

Sanción de 17 de abril de 1744, até as Cartas sobre la policia de 1801, de autoria de Valentín

de Foranda, e o Tratado de polícia o Idea general de polícia de Tomas de Valeriola, o

conceito sempre encontrava-se coligado à atividade policial, à polícia urbana e/ou ao

estabelecimento de limites e regulamentações sociais e as intervenções policiais no caso de

descumprimento, sempre justificando-se em face da proteção à tranquilidade pública

(PRADO e PREZZI, 2018, p. 41)2.

Logo, percebe-se, já na Idade Média, que o desenvolvimento jurídico-conotativo da

expressão ordem pública se dá como instrumento de controle social, para manutenção da

estrutura social, política e de Poder.

2.2. A ordem pública nas Idades Moderna e Contemporânea

2Destaca Prado e Prezzi (2018, p. 41) que “A história da expressão ordem pública em ordenamentos jurídicos é
posterior aos possíveis antecedentes romanos e aos deveres dos reis e príncipes, sendo ainda coligada com a
atividade policial e não com o Poder Judiciário. Conforme François Godicheau, o Traité de Police francês de
Nicolas Delamare datado de 1705 é uma primeira referência de normas a usar a expressão “orden público”, vista
várias vezes no documento, especialmente no Livro I, Título IV e capítulo VI. Outros diversos documentos
legais que tratavam da polícia urbana fizeram menção ao conceito na primeira metade do século XVIII, como o
Recueil des documents sur la Police Formé par Dupré e Comissaire au Châtelet de Paris. Após o motim de
Esquilache de 1766, ocorrido em Madri, textos franceses e também alemães sobre a atuação e funcionamento da
polícia foram traduzidos e levados para a Espanha e motivaram modificações legislativas, tais como a Cartas
sobre la policia de 1801 de autoria de Valentín de Foranda, a tradução do texto de Jacob Friedrich, o Barão de
Bielfeld, entre 1767 e 1781 por Domingo de la Torre y Mollinedo, a tradução do texto de Von Justi feita em 1784
por Puig de Galabert e, entre 1798 e 1805, Tomas de Valeriola publica seu Tratado de polícia o Idea general de
polícia”.
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Por sua vez, nas Idades Moderna e Contemporânea, a expressão ordem pública seguiu

com o fluxo de desenvolvimento conotativo estabelecido na Idade Média, isto é, sendo

empregada no sentido de manutenção da paz e tranquilidade sociais, conforme se vê na

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 26 de agosto de 17893, na Constituição

Francesa de 17914 e na Constituição da Espanha de 18125 - tendo as disposições desta se

repetido, com a mesma redação, nas Constituições da Espanha de 1837, 1845, 1869 e 1876

(PRADO e PREZZI, 2018, p. 41).

Ademais, o emprego da expressão no período também deu sequência ao seu histórico

policialesco, na medida em que inserida juridicamente em disposições acerca de situações de

excepcionalidade, em permissões de intervenções policiais, uso da força e/ou restrição de

direitos, à exemplo do que ocorre na Constituição de Weimar de 19196; ou, ainda, como

sinônimo da atividade policial, como no caso da Constituição da Itália de 19477 (PRADO e

PREZZI, 2018, p. 42-43).

No que tange à Constituição de Weimar de 1919, especificamente, muito mais do que

permissão legal para intervenções policiais e uso da força, o emprego da expressão ordem

pública exprimia uma concepção política de Estado, de fundamento autoritário, característico

7Art. 13. A liberdade pessoal é inviolável. Não se procederá a nenhuma forma de detenção, inspeção ou registro
pessoal, nem outra restrição de qualquer liberdade pessoal, salvo por permissão da autoridade judicial e,
unicamente, em casos e do modo previsto pela lei. Em casos excepcionais de necessidade e urgência,
especificados taxativamente na lei, as autoridades de ordem pública podem adotar medidas provisórias, devendo
elas serem comunicadas à autoridade judicial dentro do prazo de 48 horas. As medidas provisórias serão
consideradas revogadas e sem efeito caso não sejam confirmadas pela autoridade judicial dentro das 48 horas
subsequentes. Se castigará toda violência física e moral sofrida por pessoas sujeitas a qualquer modo de restrição
de suas liberdades. A lei estabelecerá os limites máximos da detenção preventiva (ITÁLIA, 1947, tradução
nossa).

6Art. 48. Se algum estado não cumprir com os deveres que lhe são impostos pela Constituição ou pelas leis do
Reich, o Presidente do Reich pode fazer cumprir tais deveres com a ajuda das forças armadas. No caso de
perturbação ou ameaça à ordem ou segurança pública, o Presidente do Reich poderá tomar as medidas
necessárias à sua restauração, intervindo, se necessário, com auxílio das forças armadas. Para atingir tal
propósito, o Presidente do Reich pode revogar temporariamente, no todo ou em parte, os princípios fundamentais
previstos nos artigos 114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153 desta Constituição. O Presidente do Reich deve, sem
demora, informar ao Parlamento da Confederação da Alemanha de todas as medidas tomadas por força deste
artigo. O Parlamento da Confederação da Alemanha pode votar para anular estas medidas (ALEMANHA, 1919,
tradução nossa).

5Na Constituição da Espanha de 1812, a expressão ordem pública aparecia duas vezes, uma no art. 171, o qual
dispunha que o poder para executar as leis pertencia exclusivamente ao rei, sendo que sua autoridade se estendia
à tudo que fosse necessário para conservação da ordem pública no interior do Estado, e à segurança do Estado no
exterior, tudo em conformidade com a Constituição e com as leis; e, outra, no art. 321, que previa estar à cargo
dos Ajuntamentos auxiliarem ao Prefeito em tudo que fosse relativo à segurança das pessoas e bem como à
conservação da ordem pública (ESPANHA, 1812, tradução nossa). As mesmas disposições se repetiram, da
mesma forma, na mesma redação, nas Constituições espanholas de 1837, 1845, 1869 e 1876.

4Capítulo IV. Art. 1. O Poder Executivo supremo reside exclusivamente na mão do Rei. O Rei é o chefe supremo
da administração geral do reino e cuida da conservação da ordem e tranquilidade públicas que lhe são confiadas.
O Rei é o chefe supremo do exército de terra e exército naval. Ao Rei é delegada a tarefa de velar pela segurança
externa do reino, de lhe manter os direitos e possessões (ARNAUT, Luiz. Constituição Francesa de 1791).

3Art. 10. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua
manifestação não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei (FRANÇA, 1789).
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de Estados de exceção. Em outras palavras, o emprego político do art. 48 da Constituição de

Weimar possibilitou, na Alemanha nazista, a prisão em massa de todos aqueles nomeados

inimigos do estado, dentre eles judeus, comunistas, negros, deficientes físicos e mentais e

homossexuais (GOMES, 2013, p. 27).

Foi também o art. 48 da Constituição de Weimar que embasou a reforma

nacional-socialista de 1935, através da qual o processo penal alemão incorporou a permissão

para se determinar o encarceramento provisório com fundamento na excitação da opinião

pública provocada pelo delito (GOMES, 2013, p. 28).

O mesmo padrão de utilização da expressão ordem pública, ou seja, como instrumento

de controle político e social e de encarceramento sumário, é percebido também em outros

movimentos totalitários ao redor do mundo, vide as ditaduras fascistas de Benedito Mussolini

na Itália8, António Salazar em Portugal9 e Francisco Franco na Espanha10 (GOMES, 2013, p.

63-64). Quer dizer, em todos estes movimentos, o denominador comum do emprego da

expressão ordem pública em documentos jurídicos era a permissão para restrição de direitos,

em especial o de liberdade, de grupos e pessoas tidos como ameaça à segurança do estado e à

ordem político-social implantada.

Neste contexto, Carl Schmitt (2008, p. 49), já em 1932, falava na utilização política da

expressão ordem como elemento autorizador de guerra estatal interna:

10O franquismo perdurou, na Espanha, entre os anos de 1939 e 1976. Durante esse período, vigorou a
Constituição da República Espanhola de 1931, na qual a expressão ordem pública era contida em previsões
relativas à restrições de direitos, à exemplo do que ocorria no artigo 42, que dispunha sobre a supressão de
direitos políticos e sociais em caso de ameaça ou perigo iminente à ordem pública e a segurança do Estado
(ESPANHA, 1931). A utilização da expressão ordem pública ao longo do período também merece atenção no
tocante ao Tribunal de Ordem Pública, fundado em 1963, que tinha por objetivo o julgamento de crimes
políticos, como forma de repressão social e restrição dos direitos de liberdade e manifestação política (PÉREZ,
2021, p. 19).

9Na Constituição Política da República Portuguesa de 1933, conforme demonstra o título XII, a expressão ordem
pública é utilizada como sinônimo de paz e tranquilidade sociais, no contexto da defesa nacional (PORTUGAL,
1933). Assim, uma vez prevista a prisão cautelar nos crimes contra segurança do Estado, a ordem pública foi
utilizada de forma generalizada para justificar prisões políticas, de pessoas que se associassem em partidos
políticos ou que se manifestassem contra a autoridade pública.

8Durante o período da ditadura fascista de Benedito Mussolini, vigorou, na Itália, o Código Rocco de 1930, cujo
documento dividia-se num volume de direito processual penal e outro de direito material, sendo que ambos
faziam diversas referências à expressão ordem pública. No Código Penal, o emprego da expressão destaca-se
pelo contexto de repressão social, isso porque, inserida nos diversos capítulos que tratavam da tipificação de
condutas de desobediência civil, ora servindo de justificativa para criminalização abstrata da delinquência, como
nos artigos 414, 415 e 416; ora de substrato para punição do não cumprimento de disposições da autoridade
militar, conforme se extrai do artigo 650; e, ainda, como fundamento da tipificação de condutas relativas ao
exercício dos direitos de liberdade, manifestação e imprensa, à exemplo do que ocorre nos artigos 652, 654, 657
e 662. Ademais, ainda no Código Penal, a expressão ordem pública também é verificada na conjuntura dos
crimes políticos, ou melhor, como justificativa para criação do crime contra a personalidade do Estado e a
tranquilidade social, contido no art. 232. Por sua vez, no Código de Processo Penal, a expressão ordem pública
destaca-se no contexto da prisão cautelar para manutenção da paz social (ITÁLIA, 1930).
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O Estado enquanto unidade política normativa concentrou em si mesmo uma imensa
competência: a possibilidade de fazer guerra e, assim, dispor abertamente sobre a
vida das pessoas (...) o desempenho de um Estado normal consiste, sobretudo, em
obter dentro do Estado e de seu território uma pacificação completa, produzindo
‘tranquilidade, segurança e ordem’ e criando, assim, a situação normal (...) Em
situações críticas, esta necessidade de pacificação intraestatal leva a que o Estado,
como unidade política, enquanto existir, também determine, por si mesmo, o
‘inimigo interno’.

Assim, percebe-se que ao longo das Idades Moderna e Contemporânea, em particular no

tocante ao período compreendido entre os anos de 1920 e 1945, referente ao pós Primeira

Guerra Mundial e final da Segunda Guerra, a expressão ordem pública foi empregada de

forma generalizada em leis e atos jurídicos, como instrumento de repressão política e social,

para que, através de limites legais pouco definidos, fosse possível justificar, com base na

manutenção da paz e tranquilidade sociais, a restrição de direitos e o encarceramento de toda

pessoa que fosse considerada ameaça ao sistema político imposto, o “inimigo interno”.

Mais tarde, passada a Segunda Guerra Mundial, com o processo de redemocratização

dos países e a internacionalização e constitucionalização dos direitos humanos, diversas

disposições envolvendo a manutenção da ordem pública foram reformadas, entretanto, no

geral, mantiveram seu caráter de exceção e quebra de direitos fundamentais, podendo isso ser

observado mesmo na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que prevê, em seu

art. 29, §§1º, 2º e 3º, que no exercício dos direitos e da liberdade, o ser humano só está sujeito

a determinações legais que sirvam para garantir os direitos de outras pessoas e satisfaçam

exigências morais, de ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática (PRADO

e PREZZI, 2018, p. 44).

A situação acima narrada é reiterada nos ordenamentos jurídicos de diversos países e

blocos, à exemplo do que ocorre na Constituição Europeia11, na Constituição da Alemanha de

11Art. 1. A União respeita a igualdade dos Estados-Membros perante a Constituição, bem como a respectiva
identidade nacional, refletida nas estruturas políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles, incluindo
no que se refere à autonomia local e regional. A União respeita as funções essenciais do Estado, nomeadamente
as que se destinam a garantir a integridade territorial, a manter a ordem pública e a salvaguardar a segurança
nacional (UNIÃO EUROPEIA, 2004).
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194912, na Constituição da República Oriental do Uruguai de 196713 e na Constituição da

República do Paraguai de 199214(PRADO e PREZZI, 2018, p. 44).

Logo, resta bastante evidente que, mesmo passado o período das grandes guerras, apesar

das reformas implementadas nos ordenamentos jurídicos visando a humanização do Direito,

para superação dos horrores e arbitrariedades dos regimes nazifascistas, o emprego da

expressão ordem pública teve sequência, até os dias atuais, com limites absolutamente

imprecisos, não deixando, portanto, de estar associada às situações de desvio e conturbação

social que demandam ação policial (PRADO e PREZZI, 2018, p. 44).

2.3 A incorporação da ordem pública ao ordenamento jurídico brasileiro

No Brasil, foi a Constituição Federal de 1891 que primeiro fez referência à expressão

ordem pública, em seu art. 72, §8º, que dispunha acerca da permissão para intervenção

policial em reuniões e associações, para proteção da ordem pública. Antes disso, entretanto, é

possível visualizar o emprego das expressões tranquilidade social e clamor público,

respectivamente, no Código Penal do Império de 1830 e no Código do Processo Criminal de

primeira instância de 1832, nos quais desempenhavam funções conotativas muito semelhantes

à ordem pública nos dias atuais, ou seja, de restrição e privação de direitos (PRADO e

PREZZI, 2018, p. 45).

No primeiro caso, a tranquilidade era referida no Título IV do Código Penal de 1830, no

contexto da segurança pública e da tipificação dos crimes de conspiração contra a ordem

política, a independência e o governo. No segundo caso, o clamor público servia como

fundamento da prisão antes da culpa formada, na hipótese de prisão em flagrante, na forma do

art. 132.

14Na Constituição da República do Paraguai de 1992, a expressão ordem pública também ocorre no sentido de
manutenção da paz pública, como instrumento da restrição de direitos, como ocorre com o direito de reunião e
manifestação, no art. 32, bem como com a intimidade e a vida privada no art. 33. No art. 175, por sua vez, a
disposição de ordem pública ocorre no contexto dos objetivos da Polícia Nacional, no sentido de defesa e
segurança interna do Estado (PARAGUAI, 1992, tradução nossa).

13A Constituição da República Oriental do Uruguai de 1967 prevê, em seu art. 38, que o direito de reunião pode
ser restringido em caso de ameaça à segurança e à ordem pública. Ademais, em seu art. 68, também restringe a
liberdade de ensino, também para proteção da segurança e da ordem pública (URUGUAI, 1967, tradução nossa).

12A Constituição atual da Alemanha, de 1949, prevê, em seu art. 13, §7º, que o domicílio é inviolável, podendo,
contudo, este direito ser sofrer intervenção ou restrição no caso de defesa contra perigo comum ou perigo de vida
individual, bem como para prevenir perigos iminentes para a segurança e a ordem públicas. No texto
constitucional, agora no art. 35, §2º, também é previsto que, para manutenção ou recuperação da segurança ou da
ordem pública, um Estado pode, em casos de importância especial, requerer forças e equipamento da Polícia
Federal de Proteção das Fronteiras, bem como solicitar forças policiais de outros Estados, para auxiliar a sua
polícia, desde que, sem este auxílio, não esteja em condições de cumprir suas funções ou esteja sob
consideráveis dificuldades (ALEMANHA, 1949).
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Da mesma forma, em 1907, foi publicado o Decreto nº 1.641, conhecido como Lei de

Augusto Gordo, que utilizava das expressões tranquilidade pública e segurança nacional para

justificar a expulsão de estrangeiros e “vagabundos”, à época enunciados como inimigos

cotidianos das forças de manutenção da ordem pública (GOMES, 2013, p. 28).

Sobre o processo de expulsão de imigrantes e “vagabundos”, inclusive, Lená Menezes

(1996, p. 264 apud GOMES, 2013, p. 30) destaca que neste mesmo universo conceitual, para

fins das leis de expulsão e da realização de detenções em massa15, também eram colocados os

anarquistas, os aleijados, as prostitutas e os criminosos em geral, ou seja, todos aqueles que

ameaçassem à ordem pública “(...) concebida esta com o respeito às leis e à constituição e a

ausência de atos ou protestos que ameaçassem ou comprometessem a segurança individual ou

de propriedade (...)” e ainda à ordem do trabalho.

A política estatal de detenção em massa sob argumento da preservação da segurança

nacional e da ordem pública, no Brasil, ainda resultou na criação do Departamento de Ordem

Política e Social - DOPS, pela Lei nº 2.304, de 30 de dezembro de 1924. O órgão

governamental de caráter policialesco operou durante o Estado Novo e a ditadura militar,

tendo sido responsável, em ambos os períodos, por realizar os fins almejados pela organização

política dominante, perseguindo e encarcerando toda pessoa que se opusesse à estrutura

político-social vigente.

Dito isso, esclareça-se que, durante o período do Estado Novo, ao longo do governo

autoritário e nacionalista de Getúlio Vargas, a expressão ordem pública deu sequência ao seu

recente histórico nacional de repressão, tendo sido empregada de forma generalizada no

contexto político, para fins de realização das prioridades do governo. Isto é, à semelhança dos

movimentos nazifascistas que ocorriam na Alemanha, Itália, Portugal e Espanha, o foco da

Terceira República Brasileira consolidou-se na defesa social, tendo sido ela o fundamento das

mudanças legislativas durante o período, no sentido de repressão social, exclusão social e

restrição de direitos e garantias individuais, para manutenção da organização política

implantada (GOMES, 2013, p. 36).

Para tanto, sob o argumento da ameaça do comunismo, novo bode expiatório do

governo, com um discurso de paz e tranquilidade sociais, a Constituição Federal de 1937,

promoveu a centralização e o controle do Poder, por meio da repressão policial, sendo

exatamente esta a conclusão que se extrai do seu texto de apresentação:

15Patrick Mariano Gomes (2013, p. 32) pontua que “A lógica do sistema punitivo na capital da República se
baseava nas detenções para averiguação e procedimentos administrativos policiais de controle da pobreza, muitas
vezes sem sequer chegar ao conhecimento do Judiciário. Os escolhidos eram “fichados” e permaneciam no
máximo três meses no cárcere, estabelecendo, assim, movimento contínuo de entrada e saída das prisões”.
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Atendendo às legítimas aspirações do povo brasileiro à paz política e social
profundamente perturbada por conhecidos fatores de desordem, resultantes da
crescente agravação dos dissídios partidários, que uma notória propaganda
demagógica procura desnaturar em luta de classes, e da extremação de conflitos
ideológicos (...) colocando a Nação sob funesta iminência de guerra civil; atendendo
ao estado de apreensão criado no País pela infiltração comunista, que se torna dia a
dia mais extensa e mais profunda, exigindo remédio de caráter radical e permanente;
atendendo a que, sob as instituições anteriores, não dispunha o Estado de meios
normais de preservação da paz, da segurança e do bem estar do povo.

Neste contexto, sob o discurso da manutenção da paz e tranquilidade sociais, a

expressão ordem pública foi empregada na Polaca, em seu art. 122, no sentido de restrição do

direito de culto.

A utilização repressiva política e social da expressão ordem pública no ordenamento

jurídico brasileiro era tal que em 22 de agosto de 1938, o Decreto-lei nº 640 estabeleceu a

criação da Colônia Agrícola do arquipélago de Fernando de Noronha, “destinada à

concentração e trabalho de indivíduos reputados perigosos à ordem pública, ou suspeitos de

atividades extremistas” (GOMES, 2013, p. 35). Na prática, esta Colônia Agrícola funcionou

como prisão política para os indivíduos que se manifestavam contra o governo de Vargas,

como Gregório Bezerra, Carlos Marighela e Agildo Barata (SANTOS, 2016).

Neste mesmo contexto político, o recém sancionado Código de Processo Penal de 1941,

de influência nazifascita italiana e alemã, originalmente fez menção ao termo ordem pública

em seu art. 313, como fundamento da prisão preventiva, disposição que, por seus limites

abstratos, viabilizava formalmente uma situação que já fazia parte da realidade policial

brasileira, a utilização da prisão cautelar como medida de segurança, para repressão política,

sob argumento público de combate ao comunismo, aos “inimigos internos” (GOMES, 2013,

p. 38).

Em 1946, por sua vez, superada a Era Vargas e o Estado Novo, em pleno processo de

redemocratização, a utilização da expressão ordem pública na Constituição Federal de 1946

repetiu a fórmula da Constituição passada, empregando-a como fundamento para restrição dos

direitos de crença e consciência, conforme se extrai do art. 141, §7º. Ademais, ainda previu a

possibilidade de intervenção policial em reuniões, para garantia da ordem pública, nos termos

do art. 141, §11º (PRADO e PREZZI, 2018, p. 45).

O período de redemocratização, contudo, não foi duradouro, tendo sido interrompido

pela instauração da ditadura militar, em 1 de abril de 1964, quando o Presidente João Goulart

foi deposto sob pretexto de ter apoiado e implantado o comunismo internacional no Brasil.

Durante esse período, uma nova Constituição foi elaborada e promulgada em 24 de janeiro de
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1967, retomando com o foco da defesa nacional e do combate ao comunismo e aos inimigos

internos. Dessa forma, repetindo a mesma redação das Constituições de 1891, 1937 e 1946, a

Constituição de 1967 empregou o termo ordem pública na perspectiva de restrição à liberdade

de consciência, conforme seu art. 150, §5º.

Ainda durante a ditadura militar, em 9 de fevereiro de 1967, foi sancionado o

Decreto-lei 5.250, mais conhecido por Lei de Imprensa, que previa, em seu art. 16, I, ser

crime a publicação ou divulgação de notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou

deturpados, que provocassem a perturbação da ordem pública ou o alarme social. Ou seja, por

meio do dispositivo, o Decreto-lei promoveu restrições aos direitos de manifestação e

informação, característica marcante do período histórico nacional.

A ditadura militar, todavia, seguindo os mesmos passos do governo de Vargas, chegou

ao fim em 1985 e, em 1988, foi promulgada a atual Constituição Federal da República do

Brasil, a qual, a despeito de ser uma carta constitucional de propósito democrático, manteve a

antiga e histórica conotação da expressão ordem pública, com seus limites abstratos, para

restrição de direitos e garantias sociais, servindo de fundamento à decretação de intervenção

federal nos estados, na forma do art. 34; à implantação de estado de defesa, nos termos do art.

136; e como função do Estado e da atuação das polícias federal e militar (PRADO e PREZZI,

2018, p. 45).

Em verdade, apesar de encerrada a ditadura militar e implementado um regime político

democrático de direito, os Códigos Penal e Processual Penal continuam sendo aqueles

elaborados e sancionados durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, guardando, no caso do

Código de Processo Penal 1941, as mesmas problemáticas quanto ao uso da expressão ordem

pública como fundamento da prisão preventiva, em virtude da falta de delineamento

conotativo, traço distintivo de regimes de cariz totalitário, nos quais a generalidade conceitual

é essencial ao abuso da expressão para justificação da supressão de direitos (GOMES, 2013,

p. 40).

2.4. A ordem pública no Estado Democrático de Direito

Depreende-se da argumentação desenvolvida até aqui que a ordem pública é uma

expressão indeterminada, de limites semânticos problemáticos e pluralidade interpretativa.

Também é seguro dizer que o termo possui um histórico policialesco, dirigindo poderes

excepcionais à autoridade de segurança e ao Estado para agirem com uso de força física e

restrição de direitos (PRADO e PREZZI, 2018, p. 11)
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No campo do Direito Processual Penal brasileiro, no qual a expressão é utilizada como

hipótese de decretação da prisão preventiva, a problemática ganha contornos preocupantes,

isso porque o termo, à despeito de sua indeterminação e histórico autoritário, é empregado

como fundamento da constrição da liberdade individual, através de um juízo de cognição

sumária.

Não por acaso, o fundamento é reincidente em decisões do Poder Judiciário brasileiro.

Conforme dados do Infopen de junho de 2019, aproximadamente 33,47% (trinta e três vírgula

quarenta e sete por cento) da população carcerária brasileira é de presos provisórios, sendo

que a maior parte deste percentual reflete os números do fundamento da ordem pública

(PRADO e PREZZI, 2018, p.11).

Dessa forma, em vista da problemática da imprecisão semântica da expressão ordem

pública e seus reflexos no Direito Processual Penal brasileiro, tendo em conta, em

contrapartida, a implementação, através da Constituição Federal de 1988, de um regime

democrático de direito, faz-se necessário tecer alguns apontamentos em relação a coexistência

do termo ordem pública com o Estado Democrático e Constitucional de Direito e o

garantismo.

O Estado Democrático e Constitucional de Direito é caracterizado pela submissão do

Poder do Estado à lei e, principalmente, à vontade popular, visando buscar os valores

advindos do povo, ou seja, a garantia de direitos fundamentais, coibindo, assim, abusos do

aparato estatal contra os indivíduos (PRADO e PREZZI, 2018, p.13).

Em outras palavras, Noberto Bobbio (2000, p. 18) afirma que o Estado de Direito não se

traduz na mera subordinação dos poderes públicos à lei, em sentido puramente formal, mas

também “subordinação das leis ao limite material do reconhecimento de alguns direitos,

considerados constitucionalmente, e portanto em linha de princípios invioláveis”. Neste

sentido, ainda segundo Bobbio (2000, p. 19):

Do Estado de direito em sentido forte, que é aquele próprio da doutrina liberal, são
parte integrante todos os mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam
o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem ou desencorajam o abuso ou o
exercício ilegal do poder. Desses mecanismos os mais importantes são: 1) o controle
do Poder Executivo por parte do Poder Legislativo; ou, mais exatamente, do
governo, a quem cabe em última instância o Poder Legislativo e a orientação
política; 2) o eventual controle do parlamento no exercicio do Poder Legislativo
ordinário por parte de uma corte jurisdicional a quem se pede a averiguação da
constitucionalidade das leis; 3) uma relativa autonomia do governo local em todas as
suas formas e em seus graus com respeito ao governo central; 4) uma magistratura
independente do poder político.
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Logo, do Estado Democrático de Direito se extraem os atributos da soberania popular,

da legitimação dos representantes via eleição periódica com pluralismo de opções, da

submissão dos governantes à lei e à Constituição Federal, da separação de poderes e funções e

do controle judicial de decisões (PRADO e PREZZI, 2018, p.13).

Mais do que isso, no Estado Democrático e Constitucional de Direito há uma

preocupação com o reconhecimento e a promoção dos direitos individuais e sociais, de modo

que o conteúdo da legalidade tem como foco a transformação das condições sociais, a

realização da igualdade por meio de “intervenções que impliquem diretamente na situação da

comunidade”, com vistas ao alcance de uma sociedade mais justa, com a dignidade como

valor fundamental (STRECK e MORAIS, 2004, p. 93).

Além disso, o Estado Democrático e Constitucional de Direito, de positivismo reforçado

ou garantista, ao tutelar a liberdade do indivíduo em desfavor do exercício arbitrário do poder

público, em especial na seara processual penal, na qual o cidadão tem posição fragilizada

frente ao Estado e suas estruturas, se vale da segurança jurídica, através de limites legais

preestabelecidos (PRADO e PREZZI, 2018, p.13).

Assim, conforme Prado e Prezzi (2018, p. 14), a leitura da legalidade também como

reconhecimento de limites semânticos e necessidade de precisão linguística da norma, é

complemento neoconstitucional do Estado Constitucional garantista:

O Estado Constitucional garantista com a legalidade, a legitimidade, a cisão entre
direito e moral, a limitação da atividade do Estado, a remodelagem da atividade do
legislador e do julgador, o reconhecimento dos limites semânticos e da necessidade
de precisão linguística da norma, bem como outras importantes explicações, pode
romper com a opacidade da Constituição Federal no processo penal. Neste ponto,
pode ser vista como complemento a concepção neoconstitucional de Estado
Constitucional garantista, exposto em obras de importância elevada.

Dessa forma, vê-se muito claramente a falta de consonância entre a indeterminada

expressão ordem pública e o Estado Democrático e Constitucional de Direito, isso porque

busca-se, neste, evitar o uso de termos vagos e valorativos, como forma de concretização de

valores democráticos, da verificabilidade e refutabilidade de teses processuais (PRADO e

PREZZI, 2018, p. 25).

Demais disso, em particular no campo do Direito Processual Penal, no qual a expressão

ordem pública é definida através de termos igualmente abertos, o cenário de interpretação é

especialmente gravoso, em face da total ruptura das garantias, implicando, dessa forma, num

dever de atuação positiva do magistrado para o combate desta imprecisão, o que, no Estado
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Constitucional e Democrático de Direito, deveria se dar para realização dos princípios

constitucionais (PRADO e PREZZI, 2018, p. 25).

Evitar o uso de termos vagos e valorativos é, sem sombra de dúvida, permitir o
processo de índole cognitiva de cariz democrático. No entanto, o cenário da
interpretação pode ser intensamente gravoso quando se faz o acionamento do
predicado normativo vago ou valorativo (linguagem legal) denotando-a faticamente
(linguagem fática) com outras expressões vagas e valorativas, completando a total
ruptura das garantias. Logo, essa vaguidão ao quadrado deve ser evitada pelo
magistrado, sob pena de sabotar a Constituição em seus princípios de estrita
legalidade e em seu dever funcional, conduzindo à ilegitimidade política e jurídica
daquele que decide (PRADO e PREZZI, 2018, p. 25).

Saliente-se, neste aspecto, que o próprio Código de Processo Penal brasileiro, por meio

da reforma implementada pela Lei nº 13.964/2019, a Lei do Pacote Anticrime, prevê, em seu

art. 315, §2º, II16, a atuação positiva do magistrado, no sentido da fundamentação da

decretação da prisão preventiva, por meio da explicação de conceitos jurídicos

indeterminados e de sua incidência no caso concreto.

Sendo assim, verificado o descompasso entre a expressão ordem pública e o Estado

Democrático e Constitucional de Direito; admitindo-se não ser ideal a manutenção do termo

no ordenamento jurídico brasileiro, em especial na seara processual penal; compreendendo

não ser aspirável a resolução de problemas legislativos por meio do Judiciário; observa-se, na

atuação positiva dos magistrados, uma realidade inevitável, devendo, então, ser guiada para o

controle da problemática do uso da expressão ordem pública na atualidade.

Nesta perspectiva, são justamente as definições utilizadas para significar a expressão

ordem pública na prática jurídica das prisões preventivas e suas implicações no regime

jurídico constitucional e nos princípios e regras relativos às medidas cautelares a temática que

se pretende desenvolver nos próximos capítulos.

16Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e
fundamentada. (...) §2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão que: II- empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso concreto (...) (BRASIL, 2019).
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3. A ORDEM PÚBLICA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS

Conforme já exposto, a expressão ordem pública não tem limites definidos, sendo

interpretativamente flexível e plural, servindo de “válvula de escape” ao Judiciário e

conferindo aos magistrados a prerrogativa de definir sentidos ao termo a partir de sua própria

conveniência (PRADO e PREZZI, 2018, p. 49).

Na prática, o que se observa é que a expressão ordem pública reflete a realidade social17,

as convicções básicas vigentes na sociedade, atuando, portanto, como mecanismo de proteção

destes valores (PRADO e PREZZI, 2018, pp. 49-50).

Neste contexto, na seara processual penal, fortemente afetada pelo populismo punitivo,

a disposição da ordem pública como hipótese de decretação da prisão preventiva opera como

um mecanismo de “justiça imediata”, encurtando o tempo entre o fato criminoso e a punição,

em correspondência às expectativas sociais criadas em torno da punição, resolvendo, assim, o

mal estar popular decorrente da espera pelo tempo do processo, pelo tempo do direito

(LOPES JR., 2020, p. 121).

Em síntese, a ordem pública, como cláusula genérica, é uma janela jurídica para

satisfação de expectativas populares, o que, no processo penal, se faz através de um discurso

estatal de combate à criminalidade, que subjuga a prisão cautelar à qualidade de medida de

segurança18, em violação dos princípios, pressupostos e fundamentos pertinentes às medidas

cautelares (LOPES JR., 2020, p. 123).

Destaque-se, neste ponto, que não é de hoje que o termo é utilizado para designar

atividades policiais, como medida de segurança. Retomando os aspectos históricos da

evolução da expressão ordem pública, já desenvolvidos ao longo do capítulo anterior,

verificam-se os antecedentes policialescos do termo, que, sob os fundamentos comuns de paz

18Segundo Odone Sanguiné (A Inconstitucionalidade do Clamor Público como Fundamento da Prisão
Preventiva. Revista de Estudos Criminais. Porto Alegre, Nota Dez, n. 10, p. 114), conforme citado por Aury
Lopes Júnior e Alexandre Morais da Rosa (Crise de Identidade da "Ordem Pública" como Fundamento da Prisão
Preventiva. Revista Consultor Jurídico, Fev, 2015), “quando se argumenta com razões de exemplaridade, de
eficácia da prisão preventiva na luta contra a delinquência e para restabelecer o sentimento de confiança dos
cidadãos no ordenamento jurídico, aplacar o clamor público criado pelo delito etc. que evidentemente nada tem a
ver com os fins puramente cautelares e processuais que oficialmente se atribuem à instituição, na realidade, se
introduzem elementos estranhos à natureza cautelar e processual que oficialmente se atribuem à instituição,
questionáveis tanto desde o ponto de vista jurídico constitucional como da perspectiva político criminal. Isso
revela que a prisão preventiva cumpre funções reais (preventivas gerais e especiais) de pena antecipada
incompatíveis com sua natureza”.

17Neste sentido, Ángel Acedo Penco destaca que“A ordem pública há de ser expressão das convicções básicas
vigentes na coletividade, fiel reflexo da ordem social quotidiana sentida e realizada pela sociedade, de modo que
sua realização deverá ser um feito normal e espontâneo da vida social. (...) O anterior implica que quando, em
uma sociedade, se utiliza reiteradamente o mecanismo protetor da ordem pública, ele está refletindo a existência
de um claro distanciamento entre a normativa vigente e as convicções sociais imperantes nesse povo” (1997, pp.
344-345 apud PRADO e PREZZI, 2018, pp. 49-50, tradução nossa).
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e tranquilidade social, incide, desde a Idade Média, sobre situações de anormalidade e

conturbação social, autorizando  intervenções com uso de força física e restrição de direitos.

Dessa forma, em vista da indeterminação da expressão ordem pública, do seu histórico

de emprego em situações de exceção, na restrição de direitos e controle da estrutura social e,

ainda, mais recentemente, na Idade Contemporânea, sua relação com regimes autoritários e

encarceramento político, pretende-se, ao longo deste capítulo, investigar os princípios e regras

que incidem e balizam as medidas cautelares, para, a partir disso, analisar as definições

atribuídas ao termo ordem pública pela doutrina e jurisprudência nos dias atuais e suas

implicações no regime jurídico constitucional garantista, buscando, com isso, não apenas

examinar a legalidade da significação da expressão na atualidade, como também apurar se

existe significação constitucional possível para o termo, apontando, neste caso, limites legais

para atuação positiva do Poder Judiciário.

3.1. A prisão cautelar no ordenamento jurídico brasileiro

A Constituição Federal de 1988, em relação ao tratamento dispensado à prisão

processual, privilegiou o direito de liberdade, excepcionado-o, como medida processual

cautelar, em casos de extrema necessidade, para salvaguardar a integridade do processo penal.

Assim, nos termos de Walter Nunes da Silva Júnior (2015, p. 580), a despeito da

natureza e gravidade do crime praticado pelo agente, salvo comprovada necessidade de

prisão, o réu deve permanecer em liberdade, pelo menos até o trânsito em julgado da sentença

penal condenatória ou até a prolação de decisão da qual não caiba recurso com efeito

suspensivo.

Logo, a prisão processual, na qualidade de medida cautelar, não se presta ao

adiantamento de pena, como sanção, mas, ao contrário, possui como escopo buscar

seguridade de natureza instrumental, em benefício das atividades desenvolvidas no processo

penal e em garantia ao cumprimento de eventual condenação (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 580).

Dessa forma, a prisão processual somente pode ser determinada por decisão judicial

fundamentada nos limites das hipóteses definidas em lei, respeitados os princípios, os

pressupostos e os fundamentos pertinentes às medidas cautelares (SILVA JÚNIOR, 2015, pp.

583-586).

Inicialmente, no tocante aos princípios incidentes sobre as medidas cautelares, interessa,

para fins do presente trabalho, destacar a presunção de não-culpabilidade, a excepcionalidade
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das medidas cautelares, a subsidiariedade da prisão processual, o contraditório e a

taxatividade da lei penal.

No que tange ao princípio da presunção de não-culpabilidade19, este é cláusula retora do

processo penal e se traduz na máxima de que ninguém será considerado culpado antes do

trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

A regra geral, consagrada no art. 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, possui

diversas implicações no sistema processual penal brasileiro, dentre elas, a garantia de o

cidadão não se ver constrangido a responder inquérito policial ou denúncia sem justa causa; a

atribuição do ônus de comprovar a culpabilidade do réu ao acusador, devendo o acusado ser

absolvido em caso de dúvida20; e, ainda, o impedimento da antecipação do juízo condenatório,

resultando na exigência de análise criteriosa acerca da necessidade de decretação de medida

cautelar. Deste princípio decorre, então, o caráter instrumental das medidas cautelares, a

impossibilidade de sua utilização com caráter antecipatório de pena (SILVA JÚNIOR, 2015,

p. 375).

Por sua vez, o princípio da excepcionalidade informa, em face da proteção ao direito de

liberdade, sobre o cabimento das medidas cautelares apenas em casos de extrema necessidade,

relacionando-se, portanto, com a subsidiariedade da prisão processual, no sentido de que esta

só pode ser decretada quando não puder ser adequada e suficientemente substituída por

medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas, nos termos do art. 282, §6º do CPP.

No que diz respeito ao contraditório, salienta-se, em concordância com o art. 282, §2º

do Código de Processo Penal, que, ressalvados os casos de extrema urgência ou de perigo de

ineficácia da medida, ambos devidamente comprovados por elementos do caso concreto, o

juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, deverá intimar a parte contrária para

manifestar-se, oportunizando a realização do direito de defesa do acusado.

Por último, em relação ao princípio da taxatividade, este é corolário do princípio da

legalidade21, expresso no art. 5º, XXXIX da CF e no art. 1º do Código Penal, e prevê, em

21Em relação ao princípio da legalidade, Paulo Bonavides (2009, p. 23) ressalta que ele “nasceu do anseio de
estabelecer na sociedade humana regras permanentes e válidas, que fossem obras da razão, e pudessem abrigar
os indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. Tinha-se em vista alcançar um

20Princípio do favor rei ou do in dubio pro reo.

19Acerca da expressão, foi adotado o entendimento de Walter Nunes da Silva Júnior (2015, p. 377), no sentido de
que o mais correto é se falar em princípio da não-culpabilidade, e não presunção de inocência, isso porque,
conforme esclarecido pelo autor, a utilização da segunda expressão “sinaliza que, para adoção de providências
contrárias ao acusado, a justificativa deve repousar em uma verdade material, e não apenas formal, pois, na
dúvida, a decisão deve ser em prol do incriminado. Como decorrência desse princípio, para que seja autorizada
decisão contrária ao acusado, exige-se que o juiz tenha apoio em provas inquebrantáveis, dissipando eventuais
dúvidas quanto ao acerto da posição adotada”. Dessa forma, a adoção da expressão se mostra equivocada
justamente em face da possibilidade do emprego de providências de ordem criminal contra uma pessoa, à
exemplo das medidas cautelares, sem que contra ela tenha se formado juízo de certeza da culpabilidade.
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síntese, que a lei penal deve ser clara e precisa, de forma que o destinatário da lei possa

compreendê-la, sendo vedada a criação de tipos penais que se valham de conceitos vagos ou

imprecisos.

Este princípio, que é fundamental do processo penal brasileiro como um todo, ganha

contornos importantes no campo das medidas cautelares22, isso porque, especialmente em se

tratando de tutela provisória de urgência, os delineamentos para restrição ou privação do

direito de liberdade devem estar objetiva e exaustivamente expressos na lei, evitando assim a

ocorrência de arbitrariedades e ilegalidades, particularmente no tocante à violação dos

princípios da presunção de não-culpabilidade, da excepcionalidade das medidas cautelares e

da subsidiariedade das prisões processuais.

Além disso, o princípio ainda possui forte conexão com o contraditório, na medida em

que a defesa do réu é exercida frente à aspectos concretos da lei e dos fatos, razão pela qual

imputações abstratas dificultam o exercício do contraditório.

Na sequência, em relação aos pressupostos das medidas cautelares, verificam-se, como

requisitos de sua aplicação, conforme a redação da parte final do art. 312, caput, do CPP, o

fumus comissi delicti e o periculum libertatis, respectivamente, prova da existência do crime e

indícios suficientes de autoria e perigo decorrente da liberdade do acusado (LOPES JR., 2019,

p.701). Ou seja, demanda-se, para decretação de medida cautelar, a formação de suporte

probatório mínimo, a existência de culpa sumária (SILVA JÚNIOR, 2015, p. 377).

Seguindo com a análise, no tocante aos fundamentos gerais das medidas cautelares, o

art. 282, I do CPP contempla três hipóteses que servem de alicerce para decretação das

medidas cautelares de caráter pessoal, isto é, a necessidade para aplicação da lei penal, para

investigação ou instrução penal ou para evitar a prática de infrações penais, nos casos

expressamente previstos em lei.

Em resumo, ainda que em caráter provisório, não tendo sido formado juízo de certeza

sobre a culpabilidade do réu, a decretação de medida cautelar pessoal, mesmo que na forma

de prisão processual, pode revelar-se necessária e adequada, desde que consubstanciada em

22Ao comentar sobre medidas e prisões cautelares e o princípio da legalidade, afirma LOPES JR.: “Logo, não há
espaço para “poderes gerais”, pois todo poder é estritamente vinculado a limites e à forma legal. O processo
penal é um instrumento limitador do poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser exercido e
legitimado a partir do estrito respeito às regras do devido processo. E, nesse contexto, o Princípio da Legalidade
é fundante de todas as atividades desenvolvidas, posto que o due process of law estrutura-se a partir da
legalidade e emana daí seu poder.” (Direito Processual Penal, 2019, p. 702-703).

estado geral de confiança e certeza na ação dos titulares do poder, evitando-se assim a dúvida, a intranquilidade,
a desconfiança e a suspeição, tão usuais onde o poder é absoluto, onde o governo se acha dotado de uma vontade
pessoal soberana ou se reputa legibus solutus e onde, enfim, as regras de convivência não foram previamente
elaboradas nem reconhecidas".
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provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria; alicerçada em

conformidade com as hipóteses fundamentais do art. 282, I do CPP; adequada à gravidade do

crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente, na forma do art. 282, II do

CPP; bem como atendidos demais requisitos previstos na lei processual penal e particulares

de cada uma das medidas.

Dito isso, a prisão preventiva, espécie do gênero prisão processual, prevista no art. 312

e seguintes do CPP, contempla, como hipóteses específicas de sua decretação, a garantia da

ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal, o asseguramento

da aplicação da lei penal e, ainda, os casos de descumprimento de qualquer das obrigações

impostas por força de outras medidas cautelares e de dúvida sobre a identidade civil da pessoa

do agente ou quando ele não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Além disso, o Código de Processo Penal, na forma do art. 315, determina que as

hipóteses acima referenciadas devem ser fundamentadas quando da decisão que decretar a

prisão preventiva, não bastando à justificação da medida a mera reprodução da redação legal

da hipótese, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida; o emprego de

conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

a utilização de motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão; ou a simples

reprodução de precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Infere-se, portanto, que, na hipótese da prisão preventiva para garantia da ordem

pública, objeto de estudo desta monografia, em sendo a expressão ordem pública

indeterminada, não basta sua mera reprodução na decisão que decretar a medida cautelar,

devendo o termo ser significado e motivado, a partir de elementos do caso concreto.

É justamente no contexto da justificação da expressão ordem pública que os subtópicos

subsequentes serão desenvolvidos.

3.2. As hipóteses de incidência da ordem pública como fundamento da prisão preventiva

e suas implicações no modelo jurídico constitucional e garantista

Preliminarmente, em relação ao emprego da expressão ordem pública como fundamento

da decretação de prisão preventiva, faz-se necessário salientar que o termo encontra forte

resistência no princípio da legalidade, em especial no seu corolário da taxatividade da lei

penal, isso porque sua indeterminabilidade é fator que obriga sua significação na prática das

decisões judiciais, o que, conforme apontam os antecedentes históricos da expressão, favorece
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a ocorrência de arbitrariedades e abusos, inclusive com a utilização política do dispositivo

processual penal.

Registre-se, neste sentido, que durante muito tempo, em especial até antes da

formalização do art. 315, §2º, II do CPP, era comum invocar a ordem pública como hipótese

da prisão preventiva sem significá-la, como se a expressão possuísse um conceito

autoexplicativo, ao invés de ser um termo vago. Dessa forma, por muito tempo, os abusos

decorrentes do uso da expressão encontravam guarida legal na falta de limites ao arbítrio dos

magistrados, no tocante à própria justificação da decisão judicial, o que permitia o juízo moral

impenetrável da expressão pelo Poder Judiciário, afetando, inclusive, a possibilidade de

impugnação da decisão judicial, pela falta de inteligibilidade de seus fundamentos (PRADO e

PREZZI, 2018, p. 126).

Atualmente, embora menos comum, o termo ordem pública ainda é invocado como

fundamento da prisão preventiva sem justificação ou motivação, contudo, agora, em óbvia

violação à lei processual penal brasileira.

Tendo isso em mente, uma vez que o Código de Processo Penal brasileiro ainda dispõe

da expressão como hipótese de prisão preventiva, conhecidos os limites legais introduzidos

pelo art. 315, §2º, II do CPP, a significação e motivação do termo ordem pública são

necessárias, nos termos da lei processual penal, pretendendo-se, em face disto, analisar as

definições comumente atribuídas ao termo pela doutrina e jurisprudência na atualidade e suas

implicações no regime jurídico constitucional garantista e nos princípios, pressupostos e

fundamentos pertinentes às medidas cautelares.

3.2.1. Paz, tranquilidade social e segurança pública

Depreende-se dos antecedentes históricos da expressão ordem pública, como

denominador comum de sua definição, a preservação da paz e tranquilidade social. A

conotação, todavia, partilha do mesmo problema de indeterminação do termo que pretende

significar. Ou seja, as expressões paz e tranquilidade social, igual que o termo ordem pública,

possuem sentido vago, dizendo mais respeito à percepção individual das pessoas sobre o

clímax social, do que propriamente algo de concreto sobre a instrumentalidade da prisão

cautelar no caso em específico.

Dessa forma, igual que o termo ordem pública, as expressões paz e tranquilidade

sociais, enquanto conotação da primeira, também desafiam ao princípio da legalidade em seu

corolário da taxatividade da lei penal, isso porque, paz e tranquilidade, na qualidade de
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atributos abstratos, detém imprecisão semântica que impossibilita a aferição da real

necessidade da prisão cautelar, frustrando, ademais, com a possibilidade de refutação da

medida, ou, em outras palavras, prejudicando o exercício do direito à ampla defesa por parte

do réu.

Demais disso, assim como ocorre com a ordem pública, o caráter vago dos termos paz e

tranquilidade social, ao passo que permite significá-los de inúmeras maneiras, permite

também utilizá-los como fundamento de toda e qualquer prisão, seja ela cautelar ou não. Tal

característica atua como instrumento de políticas autoritárias e antidemocráticas, que se

escondem por trás de dispositivos legais abstratos em busca de legitimidade aparente

(PRADO e PREZZI, 2018, p. 124).

Outrossim, ainda que se faça uma leitura da paz e tranquilidade social como

equivalentes da segurança pública, sentido que, via de regra, lhe integram o sentido, conforme

evidenciado no Habeas Corpus 394.658/RJ23, ainda assim, a segurança pública em si também

é uma expressão que permite diferentes leituras, podendo ser compreendida como estado de

proteção dos direitos e liberdades fundamentais dos indivíduos ou do Estado Democrático e

Constitucional de Direito24, direito fundamental à dignidade humana e à cidadania25, conjunto

formal de regras que regulam as relações sociais, situação de ausência de conflitos e

problemas e, ainda, como política de controle e prevenção da criminalidade (SILVA, 2003, pp.

757-759).

O que é realmente seguro de se extrair da expressão, contudo, é sua correlação, no

contexto brasileiro, com o exercício das atividades policiais e o emprego da força física, bem

como sua correspondência de sentido com a garantia da ordem pública, da paz e da

tranquilidade social (SILVA, 2003, p. 757).

25FABRETTI, 2014.
24SOUZA, 2008.

23O Supremo Tribunal de Justiça, em voto da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, no Habeas
Corpus 394.658/RJ, evidenciou que a prisão preventiva tem amparo nas garantias fundamentais sob o prima da
alteridade, em virtude das quais também se destina à garantia da segurança pública, pessoal ou individual ou
coletiva, para preservação da ordem pública (BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. HC: 394.658-RJ, Processo:
0074601-5, Rel. Min. Maria Thereza de Assis, SEXTA TURMA, Data da Decisão: 08/08/2017. Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/489273526/habeas-corpus-hc-394658-rj-2017-0074601-5/inteiro-teor-4
89273536). No mesmo sentido, de integração do sentido dos termos paz e tranquilidade social a partir da
expressão segurança pública, têm-se ainda o Habeas Corpus 414.618/PR (BRASIL, Supremo Tribunal de
Justiça. HC: 414.618-PR, Processo: 0221658-0, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, QUINTA TURMA, Data da
Decisão: 20/02/2020. Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/552351159/habeas-corpus-hc-414618-pr-2017-0221658-0/inteiro-teor-
552351185) e o Recurso em Habeas Corpus 160.958/DF (BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. RHC:
160.958-DF, Processo: 0049509-3, Rel. Min. Laurita Vaz, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 04/03/2022.
Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1450143757/recurso-em-habeas-corpus-rhc-160958-df-2022-0049509-
3/decisao-monocratica-1450143767).
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Registre-se, nesta perspectiva, que os tribunais brasileiros adotam estes conceitos como

sinônimos, utilizando dos argumentos da paz, tranquilidade social e segurança pública para

fundamentar o aprisionamento preventivo para contenção da desordem pública gerada pelo

suposto delito, como medida de prevenção criminal (PRADO e PREZZI, 2018, pp. 134-135).

No plano decisório, inclusive, o argumento dá azo à justificativas de sobreposição do

direito público à segurança coletiva em face do direito individual à presunção de

não-culpabilidade, como ocorre de forma recorrente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do

Sul26 (PRADO e PREZZI, 2018, pp. 134-135).

O raciocínio, todavia, se opõe à natureza instrumental da prisão preventiva, que não

serve como medida de segurança pública para prevenção criminal, senão como medida de

proteção da instrução criminal, assecuratória do processo penal (LOPES JR., 2019, p.701).

Dessa forma, a ponderação do interesse coletivo sobre o individual, no caso, mostra-se

inadequada, justamente porque a medida cautelar de prisão não se presta ao controle da

criminalidade, mas sim à proteção do normal desenvolvimento processual.

Além disso, a ponderação e a própria utilização da prisão preventiva como medida de

segurança pública, objetivando a prevenção da reiteração criminal, possuem como substrato a

análise do risco de reiteração da conduta criminosa objeto do processo, violando, como se

verá nos próximos subtópicos, o devido processo legal e o princípio da presunção de

não-culpabilidade.

Assim, seja pela indeterminação dos termos paz e tranquilidade social, seja pela

pluralidade semântica da expressão segurança pública, que lhe integram o sentido, verifica-se

a problemática da presente significação à ordem pública, restando inegável a ofensa ao

princípio da taxatividade da lei penal e à disposição do art. 315, §2º, II do CPP. Em outras

palavras, a significação e motivação da expressão ordem pública, imposições legais que

26Neste sentido, têm-se o Habeas Corpus 70069126944/RS (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
HC: 70069126944-RS, Processo: 0122888-05.2016.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 28/04/2016. Disponível em:
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/899574866/habeas-corpus-criminal-hc-70069126944-rs/inteiro-teor-8
99574912), o Habeas Corpus 70074801697/RS (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, HC:
70074801697-RS, Processo: 0115034-52.2019.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 29/08/2019. Disponível em:
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/936131553/habeas-corpus-criminal-hc-70081431256-rs/inteiro-teor-9
36131639), o Habeas Corpus 70084215599/RS (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, HC:
70084215599-RS, Processo: 0059918-27.2020.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 26/06/2020. Disponível em:
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/886904736/habeas-corpus-criminal-hc-70084215599-rs/inteiro-teor-8
86904746) e o Habeas Corpus 70084807908/RS (BRASIL, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, HC:
70084807908-RS, Processo: 0119149-82.2020.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL, Data da Decisão: 24/03/2021. Disponível em:
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1188197473/habeas-corpus-criminal-hc-70084807908-rs/inteiro-teor-
1188197480).
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objetivam solucionar a indeterminação da expressão, conferindo segurança jurídica ao termo,

acabam por completamente esvaziadas em face da conceituação da expressão através de

definições igualmente indeterminadas e vagas.

De igual forma, ainda que significada, a ordem pública, por meio da conotação de paz e

tranquilidade social para preservação da segurança pública, no sentido de controle e

prevenção da criminalidade, como o fazem os tribunais brasileiros, inclusive em suas Cortes

Superiores, ainda assim, a definição não seria adequada, em face da ofensa à natureza

instrumental da medida cautelar de prisão preventiva.

3.2.2. Gravidade do crime praticado e presunção de periculosidade do agente

Em continuidade ao sentido da segurança pública, outra conotação bastante atribuída ao

termo ordem pública é a da periculosidade do agente e a gravidade do crime por ele

supostamente praticado. A definição atua como qualificação do abalo à ordem e segurança

pública, fundamentando a prisão preventiva como medida de prevenção criminal (PRADO e

PREZZI, 2018, p. 127).

Saltando a discussão de inadequação da utilização da prisão preventiva como medida de

segurança pública, vez que já elaborada no subtópico anterior, observa-se a generalidade e

indeterminação das expressões periculosidade e gravidade, em manutenção do mesmo padrão

de definição da expressão ordem pública através de conotações semanticamente plurais, e em

violação ao princípio da taxatividade da lei penal (PRADO e PREZZI, 2018, pp. 127-129).

Neste sentido, destaca-se que tanto a gravidade quanto a periculosidade são noções

inerentes à prática de qualquer delito, conclusão que, segundo Enrico Ferri (1999, pp. 279-280

apud PRADO e PREZZI, 2018, p.127), prejudica a decretação da prisão preventiva em razão

destes elementos, mormente porque, na qualidade de consequências naturais de todos os

crimes, podem ser arguidas como fundamento da medida cautelar em todo e qualquer crime,

não atendendo, portanto, ao princípio da excepcionalidade das prisões preventivas.

Nesta perspectiva, a periculosidade do agente pode ser lida como antecedentes criminais

negativos, reincidência criminal ou modus operandi violento, podendo decorrer ainda da

gravidade do crime supostamente praticado pelo agente. A gravidade do delito, por sua vez,

pode tanto relacionar-se ao modus operandi violento, quanto à violência abstrata do delito,

isto é, dizendo respeito à importância do bem jurídico tutelado pelo tipo penal (PRADO e

PREZZI, 2018, pp. 128).
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Por muito tempo, também a hediondez do delito caracterizou as noções de gravidade do

crime e periculosidade do agente, justificando o encarceramento cautelar, inclusive como

medida obrigatória, nos termos da antiga redação do art. 2º, II da Lei nº 8.072/1990, a Lei de

Crimes Hediondos.

Como destacado por Prado e Prezzi (2018, p. 131), a significação da gravidade do crime

e da periculosidade do agente por meio da hediondez do delito supostamente praticado, na

fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, podia ocorrer por dois

motivos. O primeiro, em razão das características hediondas do crime, isto é, de sua violência

ou crueldade, percebidas subjetivamente pela autoridade policial e pelo Ministério Público,

com anuência do magistrado27. E o segundo, objetivamente, pela subsunção do fato ao rol de

crimes hediondos da Lei nº 8.072/199028.

A Lei nº 11.464/2007, entretanto, alterou a disposição da Lei nº 8.072/1990 que vedava

a liberdade provisória ao acusado de crime hediondo, consolidando com a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal29, que, embora não unânime, já afastava a incidência da prisão

preventiva obrigatória pela mera subsunção do fato delituoso ao rol de crimes hediondos

(PRADO e PREZZI, 2018, p. 132).

29Na época, o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já havia decidido em sentido oposto a
adoção da mera capitulação de um crime como hediondo como fundamento para decretação da prisão preventiva,
como se vê no Recurso em Habeas Corpus 68.631/DF (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. RHC: 68.631-DF,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 25/06/1991. Disponível em:
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14710021/recurso-em-habeas-corpus-rhc-68631-df), no Habeas
Corpus 77.052/MG (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 77.052-MG, Rel. Min. Marco Aurélio,
SEGUNDA TURMA, Data da Decisão: 30/06/1998. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur110379/false), no Habeas Corpus 79.248/RJ (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal. HC: 79.248-RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão:
01/06/1999. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur106599/false), no Habeas Corpus
80.064/SP (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 80.064-SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, PRIMEIRA TURMA,
Data da Decisão: 20/06/2000. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur21365/false), no
Habeas Corpus 80.168/GO (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 80.168-GO, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 05/09/2000. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur20572/false), no Habeas Corpus 80.379/SP (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal. HC: 80.379-SP, Rel. Min. Celso de Mello, SEGUNDA TURMA, Data da Decisão: 18/12/2000.
Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur19741/false) e no Habeas Corpus 81.613/DF
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 81.613-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, PRIMEIRA TURMA, Data da
Decisão: 16/04/2002. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur93782/false). Mais
recentemente, nos mesmos termos, pode-se destacar o Habeas Corpus 130.687/SP (BRASIL, Supremo Tribunal
Federal, HC: 130.687-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 07/02/2017.
Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur366600/false).

28Habeas Corpus 86.118/DF (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 86.118-DF, Rel. Min. Cezar Peluso,
PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 13/09/2005. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search//sjur93782/false).

27Nesta perspectiva, têm-se o Habeas Corpus 60.332/RS (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 60.332-RS,
Rel. Min. Aldir Passarinho, SEGUNDA TURMA, Data da Decisão: 22/10/1982. Disponível em:
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14688737/habeas-corpus-hc-60332-rs) e o Habeas Corpus 59.600/SP
(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 59.600-SP, Rel. Min. Firmino Paz, SEGUNDA TURMA, Data da
Decisão: 13/04/1982. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur150392/false)
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Todavia, em relação à hediondez como qualidade da gravidade do delito e da

periculosidade do agente, mesmo atualmente não há consenso na Corte Constitucional

brasileira, havendo decisões que se valem do critério, como evidenciado pelo Habeas Corpus

139.612/MG30, enquanto outras afastam a possibilidade de significação da hipótese de prisão

preventiva para garantia da ordem pública com base no modus operandi do crime, como se

extrai do Habeas Corpus 81.613/DF31.

Em face destas considerações, ciente das possíveis significações à gravidade do delito e

à periculosidade do agente, o que se pode afirmar com segurança é que o entendimento

majoritário do Superior Tribunal Federal é de que estas são hipóteses válidas para definição

do termo ordem pública na fundamentação de prisões preventivas, desde que justificadas de

forma concreta, na violência da conduta criminosa, conforme demonstram os Habeas Corpus

121.208/AL32 e 142.435/PR33.

Em contrapartida, a problemática apontada pela doutrina é de que a gravidade de um

delito, sua violência ou crueldade, e a periculosidade de um agente são valores subjetivos,

cujo sentido é atribuído pelas autoridades policial, com o boletim de ocorrência e o inquérito

policial, e ministerial, com a denúncia. Nesta organização, o magistrado seria mero supervisor

externo da opinião formada por estas autoridades, formalizador de um parecer subjetivo sobre

as características do crime, de seu modus operandi (PRADO e PREZZI, 2018, p. 129).

Em vista disso, Prado e Prezzi (2018, p. 129) questiona a controversa supervalorização

da opinião policial ou ministerial sobre a presunção de periculosidade do agente, em especial,

quando, pelo momento processual, ausentes provas definitivas sobre a materialidade do crime

e sua autoria:

(...) é de se ponderar sobre a classificação do crime indicada pela autoridade policial
ou pelo Ministério Público, pois pode emanar dessa indicação a ideia de gravidade.
Apontam-se peças do inquérito e, principalmente, da denúncia, promovendo uma

33Habeas Corpus 142.435/PR (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 142.435-PR, Rel. Min. Dias Toffoli,
SEGUNDA TURMA, Data da Decisão: 09/06/2017. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur369909/false).

32Habeas Corpus 121.208/AL (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 121.208-AL, Rel. Min. Marco Aurélio,
PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 19/05/2015. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur308390/false).

31Habeas Corpus 81.613/DF (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 81.613-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão,
PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 16/04/2002. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur98792/false).

30O Ministro Alexandre de Moraes, em seu voto no Habeas Corpus 139.612/MG, levou em consideração, como
critérios para manutenção da prisão preventiva do paciente, a crueldade com a qual o crime fora praticado, ou
seja, o modus operandi do delito, que ocorreu mediante a “impossibilidade de defesa da vítima, tortura,
mutilações e degradações do corpo e da memória” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal, HC: 139.612-MG, Rel.
Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 25/04/2017. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur368952/false).
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leitura da situação e, ao lançarem a informação de que é determinado crime aquele
praticado, podem selar a situação prisional de uma pessoa. Isso porque nessas peças
se estabelece (antes de se saber se houve delito e de ter de contar com a produção de
provas) se é ou não grave o delito. E, se grave, pode ainda gerar a presunção de
periculosidade. Justamente por ser anterior à sentença condenatória, a gravidade é
nomeada de abstrata.
Essa construção tão comum no cotidiano forense brasileiro é bastante grave e
irracional, não sendo coerente com o dever ser da Constituição, mas sim com um
pensamento pragmático sobre o processo penal, que é mais adequado ao regime
(ditatorial) que originou o Código do que ao atual (democrático).

Ademais, ressalta ainda a falta de conexão necessária entre a realidade e a opinião

formada pelas autoridades policial e ministerial, com anuência do Poder Judiciário,

destacando, para tanto,“estudos empíricos que indicam que dos presos julgados como

perigosos, quantidade extremamente baixa, ao ser monitorada, realmente demonstrou

periculosidade” (PRADO e PREZZI, 2018, p. 130)34.

Não obstante, o prognóstico de periculosidade do agente é formado ante a violação do

princípio da presunção de não-culpabilidade, sobretudo porque a natureza do delito, seu

modus operandi, antecedentes criminais negativos e reincidência criminal são circunstâncias

que incidem tão-somente na eventualidade de uma condenação, quando da individualização

da pena a ser imposta ao agente35.

Logo, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, em face dos elementos da

gravidade do crime e da periculosidade do agente, à despeito de bem aceita pelas Cortes

Superiores do país, contrapõe não apenas o princípio da taxatividade da lei penal, em face de

sua indeterminação, como também a natureza instrumental e excepcional das medidas

cautelares, revelando, neste contexto, uma análise do risco de reiteração delituosa a partir de

elementos subjetivos, em antecipação da sanção penal e violação do princípio da presunção de

não-culpabilidade.

3.2.3. Risco de repetição da ação delituosa

Verifica-se que o emprego da expressão ordem pública na decretação da prisão

preventiva, inclusive quando de sua significação por meio do objetivo de proteção da

segurança pública e em face da gravidade do crime e periculosidade do agente, possui como

35Habeas Corpus 81.613/DF.

34“Em um estudo no qual se realizou um estudo clínico de 800 prisioneiros, foram selecionados 77 deles,
segundo critérios predeterminados de periculosidade. Desses 77, 48 deles foram postos em liberdade e vigiados
por um período de cinco anos. Neste período temporal, apenas 9 deles cometeram delitos “perigosos”. Isso
significa que se os 48 indivíduos considerados “perigosos” tivessem sido detidos cautelarmente por um prazo
adicional de cinco anos sobre a base do prognóstico de periculosidade, a taxa de acerto teria sido de 9
verdadeiros positivos - ao redor de 20%” (BOVINO, 2005, pp. 27-28, tradução nossa).
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substrato uma análise do risco de repetição da ação delituosa objeto do processo, como

medida de prevenção criminal.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal em decisões recentes, nos Habeas Corpus

134.396/SP36 e 138.55237, ventilou o entendimento de que, constatado um histórico de

condutas criminosas pretéritas, ante o risco de reiteração criminosa, é devida a prisão

preventiva para garantia da ordem pública, isto é, o acautelamento do meio social (PRADO e

PREZZI, 2018, p. 138).

O entendimento, contudo, não é pacífico nem mesmo no próprio STF, que, em outras

decisões, se posicionou contrário a utilização da prisão cautelar para garantia da ordem

pública no sentido de prevenção da reiteração criminal, como se vê no Habeas Corpus

109.449/GO38.

Nesta perspectiva, parte da doutrina defende que a ponderação do risco de reiteração

delituosa, na decisão que decreta a prisão preventiva, viola ao princípio da presunção de

não-culpabilidade, isso porque não apenas antecipa um juízo precário de autoria e

culpabilidade do agente, como também realiza uma previsão subjetiva de repetição da ação

delituosa (PRADO e PREZZI, 2018, p. 139).

Outrossim, sustenta-se ainda que a ponderação entraria em conflito com os fins da

prisão cautelar, em desrespeito à sua natureza instrumental e excepcional, isso porque

resultaria no emprego da medida cautelar em adiantamento da sanção penal, como medida de

segurança (LOPES JR., 2020, p. 123).

Caso é que, a despeito das considerações doutrinárias e da falta de entendimento

pacífico nas Cortes Superiores, o argumento é frequentemente utilizado em Tribunais de

Justiça para justificar a cautelar de prisão, em particular nos casos envolvendo imputações

ligadas à atividades de organizações criminosas (PRADO e PREZZI, 2018, pp. 138-139).

Com efeito, a conclusão que se extrai destas decisões é de que o fundamento pouco diz

respeito à conveniência da instrução criminal e à tutela do processo penal, tendo relação, em

38Habeas Corpus 109.449/GO (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 109.449-GO, Rel. Min. Marco
Aurélio, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 28/05/2013. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur234529/false).

37Habeas Corpus 138.552/DF (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 138.552-DF, Rel. Min. Roberto
Barroso, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 02/06/2017. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur369389/false).

36Habeas Corpus 134.396/SP (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 134.396-SP, Rel. Min. Marco Aurélio,
PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 06/06/2017. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur369724/false).
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verdade, com a prevenção geral39, como medida de segurança pública (LOPES JR., 2020, p.

125).

3.2.4. Clamor público, repercussão do caso e credibilidade do Poder Judiciário e das

instituições públicas

No contexto da gravidade do delito reside outra problemática conceitual, isto é, a

utilização da repercussão social e midiática do caso e do clamor público por punição

instantânea como fundamento para decretação de prisão preventiva (LOPES JR., 2020, p.

121). Conforme ressaltado por Prado e Prezzi (2018, p. 132), a ideia central seria a de

“prender preventivamente pela repercussão do crime ou prender com o fito de amornar ou

fazer cessar o clamor gerado pelo acontecimento”.

O argumento, contudo, não é bem recebido pelas Cortes Superiores do país, que, no

geral, não o aceitam como fundamento único para o estabelecimento da medida cautelar,

mormente por se tratar de justificativa abstrata, muitas vezes consubstanciada tão-somente

numa retórica jornalística, que nada demonstra acerca do periculum libertatis do acusado40.

40Acerca da fundamentação da medida cautelar de prisão preventiva, a Sexta Turma do Supremo Tribunal de
Justiça assim se manifestou: “A gravidade do delito mesmo quando praticado crime hediondo, se considerada de
modo genérico e abstratamente, sem que haja correlação com a fundamentação fático objetiva, não justifica a
prisão cautelar. A prisão preventiva é medida excepcional de cautela, devendo ser decretada quando
comprovados objetiva e corretamente, com motivação atual, seus requisitos autorizadores. O clamor público, por
si só, não justifica a custódia cautelar.” (BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. HC: 33.770-BA, Processo:
0019550-4, Rel. Min. Paulo Medina, SEXTA TURMA, Data da decisão: 17/06/2004. Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19480194/habeas-corpus-hc-33770-ba-2004-0019550-4-stj/relatorio-e-
voto-19480196). O entendimento foi reiterado pela Quinta Turma do Supremo Tribunal de Justiça, que se
posicionou da seguinte forma: “Distanciados dos fatos concretos e respaldados em suposições, os argumentos de
existência de prova de materialidade, indícios de autoria do crime, comoção social, credibilidade da justiça e
gravidade do delito não são suficientes para justificar a custódia cautelar nem a manutenção da prisão do
paciente primário com bons antecedentes e residência fixa” (BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. HC:
41.601-MG, Processo: 0018636-8, Rel. Min. Gilson Dipp, QUINTA TURMA, Data da Decisão: 07/04/2005.
Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19307751/habeas-corpus-hc-41601-mg-2005-0018636-8-stj/relatorio-e
-voto-19307753). Este é também o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que através de inúmeros
julgados repetiu a cognição de que a comoção social não serve de fundamento único à decretação de prisão
preventiva, conforme se vê no Recurso em Habeas Corpus 64.420/RJ (BRASIL, Supremo Tribunal Federal.
RHC: 64.420-RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho, SEGUNDA TURMA, Data da Decisão: 03/02/1987. Disponível
em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur126814/false), no Habeas Corpus 68.347/DF (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal. HC: 68.347-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, PRIMEIRA TURMA, Data da
Decisão: 20/11/1990. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur28940/false), no Habeas
Corpus 71.289/RS (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 71.289-RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, PRIMEIRA
TURMA, Data da Decisão: 09/08/1994. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur109441/false) e no Habeas Corpus 96.095/SP (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal. HC: 96.095-SP, Rel. Min. Celso de Mello, SEGUNDA TURMA, Data da Decisão:
03/02/2009. Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2909532/habeas-corpus-hc-96095-sp).

39Conforme destacado por Aury Lopes Júnior (2020, p. 125) “As funções de prevenção geral e especial e
retribuição são exclusivas de uma pena, que supõem um processo judicial válido e uma sentença transitada em
julgado. Jamais tais funções podem ser buscadas na via cautelar”

41
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Neste sentido, Prado e Prezzi (2018, p. 126) destacam que a prisão preventiva para

garantia da ordem pública com fundamento no clamor público é hipótese que abre caminho

para exploração midiática de fatos, a partir de uma agenda política. Ou seja, explora-se

midiaticamente operações policiais, vazando informações, gravações midiáticas e outras

provas colhidas, colocando o fato na pauta da discussão pública, para, posteriormente,

justificar a medida cautelar em face de uma repercussão social instigada e alimentada pela

mídia.

Não obstante, a doutrina ainda destaca a incompatibilidade do argumento com a

natureza instrumental da medida cautelar, pois, ao contrário de tutelar o bom andamento do

processo e a eficácia de seu resultado, atua como medida político-criminal, no enfrentamento

da criminalidade, objetivando restabelecer o sentimento de confiança dos cidadãos, aplacando

o clamor público decorrente do delito (SANGUINÉ, p.114 apud LOPES JR., 2020, p. 124).

Evidencie-se, neste aspecto, que o argumento da opinião pública também assume

conotação de proteção ou resgate da credibilidade do Poder Judiciário e das instituições

públicas. Contudo, assim como ocorre com o clamor público, a credibilidade da Justiça não é

bem aceita como fundamento da prisão preventiva41, sobretudo por prescindir o Judiciário de

credibilidade perante à opinião pública, sendo sua função observar de forma estrita à ordem

jurídica (PRADO e PREZZI, 2018, p. 136).

(...) o Judiciário prescinde de credibilidade perante a opinião pública. A função de
decidir, em geral, é contramajoritária e deve ser arvorada na lei e na Constituição
Federal, deixando a opinião popular em segundo plano.
Diferentemente dos outros Poderes, o Judiciário é formado por modo diverso do
sufrágio universal. Portanto, a popularidade não deve e não pode ser visada por seus
membros. Ainda que se pensasse o Judiciário como um órgão que precisa de
popularidade para funcionar e que tem a opinião pública como referencial tão
valoroso quanto o conjunto normativo, não há como se medir, de fato, credibilidade
ou falta dela advinda de uma decisão. Nem mesmo se pode confundir credibilidade
do Judiciário com a credibilidade do valor Justiça. Um é o conjunto de instituições
que formam um dos Três Poderes da República. O outro é um valor almejado em
cada ato e decisão. Enxergar uma suposta impopularidade dos membros do

41Neste sentido, tem-se a decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus 109.449/GO, em que
definiu-se que “A custódia preventiva não está relacionada à credibilidade da Justiça. Cumpre ao Judiciário
observar, de forma estrita, a ordem jurídica” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 109.449-GO, Rel. Min.
Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 28/05/2013. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur234529/false). No Supremo Tribunal de Justiça, por sua vez,
destacam-se duas decisões neste mesmo sentido, a do Recurso em Habeas Corpus 78.712/MG (BRASIL,
Supremo Tribunal de Justiça. RHC: 78.712-MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis, SEXTA TURMA, Data da
Decisão: 14/02/2017. Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/464886505/recurso-em-habeas-corpus-rhc-78712-mg-2016-0310034-0
) e no Habeas Corpus 374.762/SP (BRASIL, Supremo Tribunal de Justiça. HC: 374.762-SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis, SEXTA TURMA, Data da Decisão: 17/11/2016. Disponível em:
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/429778073/habeas-corpus-hc-373762-sp-2016-0261830-1).
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Judiciário não significa, de modo algum, mácula à Justiça, pois esta sempre será
pretendida ainda que o caos esteja instalado.

Dito isso, levando em consideração o entendimento dominante nas Cortes Superiores do

país, a significação da expressão ordem pública como clamor público, repercussão do caso ou

credibilidade do Poder Judiciário ou das instituições públicas, no contexto da prisão

preventiva, avoca contornos de antecipação de pena, para prevenção geral, em violação do

devido processo legal, bem como dos princípios da presunção de não-culpabilidade, da

excepcionalidade das medidas cautelares e da subsidiariedade da prisão processual.

3.3. A decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 111.244/SP

Examinados os argumentos expostos até aqui, verifica-se que nenhum dos significados

que costumeiramente integram o conteúdo da expressão ordem pública na fundamentação de

prisões preventivas estão em conformidade com os princípios e regras que incidem e balizam

as medidas cautelares. Dessa forma, idealmente, nenhum deles deveria ser utilizado na

fundamentação da custódia cautelar.

Na prática jurídica, contudo, apesar das considerações doutrinárias, o Supremo Tribunal

Federal se vincula à interpretação da expressão ordem pública como acautelamento do meio

social contra fatores de perturbação decorrentes da peculiar execução de certos crimes,

conforme se extrai do Habeas Corpus 111.244/SP42.

42A decisão está assim ementada: “HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. PRISÃO
CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DELIMITAÇÃO
CONSTITUCIONAL DESSE FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. Muito
já se escreveu sobre esse fundamento específico da prisão preventiva, previsto no art. 312 do CPP. Para alguns
estudiosos, serviria ele de instrumento para evitar que o acusado, em liberdade, praticasse novos crimes ou
colocasse em risco a vida das pessoas que desejassem colaborar com a Justiça, causando insegurança no meio
social. Outros preferem associar a ordem pública à credibilidade do Poder Judiciário e das instituições públicas.
Por fim, há também aqueles que encaixam no conceito de ordem pública a gravidade do crime ou a
reprovabilidade da conduta, sem falar no proverbial “clamor público”, muitas vezes confundido com a
repercussão, na mídia, causada pelo suposto delito. 2. No seu cotidiano exercício de interpretação constitucional
do Direito Penal e Processual Penal, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que o uso de
expressões fortemente retóricas ou emocionais, além do apelo à credibilidade da Justiça ou ao clamor público,
não se prestam para preencher o conteúdo da expressão “ordem pública”. Seja porque não ultrapassam o campo
da mera ornamentação linguística, seja porque desbordam da instrumentalidade inerente a toda e qualquer prisão
provisória, antecipando, não raras vezes, o juízo sobre a culpa do acusado. 3. Em matéria de prisão cautelar, a
expressão “ordem pública”, justamente, é a que me parece de mais difícil formulação conceitual. Como a
Constituição fala de “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, fico a
pensar que ordem pública é algo diferente da incolumidade do patrimônio, como é algo diferente da
incolumidade das pessoas. É um tertium genus. Um conceito negativo mesmo: ordem pública é bem jurídico
distinto da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Enquanto a incolumidade das pessoas e do patrimônio
alheio vai servir como a própria razão de ser da criminalização das condutas a ela contrárias, a ordem pública é
algo também socialmente valioso e por isso juridicamente protegido, mas que não se confunde mesmo com tal
incolumidade. Mais que isso: cuida-se de bem jurídico a preservar por efeito, justamente, do modo personalizado
ou das especialíssimas circunstâncias subjetivas em que se deu a concreta violação da integridade das pessoas e
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Por meio da supracitada decisão, já em 2012, a Segunda Turma da Corte Constitucional

realizou uma análise dos significados costumeiramente atribuídos ao termo ordem pública na

fundamentação das prisões cautelares e expressou o entendimento majoritário do órgão como

sendo o da proteção da segurança objetiva da comunidade, em face da incomum gravidade da

protagonização do crime e de suas circunstâncias. O entendimento, saliente-se, desde então,

passou a ser replicado nas decisões do Supremo Tribunal Federal, relativas aos requisitos para

decretação do encarceramento preventivo.

Nos termos do julgado, “a ambiência fática permite ao magistrado aferir que a

liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de outras pessoas”;

insegurança objetiva esta que, no caso, justificou-se em face da brutalidade com a qual o

crime imputado ao paciente teria sido praticado e da qual se extrairia a extrema periculosidade

do agente.

Assim sendo, sem muita dificuldade, percebe-se, no julgado, a somatória de algumas

das definições já investigadas ao longo deste capítulo, isto é, as conotações de segurança

pública, gravidade do crime praticado e periculosidade do agente. Estas definições, entretanto,

como já elucidado, possuem reflexos no regime jurídico constitucional garantista, ante a

violação não apenas da natureza instrumental e excepcional da prisão preventiva, como

do patrimônio de outrem, como também da saúde pública. Pelo que ela, ordem pública, se revela como bem
jurídico distinto daquela incolumidade em si, mas que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo próprio
modo ou em função das circunstâncias em que penalmente violada a esfera de integridade das pessoas ou do
patrimônio de terceiros. Daí a sua categorização jurídico-positiva, não como descrição de delito ou cominação de
pena, mas como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como imperiosa necessidade de acautelar o meio social
contra fatores de perturbação que já se localizam na peculiar execução de certos crimes. Não da incomum
gravidade desse ou daquele delito, entenda-se. Mas da incomum gravidade da protagonização em si do crime e
de suas circunstâncias. 4. Não há como desenlaçar a necessidade de preservação da ordem pública e o
acautelamento do meio social. No mesmo passo em que o conceito de ordem pública se desvincula do conceito
de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio, ele se liga umbilicalmente ao conceito de acautelamento do
meio social. Acautelamento que não se confunde com a mera satisfação de um sentimento generalizado de
insegurança, senão com medidas de efetiva proteção de uma certa comunidade; ou seja, se a ambiência fática
permite ao magistrado aferir que a liberdade de determinado indivíduo implicará a insegurança objetiva de outras
pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade, abre-se espaço para o manejo da prisão em prol da
ordem pública. Insegurança objetiva, portanto, que direciona o juízo do magistrado para a concretude da
realidade que o cerca. Não para um retórico ou especulativo apelo à indeterminação semântica daquilo que
tradicionalmente se entende por “paz pública”. 5. No caso, a custódia preventiva do paciente não foi decretada
tão-somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública, ou na gravidade em abstrato do crime
debitado ao paciente. Trata-se de decisão que indicou objetivamente dados concretos quanto à premente
necessidade de acautelamento do meio social, notadamente quanto ao modus operandi brutalmente incomum.
Deveras, quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de
prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a
garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de
outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade. 6. Ordem denegada.” (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal. HC: 111.244-SP, Rel. Min. Ayres Britto, SEGUNDA TURMA, Data da Decisão: 10/04/2012.
Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur211213/false).
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também dos princípios da presunção de não-culpabilidade, da subsidiariedade da prisão

processual, do contraditório e da taxatividade da lei penal.

Em resumo, as definições relacionadas pela decisão do STF no HC nº 111.244/SP,

caracterizadas por grande pluralidade semântica e subjetividade, fundamentam a custódia

cautelar como medida de prevenção criminal, em adiantamento da sanção penal, deturpação

do devido processo legal e distorção do verdadeiro sentido e natureza da prisão provisória

(LOPES JR., 2020, p. 125).

Além disso, a decisão da Corte Constitucional, replicada até os dias atuais, em face da

correlação estabelecida entre insegurança objetiva e violência física contra pessoa, frustrou

com o histórico de fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública em

crimes não marcados pela violência, sendo o foco do presente trabalho a análise do delito de

tráfico de drogas.

Nesta perspectiva, adaptando as noções de perigo concreto à segurança objetiva da

coletividade às características específicas da prática do delito de tráfico de drogas, a Corte

Constitucional desenvolveu, ao longo dos anos, jurisprudência no sentido da justificação da

gravidade concreta do delito de tráfico, para fins de decretação da prisão preventiva, em face

da apreensão de armamento ou de elevadas quantidades de drogas no caso concreto, da

associação para o tráfico de drogas interestadual ou internacional ou, ainda, da corrupção de

adolescentes para o tráfico43.

Contudo, no crime de tráfico de drogas, uma breve análise das decisões dos juízes de

direito dos estados aponta que a prisão preventiva é recorrentemente justificada em face da

43Neste sentido, têm-se os seguintes julgados: Agravo Regimental em Habeas Corpus 207.390/MG (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal. Ag em HC: 207.390-MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, SEGUNDA TURMA, Data da
Decisão: 29/11/2021. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur457186/false); Habeas
Corpus 185.408/SC (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 185.408-SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 31/08/2020. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur437412/false); Habeas Corpus 161.477/SP (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal. HC: 161.477-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão:
13/08/2019. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur409274/false); Habeas Corpus
162.310/RO (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 162.310-RO, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA
TURMA, Data da Decisão: 03/09/2019. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur416475/false); Habeas Corpus 166.340/RJ (BRASIL, Supremo
Tribunal Federal. HC: 166.340-SP, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão:
17/09/2019. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur412165/false); Habeas Corpus
172.679/MG (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. HC: 172.679-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, PRIMEIRA
TURMA, Data da Decisão: 19/11/2019. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur416064/false); Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 147.580/SP (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. AgR no RHC: 147.580-SP, Rel. Min. Rosa
Weber, PRIMEIRA TURMA, Data da Decisão: 01/12/2017. Disponível em:
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur379029/false); e Habeas Corpus 135.418/PA (BRASIL,
Supremo Tribunal Federal. HC: 135.418-PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, SEGUNDA TURMA, Data da Decisão:
13/09/2016. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur356950/false).
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proteção à ordem pública, ante o perigo abstrato da violação da lei de drogas, sobretudo no

que concerne à saúde pública e ao aumento da criminalidade ligada ao crime organizado.

Tal fundamentação, todavia, entra em conflito direto com a jurisprudência do Supremo

Tribunal Federal acerca da conceituação do termo ordem pública e da justificação do perigo

concreto à segurança da coletividade no delito de tráfico de drogas, em decisões que impõem

a prisão cautelar preventiva.

Neste contexto, pretende-se, ao longo do próximo capítulo, investigar a

fundamentação da hipótese legal de prisão cautelar para garantia da ordem pública no delito

de tráfico de drogas, em decisões dos juízes estaduais do primeiro grau do estado do Rio

Grande do Norte, explorando, em paralelo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
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4. A FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Antes de iniciar com a análise da fundamentação das prisões preventivas para garantia

da ordem pública no delito de tráfico de drogas, nas decisões dos juízes de direito do Rio

Grande do Norte, é imprescindível tecer algumas considerações acerca da sistematização da

política proibicionista de drogas no Brasil e sua relação com o emprego da expressão ordem

pública na justificação das prisões cautelares preventivas.

Consoante já demonstrado ao longo dos capítulos anteriores, historicamente o emprego

da expressão ordem pública, na fundamentação das prisões cautelares, se faz através de um

discurso policialesco de combate e prevenção à criminalidade, subjugando a prisão cautelar à

qualidade de medida de segurança.

No contexto do delito de tráfico de drogas ilícitas, conforme pretende-se elaborar no

presente capítulo, este discurso integra a política de guerra às drogas patrocinada pelo Estado

brasileiro, que posiciona o traficante como novo inimigo interno, como ameaça à segurança

nacional e elemento motivador de um estado de emergência, no qual regras e princípios

podem ser flexibilizados em prol da dita defesa social (TALGATI, 2015, p. 58).

Dessa forma, no crime de tráfico de drogas, delito do qual, via de regra, não se deduz

perigo ao normal desenvolvimento do processo penal, a subjetividade do termo ordem pública

cria uma janela para justificação da prisão preventiva. Assim, invertida a lógica cautelar da

prisão preventiva, viabiliza-se a concretização de uma agenda política simbólica de combate

às drogas e às organizações criminosas, por meio da antecipação da sanção penal ao réu, ainda

que em prejuízo dos princípios processuais penais.

Para além da banalização das prisões preventivas, a imprecisão semântica da expressão

ordem pública, costumeiramente associada a práticas antidemocráticas e autoritárias de

controle social, se soma, no contexto da Lei de Drogas, à falta de critérios técnicos objetivos

para diferenciação entre as condutas de tráfico de drogas e porte para consumo pessoal,

resultando na seletividade penal e, consequentemente, encerramento e exclusão social de

grupos socialmente vulneráveis (HYPOLITO, 2013, pp. 17-19).

Neste sentido, considerando-se os apontamentos até então formulados, tenciona-se

promover, nos seguintes tópicos, um breve estudo da política brasileira de guerra às drogas,

aprofundando os aspectos gerais da Lei nº 11.343/2006 e as características da prática do delito

de tráfico de drogas, para, então, analisar a fundamentação da expressão ordem pública nas
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decisões dos juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte, verificando sua adequação

aos princípios processuais penais brasileiros e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

4.1. Ordem pública e tráfico de drogas: uma síntese da política de guerra às drogas e

encarceramento preventivo no Brasil

Ao tratar da legislação de drogas no Brasil, Salo de Carvalho (2016, pp. 54-56) pontua

que malgrado alguns antecedentes históricos de proibição44, o modelo de gestão repressiva

somente passou a se delinear em meados do século XX, quando, em face do aumento do

consumo de ópio e haxixe, sobretudo em setores mais abastados da sociedade, a Consolidação

das Leis Penais de 1932 passou a disciplinar a matéria de substâncias entorpecentes com pena

de prisão celular para a comercialização e a posse ilegais.

Na sequência, entre os anos de 1935 e 1940, começava-se a perceber princípios da

sistematização deste modelo de gestão repressiva, por meio da autonomização das leis

incriminadoras45 e do ingresso do país no modelo internacional de controle das drogas, através

da edição do Decreto-Lei nº 891/38, elaborado com base nas disposições da Convenção de

Genebra de 1936, sobre a repressão do tráfico ilícito de drogas nocivas (CARVALHO, 2016,

p. 56).

Apesar destes primeiros impulsos na estruturação de uma política de combate às drogas,

convém destacar que, até a década de 1950, a temática era de preocupação episódica e

criminalização esparsa, não apenas porque as drogas não tinham o mesmo impacto

econômico-político dos dias atuais e o seu consumo ainda não tinha atingido proporções

elevadas, como também porque sua utilização estava relacionada a grupos marginalizados da

sociedade46 (OLMO, 1990, p. 29).

46Acerca da produção jurídica sobre drogas até a década de 1950, Rosa del Olmo (1990, p. 30) destaca que: “Em
linhas gerais, nem nos países do centro, nem nos da periferia o consumo de drogas ainda causava grande
inquietação. Estava bem localizado. Resulta disso que os especialistas norteamericanos, e particularmente os
sociólogos, o considerassem prática de “subcultura” (a subcultura do “retraimento” da qual nos fala R. Merton

45A autonomização das leis incriminadoras diz respeito ao processo de descodificação incidente sobre a
legislação de drogas. Na década de 1940 já era possível a percepção deste processo, sendo reflexo desta assertiva
a regulamentação da matéria de substâncias entorpecentes por meio de decretos, conforme se extrai dos Decretos
nº 780/36 e 2.953/38, que tratavam da Comissão Permanente de Fiscalização de Entorpecentes e do Decreto-Lei
nº 4.720/42, que dispunha sobre o cultivo de plantas entorpecentes e a extração, transformação e purificação de
seus princípios terapêuticos.

44Segundo Salo Carvalho (2016, p. 54), a primeira aparição da proibição do uso, porte e comércio de substâncias
ocorreu quando da instituição das Ordenações Filipinas de 1603, que o fazia em seu Livro V, Título LXXXIX
(“que ninguém tenha em caza rosalgar, nem o venda, nem outro material venenoso”), prevendo, como pena, a
perda de propriedades rurais. Após este registro, a proibição somente foi retomada pelo Código Penal
Republicano de 1890, que previu o delito em seu art. 159 (“expor à venda, ou ministrar, substâncias venenosas
sem legítima autorização e sem as formalidades prescritas nos regulamentos sanitários”), como crime contra a
tranquilidade pública, disciplinando, como pena, multa.
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Neste sentido, foi a década de 1960 que marcou o ingresso definitivo do Brasil no

cenário internacional de combate às drogas, com a estruturação de sua própria política

proibicionista aos moldes do modelo americano. O período, caracterizado pelo Golpe de

Estado de 1964, assim como pela forte repressão militar e controle social, criou, nas palavras

de Nilo Batista (1997, pp. 137-138), “as condições necessárias à implementação do modelo

bélico de combate às drogas”.

Isto é, a popularização do consumo de drogas, em especial de maconha e LSD, em

diferentes setores da sociedade, particularmente entre jovens, e sua associação com

movimentos subversivos de contracultura, como instrumento de protesto contra políticas

belicistas e armamentistas, quando contrapostos à estrutura militar em vigor na época, aos

movimentos sociais repressistas e às campanhas de indignação moral lançadas pelas agências

de comunicação em massa, resultaram na formação de um estado de pânico moral deflagrador

de uma intensa produção legislativa em matéria penal (CARVALHO, 2016, pp. 58-59).

Essa produção normativa, por sua vez, foi orientada pela autoritária doutrina da

segurança nacional47, que qualificou o uso de tóxicos como tática de guerra revolucionária

contra a civilização cristã48, implementando, em resposta, uma política bélica de controle

repressivo sobre os entorpecentes, alicerçada na militarização das atividades policiais, no

emprego da prisão preventiva como medida de segurança pública49 e na imposição de sanções

penais mais severas, através do aumento da pena cominada ao crime de tráfico de drogas, da

proliferação dos verbos do tipo do injusto e da expulsão de estrangeiros50 (BATISTA, 1997, p.

138).

Assim, o estado de pânico moral difundido pelas agências públicas e mídia na sociedade

atuava como justificativa moral para as ações do Estado, que, sob o discurso de manutenção

da ordem pública e da segurança nacional, executava um modelo repressivo típico da ditadura

50É de se esclarecer que a expulsão de estrangeiros em face do comércio de substâncias entorpecentes foi
regulamentada, durante a ditadura militar, pelo Decreto-Lei nº 941/64 e pela Lei nº 5.726/71.

49Consoante destacado no segundo capítulo desta monografia, durante a ditadura militar, sob o argumento da
proteção à ordem pública, a prisão preventiva era utilizada como medida de segurança pública, para detenção
sumária e neutralização do inimigo interno.

48Na temática de drogas e subversão, impõe destacar que Vera Malaguti (1996, p. 238 apud BATISTA, 1997, p.
140), ao examinar, em seu livro "Difíceis Ganhos Fáceis: Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro”, as fichas
do DOPS-Rio, referentes ao verbete tóxicos, constatou que todas as vinte e seis fichas retratavam as droga como
arma da guerra fria; como estratégia do bloco comunista para destruir a civilização ocidental cristã.

47Conforme destacado por Nilo Batista (1997, p. 138), “a doutrina da segurança nacional foi elaborada no Brasil
pela Escola Superior de Guerra, fundada em 1949 sob inspiração da National War College e com ajuda de uma
missão militar americana”.

em seu célebre Paradigma de la conducta desviada (Paradigma da conduta desviada), que poderia coexistir, com
características próprias e independentes, com a sociedade em geral”.
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militar brasileira, centrado na lógica bélica de neutralização de inimigos, neste caso, o

traficante (HYPOLITO, 2013, p. 32).

Gestou-se, portanto, no Brasil, com a demonização do tráfico de drogas, um imaginário

de luta do bem contra o mal51, através do qual posicionou-se a sociedade e seus cidadãos de

bem como vítimas da corrupção moral perpetrada pelos traficantes, justificando-se, a partir

desta narrativa, quaisquer medidas de repressão ao tráfico ilícito, e ainda seus excessos, com

base na proteção da dita ordem pública (CARVALHO, 2016, pp. 60-61).

Decorreu também desta narrativa, o estereótipo moral do “demônio”, ou seja, do

traficante. Assim dizendo, enquanto aos filhos de boas famílias passou a incidir o estereótipo

moral de vítima, de usuário e dependente químico, recaindo sobre eles o discurso

médico-psiquiátrico; aos inimigos cotidianos das forças de manutenção da ordem pública, isto

é, subversivos, imigrantes, “vagabundos” e grupos marginalizados no geral, foi aplicado o

estereótipo moral da delinquência, resultando dele o discurso jurídico-penal (CARVALHO,

2016, pp. 60-61).

Em síntese, o discurso da diferenciação entre usuário e traficante, ou seja, entre doente e

delinquente, concretizado por meio da Lei nº 6.368/76, deu origem a estereótipos morais cuja

repercussão em matéria jurisprudencial passou a se observar em termos de seletividade do

sistema penal (CARVALHO, 2016, pp. 79-80).

Nota-se, nesta perspectiva, que a política proibicionista de drogas brasileira, conforme

estruturada na ditadura militar, relacionou a repressão bélica ao tráfico à proteção da ordem

pública, em correspondência ao denominado “direito penal do inimigo”52, fundamentando,

com isso, a necessidade de punir e exilar indivíduos com estereótipo de delinquência por meio

do encarceramento, ainda que preventivo.

Neste seguimento, a Lei nº 11.343/2006, atual Lei de Drogas, deu sequência ao modelo

bélico já estabelecido, incorporando poucas modificações em relação à sua antecessora, a Lei

nº 6.368/76.

Em termos comparativos, ainda que a Lei nº 6.368/76 tenha formalizado, em sua

estrutura, a ideologia da diferenciação, os verbos nucleares do art. 1653 do regulamento

53Art. 16. Adquirir, guardar ou trazer consigo, para o uso próprio, substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena

52Conforme Olavo Hamilton (2019, p. 147), o “direito penal do inimigo” é aquele “segundo o qual o Estado
pode, em situações que exponham a coletividade a grave perigo, negar a determinada categoria de criminosos (os
inimigos) as garantias inerentes ao que chama de “direito penal do cidadão”, cabendo-lhes apenas a coação
estatal”.

51Neste sentido, pontua Rosa del Olmo (1990, p. 34) que “O problema da droga se apresentava como “uma luta
entre o bem e o mal”, continuando com o estereótipo moral, com o qual a droga adquire perfis de “demônio”;
mas sua tipologia se tornaria mais difusa e aterradora, criando-se o pânico devido aos “vampiros” que estavam
atacando tantos “filhos de boa família”.
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acabavam por impor sanção penal ao consumidor, sendo ela, nos termos do regulamento, a de

detenção, de seis meses a dois anos, e multa. A Lei nº 11.343/2006, por outro lado, embora

tenha continuado a prever o porte de drogas ilícitas para consumo próprio como crime, em seu

art. 28, despenalizou o instituto, deixando, portanto, de prever pena privativa de liberdade

para a conduta (NASCIMENTO, 2016, p. 117).

A problemática é que apesar de a Lei nº 11.343/2006 ter previsto um tratamento mais

brando ao usuário, não definiu critérios objetivos para o diferenciar do traficante, sendo as

noções de baixa ou alta quantidade de drogas, até então adotadas, ainda extremamente

subjetivas (NASCIMENTO, 2016, p. 116).

Como consequência, a Lei nº 11.343/2006 delegou ao poder discricionário do

magistrado a discriminação entre as condutas de porte para consumo pessoal e tráfico de

drogas, munindo o julgador de critérios técnicos pouco rígidos para tanto, sendo eles, nos

termos do art. 28 do regulamento, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, de sua

conduta e seus antecedentes criminais.

Tais critérios resultam na análise do status social dos indivíduos, quando da

classificação da conduta criminosa, criando uma janela para aplicação dos estereótipos morais

de usuário e traficante pelo magistrado. Com efeito, independente da modificação promovida

pela Lei nº 11.343/2006, os agentes que seriam criminalizados e encarcerados com base na

Lei nº 6.368/76 seguem enfrentando o mesmo tratamento jurídico-penal, agora sob o rótulo de

traficante.

E sobre o tipo penal de tráfico de drogas ilícitas, a Lei nº 11.343/2006 foi responsável

pelo recrudescimento de sua punição, tendo a pena mínima do crime saltado de três anos,

como previa a Lei nº 6.368/76, para cinco anos, podendo atingir, no total, quinze anos, o que,

em regra, inviabiliza a aplicação de penas e medidas alternativas à prisão, tornando o

encarceramento a única resposta ao delito (HYPOLITO, 2013, p. 26).

Ainda em relação às alterações promovidas pela Lei nº 11.343/2006 sobre o tipo penal

de tráfico de drogas, no que concerne à prisão preventiva, o art. 44 determina a

inaplicabilidade da liberdade provisória ao crime. Neste aspecto, muito embora tenha o

Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade do dispositivo54, ante a violação

dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, na prática, o

54Nos termos do Habeas Corpus 104.339/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, somente a análise do caso
concreto e de suas especificidades seria capaz de justificar adequadamente a imposição da medida cautelar de
prisão preventiva, desde que fundamentada nas hipóteses do art. 312 do CPP, sob pena de violação dos princípios
da presunção de inocência, do devido processo legal e da proporcionalidade.

- Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e pagamento de (vinte) a 50 (cinqüenta) dias-multa (BRASIL,
1976).
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autoritarismo da Lei de Drogas e o punitivismo dos operadores do direito e de seus

espectadores revertem-se na imposição da medida como se regra ainda fosse, justificando-a

em face da histórica correspondência jurídica entre repressão ao tráfico e proteção à ordem

pública, com amparo na cláusula genérica do art. 312 do Código de Processo Penal

(TALGATI, 2015, pp. 63-64).

Isto posto, pretende-se, ao longo do seguinte tópico, investigar, na prática forense

estadual do Rio Grande do Norte, a fundamentação do emprego da expressão ordem pública

na justificação das prisões preventivas no delito de tráfico de drogas, apurando, com isso, sua

adequação aos princípios processuais penais brasileiros, bem como à jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal.

4.2. Tráfico de drogas e encarceramento preventivo no Brasil: uma análise das decisões

dos juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte

A partir da análise de 62 (sessenta e duas) decisões dos juízes de direito do Rio Grande

do Norte, relativas à imposição de medida cautelar de prisão preventiva, pôde-se extrair 5

(cinco) principais discursos justificadores do emprego da expressão ordem pública na prática

forense estadual do Rio Grande do Norte, em processos penais do crime de tráfico de drogas.

A relação entre os discursos justificadores do emprego da expressão ordem pública e os

processos nos quais eles foram apreendidos, saliente-se, integram o Anexo B desta

monografia.

Partindo de observações mais genéricas, para depois especificar os discursos

apreendidos pela análise, evidencia-se ter sido possível verificar que as decisões examinadas

contam com justificação ao emprego da expressão ordem pública, sendo apenas 2 (duas) delas

desprovidas de definição ao termo. Mais do que isso, verificou-se que, em geral, cada decisão

utiliza mais de uma fundamentação para expressão.

Em relação ao conteúdo das acusações penais nas decisões analisadas, estas são todas

relativas aos delitos contidos nos arts. 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo ponto comum

entre as imputações a falta de associação com crimes praticados com emprego de violência ou

grave ameaça. Destaque-se, neste sentido, que das 62 (sessenta e duas) decisões apreciadas,

em apenas 3 (três) delas os réus estão vinculados à prática anterior de crime violento, sendo

ambas relativas à crime de homicídio, um deles ainda em fase investigatória.

No tocante aos acusados, observou-se um perfil social de jovens flagranteados em

comunidades periféricas.
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4.2.1. Gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e acautelamento do meio social

Em primeiro plano, no que diz respeito ao discurso da gravidade abstrata do crime de

tráfico de drogas, das 62 (sessenta e duas) decisões analisadas, 34 (trinta e quatro) utilizam-no

como fundamento do termo ordem pública. O argumento, embora descrito nas decisões

examinadas por gravidade concreta do delito, trata, em verdade, do perigo abstrato do crime

de tráfico de drogas à saúde pública, bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Assim, sob o fundamento da proteção da coletividade contra o perigo da propagação do

vício em drogas, 54,84% (cinquenta e quatro vírgula oitenta e quatro por cento) das decisões

analisadas justificam o emprego da expressão ordem pública na fundamentação da decretação

da prisão cautelar preventiva, conforme se extrai dos trechos elencados abaixo:

Com efeito, cuida-se de imputação de delito de tráfico e posse irregular de arma de
fogo, com apenamento prisional máximo superior a quatro anos, aperfeiçoando a
hipótese do art. 313, I, CPP. Noutro contexto, consigno que o delito de tráfico
ilícito de substâncias entorpecentes atinge a coletividade na medida em que
causa danos à saúde, importando a propagação do vício, em evidente risco à
garantia da ordem pública, circunstância que se amolda a um dos fundamentos
hábeis à decretação da prisão preventiva, dispostos no art. 312 do CPP.
(...)
Há que se preservar a sociedade contra os malefícios causados pelas drogas,
mantendo-se o indiciado sob cárcere, provisoriamente, de modo que presentes os
pressupostos e fundamentos necessários à decretação da prisão preventiva, conforme
dicção do artigo 312, CPP (Processo nº  0805300-51.2021.8.20.5300) (grifo nosso).

Com efeito, cuida-se de imputação de delito de tráfico, com apenamento prisional
máximo superior a quatro anos, aperfeiçoando a hipótese do art. 313, I, CPP. Noutro
contexto, consigno que o delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes
atinge a coletividade na medida em que causa danos à saúde, importando a
propagação do vício, em evidente risco à garantia da ordem pública,
circunstância que se amolda a um dos fundamentos hábeis à decretação da prisão
preventiva, dispostos no art. 312 do CPP.
Em contexto de prova indiciária possível reconhecer o risco a ordem pública bem
assente quanto ao indiciado, que se achava em via pública com considerável
quantidade de maconha e cocaína, esta de alto poder entorpecente (Processo nº
0805243-33.2021.8.20.5300) (grifo nosso).

Ainda no contexto da gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, foi possível

verificar também que as decisões analisadas, conjuntamente ao argumento dos malefícios das

drogas à saúde da coletividade, servem-se do perigo abstrato do crime à segurança pública,

elencando, para tanto, o aumento da criminalidade no país para justificar o emprego da

expressão ordem pública na fundamentação de prisões preventivas, como forma de acautelar o

meio social. São exemplos desta argumentação os fragmentos anexados infra:
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Nesse sentido, faz-se mister assegurar a ordem pública, patente a gravidade do
delito, tratando-se, segundo informado nos autos, do delito de tráfico de
entorpecentes, que abala sobremaneira a ordem pública e tende à repetição, quando
não desmantelados a contento os grupos e organizações que a ele se dedicam, daí a
necessidade da manutenção da prisão em flagrante, para garantia da ordem pública,
na medida em que em liberdade ficará o custodiado à vontade para continuar
exercendo o tráfico, atividade que tanto rouba vidas e contribui para o aumento
da violência e para a intranquilidade no nosso país, que sofre de forma intensa
os malefícios das drogas por parte dos seus jovens (Processo nº
0800559-38.2021.8.20.5600) (grifo nosso).

Ademais, não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis, sendo
a prisão indispensável para garantir a ordem pública em virtude do risco concreto de
reiteração na prática de condutas criminosas, tendo em vista ser o tráfico de drogas
crime de alta gravidade, ponto inicial para a prática de outros delitos, que
destrói a vida de várias famílias e sociedades (Processo nº
0801918-23.2021.8.20.5600) (grifo nosso).

Anote-se, ainda, que os efeitos deletérios que o tráfico de drogas causa à
sociedade estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o
país, destruindo vidas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social.
Ademais, não raras vezes, crimes revolvidos de enorme gravidade decorrem do
próprio tráfico de drogas. Cuida-se, senão, de uma delito-gênese que finda
realçando os contornos da dor, da violência e do sofrimento (Processo nº
0801677-49.2021.8.20.5600) (grifo nosso).

Ademais, é sabido que o crime de tráfico de drogas vem deteriorando a
sociedade e alimentando o crescimento de outros crimes, praticados com o
objetivo de financiar o vício de usuários, além de provocar riscos à saúde
pública e desestabilizar famílias inteiras (Processo nº
0801122-72.2020.8.20.5113) (grifo nosso).

Além disso, tal crime desencadeia uma série de outros delitos, dos menos
gravosos, como pequenos furtos pelos usuários para manutenção de seus vícios, aos
mais gravosos, como homicídios pelos traficantes diante do inadimplemento de seus
consumidores, afora ameaça, porte de arma, dentre outros (Processo nº
0800096-96.2021.8.20.5600) (grifo nosso).

Logo, em consonância aos trechos supracitados, 54,84% (cinquenta e quatro vírgula

oitenta e quatro por cento) das decisões analisadas reputam que as medidas cautelares diversas

da prisão seriam inadequadas ou insuficientes à garantia da saúde coletiva e da segurança

pública. Todas estas decisões, contudo, fazem uso, paralelamente ao discurso da gravidade

abstrata do delito de tráfico de drogas, dos discursos do risco de reiteração da conduta

criminosa e da periculosidade do agente.

4.2.2. Risco de reiteração da conduta criminosa

Das decisões examinadas neste trabalho, 40 (quarenta), ou 64,52% (sessenta e quatro

vírgula cinquenta e dois por cento), utilizam o discurso do risco de repetição da conduta
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criminosa como fundamento do termo ordem pública na determinação do encarceramento

provisório. Observou-se ainda que do total de decisões que se valem deste discurso, 9 (nove),

ou 14,52% (quatorze vírgula cinquenta e dois por cento), são justificadas exclusivamente em

face dele.

Neste sentido, conforme extraído das decisões analisadas, o discurso do risco de

reiteração da conduta criminosa tem forte relação com a gravidade abstrata do delito de

tráfico de drogas e o acautelamento do meio social, posto que direcionado à proteção da

coletividade contra os prejuízos supostamente ocasionados pelas drogas à saúde e segurança

públicas, em especial quando tratando-se de crime cometido no contexto de organização

criminosa.

Por outro lado, a prisão preventiva da representada se impõe como garantia da
ordem pública, dada a existência de vestígios de que sua liberdade poriam em
risco o bem juridicamente tutelado, com o provável cometimento de novos
crimes, consoante se infere da investigação criminal, fundamentos estes contidos
tanto na representação policial, quanto ministerial (Processo nº
0843426-97.2021.8.20.5001) (grifo nosso).

Desta forma, tendo em mente a necessidade de resguardar a ordem pública, chego à
conclusão de que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram
insuficientes para o alcance da necessária paz social, sendo imperiosa a decretação
da preventiva. Com efeito, nenhuma das medidas previstas no art. 319 é
suficiente para impedir que o autuado, caso solte, volte à delinquir,
notadamente porque, ao menos pelo que consta dos autos, ele exercia a prática
de tráfico ilícito de entorpecentes com certa organização, possuindo arma e
máquina de contar dinheiro para gerir os valores que movimentava (Processo nº
0801248-82.2021.8.20.5600) (grifo nosso).

Por fim, ainda em relação ao discurso, saliente-se que este, em geral, é abstrato,

decorrendo da natureza da própria imputação, apenas por se tratar do delito de tráfico de

drogas. Nesta perspectiva, das decisões analisadas, apenas 18 (dezoito), ou 29% (vinte e nove

por cento), justificam concretamente o risco de reiteração criminal na existência de maus

antecedentes criminais e reincidência. E destas 18 (dezoito) decisões, somente 13 (treze), ou

20,97% (vinte vírgula noventa e sete por cento), justificam o risco de reiteração da conduta

criminosa com base na reincidência específica no delito de tráfico de drogas.

4.2.3. Credibilidade da justiça

Dando sequência à análise, observou-se, em relação ao discurso da credibilidade da

justiça, empregado em 8 (oito), ou 12,9% (doze vírgula nove por cento), das decisões
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examinadas, que este é direcionado à proteção do prestígio da Justiça, no tocante à promoção

da segurança pública, não sendo outra a conclusão que se extrai dos trechos elencados abaixo:

Ainda, cabe acrescentar que o conceito de ordem pública não está adstrito apenas à
prevenção da prática de fatos criminosos, decorrendo também da necessidade de
acautelar o meio social e própria credibilidade da Justiça da prática de delitos tão
nocivos à sociedade, como são os crimes em análise (Processo nº
0800502-66.2021.8.20.5132) (grifo nosso).

“Demais disso, existente nos autos indícios suficientes de ameaça à ordem pública,
não apenas para prevenir o cometimento de novas infrações, mas também para
acautelar o meio social violado e o resguardo do prestígio da justiça, vez que se
constata que a liberdade do autuado representa potencial risco à incolumidade
social, pelo que necessária se faz a decretação de sua prisão preventiva
(Processo nº 0800334-36.2021.8.20.5109) (grifo nosso).

Ademais, verificou-se das 8 (oito) decisões que utilizam o argumento da credibilidade

da justiça para fundamentar o termo ordem pública, nenhuma delas emprega o discurso como

fundamento único da expressão, fazendo-o, via de regra, conjuntamente aos discursos da

gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e do risco de reiteração da conduta

criminosa.

4.2.4. Clamor social e repercussão social do caso

Pode-se dizer que o discurso do clamor público e da repercussão social do caso,

empregado em 4 (quatro) das decisões analisadas, é aquele com menor proporção entre os

fundamentos do termo ordem pública, tendo sido possível verificar também que nunca é

utilizado sozinho, estando sempre acompanhado do discurso do risco de repetição da ação

delituosa objeto do processo.

Neste contexto, conforme pretende-se exemplificar no trecho anexado a seguir, o

discurso traduz-se no impacto do crime sobre a sociedade, isto é, na comoção social e no

sentimento de impunidade gerados por ele na comunidade, que, em contrapartida, passa a

exigir medidas imediatas.

Por outro lado, a gravidade do crime, notadamente por se realizar em município
pequeno, o que agrava a repercussão, demonstra a necessidade de se manter a
custódia cautelar do flagrado, motivada pelo próprio clamor da sociedade, já
tão assolada com crimes de igual jaez.
Acrescente-se que, no que se refere ao periculum libertatis, o flagranteado possui
outros registros criminais em seu desfavor, inclusive, já tendo sido condenado,
circunstância esta que, em tese, evidencia o desrespeito à Justiça, além de indicar
personalidade propensa para a práticas delitivas, fazendo-se necessária a custódia
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cautelar para assegurar a garantia da ordem pública, ante o risco concreto de
reiteração criminosa (Processo nº 0804176-33.2021.8.20.5300) (grifo nosso).

Dessa forma, em semelhança ao fragmento supracitado, 6,45% (seis vírgula quarenta e

cinco por cento) das decisões estudadas fundamentam a imposição da medida cautelar de

prisão para garantia da ordem pública com base na resposta social do delito.

4.2.5. Periculosidade do agente e gravidade concreta do delito

Seguindo com a análise, o último discurso apreendido pelo exame das decisões dos

juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte foi o da periculosidade do agente e

gravidade concreta do delito, que embasa 29 (vinte e nove), ou 46,77% (quarenta e seis

vírgula setenta e sete por cento), das 62 (sessenta e duas) decisões sobre prisão preventiva no

delito de tráfico de drogas.

Nestas decisões, verificou-se que, na prática forense estadual do Rio Grande do Norte, o

argumento consubstancia-se, em geral, em face da apreensão de armas de fogo e de grandes

quantidades de drogas, como exemplificado pelos segmentos infra:

O modo como os crimes foram praticados, aliado com as demais circunstâncias
narradas, demonstram, concretamente, a periculosidade real do autuado pela
provável prática arraigada de tráfico de drogas de grande proporção,
considerando a enorme quantidade de drogas, uma das maiores apreensões nesta
Comarca nos últimos tempos conforme narrado pela autoridade policial (Processo nº
0801279-84.2021.8.20.5121) (grifo nosso).

O periculum libertatis também está presente em desfavor de todos os autuados (...) e
se pauta na garantia da ordem pública diante da periculosidade dos
flagranteados, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida, aliada
à gravidade concreta dos delitos, demonstrada, também, pela presença de arma
de fogo, munições e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas (Processo nº
0800096-96.2021.8.20.5600) (grifo nosso).

Neste sentido, destaque-se que 30,64% (trinta vírgula sessenta e quatro por cento) das

decisões analisadas fundamentam a periculosidade do agente e, por conseguinte, o emprego

do termo ordem pública, face a apreensão de elevadas quantidades de drogas, sendo que, deste

percentual, apenas 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por cento) realmente retrata a

apreensão de grandes quantidades de drogas, em valores superiores a 3 (três) quilos de drogas.

Por sua vez, no que diz respeito à apreensão de armas de fogo, embora 12,9% (doze

vírgula nove por cento) das decisões analisadas retratem este discurso, apenas numa delas o

armamento foi, de fato, utilizado pelos agentes, na circunstância do flagrante.
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Em menor grau, a periculosidade do agente também foi justificada ante a corrupção de

adolescentes para o tráfico, em 2 (duas) decisões; a associação para o tráfico interestadual, em

1 (uma) decisão; a participação em organização criminosa, em 1 (uma) decisão; a

caracterização do tráfico de drogas como crime hediondo, em 1 (uma) decisão; e os maus

antecedentes criminais do agente, em 6 (seis) decisões.

Nesta perspectiva, a respeito das decisões que justificam a periculosidade do agente em

virtude de seus maus antecedentes criminais, cumpre evidenciar que apenas em 3 (três)

decisões os antecedentes referem-se à crimes que se valem de violência ou grave ameaça,

sendo 2 (dois) referentes à prática anterior de crime de homicídio, um deles ainda em fase

investigatória (Processo nº 0800502-66.2021.8.20.5132); e outro em relação à prática anterior

de crime de roubo (Processo nº 0804035-14.2021.8.20.5300).

Por fim, salienta-se ainda ter sido observado que em 1 (uma) decisão a periculosidade

do agente foi justificada em face da apreensão de um veículo produto de roubo com arma de

fogo, não tendo sido estabelecido, contudo, se foi o acusado o responsável por ele (Processo

nº 0800066-27.2022.8.20.5600).

4.2.6. A (des)adequação das decisões dos juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte

aos princípios processuais penais brasileiros e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

Consoante depreende-se da análise desenvolvida neste capítulo, a fundamentação das

prisões preventivas para garantia da ordem pública, em decisões dos juízes de direito do

estado do Rio Grande do Norte, nas ações penais que tratam do delito de tráfico de drogas, em

geral, não se adequa nem aos princípios e regras do processo penal brasileiro, nem à

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativa aos requisitos para decretação do

encarceramento preventivo no crime em questão.

No tocante às regras e princípios processuais penais, foi possível constatar que das 62

(sessenta e duas) decisões analisadas nesta monografia, apenas 5 (cinco) justificam o emprego

da expressão ordem pública, em face da tutela ao desenvolvimento do processo, sendo 3 (três)

delas ante o risco de fuga, uma vez que os agentes foram flagranteados na situação de

foragidos da justiça; 1 (uma) em decorrência da ameaça à coleta de provas; e outra em virtude

do risco de coação a testemunhas.

Contudo, no que diz respeito à decisão fundamentada ante a ameaça à coleta de provas,

observou-se que as provas em questão, isto é, drogas e armas, já haviam sido apreendidas,
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quando do momento do flagrante, e colocadas sob a custódia policial, de modo que não

verificada concretude no argumento.

Não obstante, em relação à decisão justificada em face do risco de coação de

testemunhas, não havia, no processo, ou mesmo na decisão judicial, qualquer elemento

concreto indicativo deste risco, tratando-se, em verdade, de uma suposição abstrata.

Logo, das 62 (sessenta e duas) decisões analisadas, apenas 4,84% (quatro vírgula oitenta

e quatro por cento) adequa a imposição da prisão preventiva à natureza cautelar da medida.

As demais decisões, 95,16% (noventa e cinco vírgula dezesseis por cento) do total, justificam

o emprego do termo ordem pública a partir das problemáticas hipóteses desenvolvidas ao

longo do tópico 3.1, impondo a prisão preventiva como medida de segurança pública, para

atender expectativas sociais relacionadas ao combate da criminalidade.

Frise-se, nesta perspectiva, conforme já exaustivamente dissertado ao longo do terceiro

capítulo desta monografia, que a imposição da prisão preventiva como medida de segurança

pública não é compatível com o modelo jurídico constitucional e garantista, isso porque viola

a natureza instrumental da medida cautelar de prisão preventiva, ferindo aos princípios

processuais penais da presunção de não-culpabilidade, da excepcionalidade das medidas

cautelares, da subsidiariedade da prisão processual, do contraditório e da taxatividade da lei

penal.

Isto posto, compreendendo o caráter controverso da imposição da prisão preventiva

como medida de segurança pública e considerando que, à despeito dele, os tribunais

brasileiros utilizam a medida cautelar para tais finalidades; no que tange aos parâmetros para

decretação da prisão preventiva como medida de segurança, estabelecidos pelo Supremo

Tribunal Federal em sua jurisprudência, as decisões dos juízes estaduais do primeiro grau do

estado do Rio Grande do Norte também não encontram adequação.

Isso ocorre porque, se de um lado a jurisprudência do STF veicula o entendimento de

que a medida deve ser orientada à proteção da segurança objetiva da comunidade, em face da

incomum gravidade da protagonização do crime e de suas circunstâncias, no caso das

decisões analisadas, os juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte embasam a

decretação do encarceramento preventivo ante o perigo abstrato da violação da Lei de Drogas.

Isto é, apesar da Corte Constitucional ter vinculado a necessidade da decretação da

medida cautelar à proteção da segurança objetiva da coletividade, ante a periculosidade

concreta do agente, o que, no delito de tráfico de drogas, se demonstra em face da apreensão

de armamento ou de elevadas quantidades de drogas no caso concreto, da associação para o

tráfico de drogas interestadual ou internacional ou, ainda, da corrupção de adolescentes para o
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tráfico, apenas 25,8% (vinte e cinco vírgula oito por cento) das decisões analisadas justificam

a proteção à ordem pública nos termos da jurisprudência do STF.

Demais disso, no que se refere ao sentido de proteção da ordem pública em decorrência

da violência do delito praticado, condensado no julgamento do HC nº 111.244/SP, apenas uma

das decisões analisadas envolveu violência contra pessoa, consistindo esta numa situação de

troca de tiros entre agentes policiais e flagranteados, que buscavam abster-se da prisão em

flagrante (Processo nº 0800208-33.2021.8.20.5158).

De resto, somente outras 3 (três) decisões poderiam ser correlacionadas à situação de

violência contra pessoa: 2 (duas) em face do envolvimento dos réus na prática anterior de

crime de homicídio, um deles ainda em fase investigatória; e 1 (uma) em decorrência de

antecedente criminal em crime de roubo.

Assim sendo, ante os dados recolhidos pelo estudo de caso, percebe-se que o delito de

tráfico de drogas ocorre num contexto social de microtraficância, ou seja, da venda de

pequenas quantidades de drogas de forma individual ou, no máximo, por meio de quadrilhas

desorganizadas (MINGARDI, Guaracy, p. 131 apud HYPOLITO, 2013, p. 29).

Ademais, identificou-se também que o tráfico de drogas não é um crime que se realiza

num contexto de violência concreta contra pessoa, pouco indicando sobre a segurança

objetiva da coletividade, a vida e a integridade física dos indivíduos.

Dessa maneira, as decisões judiciais de primeiro grau que decretam prisão preventiva no

delito de tráfico de drogas, no estado do Rio Grande do Norte, na falta de um risco concreto à

segurança objetiva da coletividade, fundamentado nas características da execução do crime,

seja em face da violência do crime praticado, seja em decorrência da apreensão de armamento

ou de elevadas quantidades de droga, da associação do agente para prática de tráfico de

drogas interestadual ou internacional ou, ainda, da corrupção de adolescentes para o tráfico,

justificam a imposição da medida cautelar em face do perigo abstrato da Lei de Drogas à

sociedade, isto é, de sua relação com o aumento da criminalidade ligada às atividades de

organizações criminosas e pequenos crimes, tais como furtos e roubos.

Consequentemente, deduziu-se do exame das decisões dos juízes de direito do estado do

Rio Grande do Norte que a justificação para o encarceramento preventivo no delito de tráfico

de drogas é, em verdade, o pânico moral gerado pelo crime, pelo que se responsabiliza um

traficante pela traficância do país, buscando resolver simbolicamente, no caso individual, o

contexto nacional do problema, como forma de prestar contas à sociedade, o que não apenas

viola princípios e regras processuais penais, como também contradiz a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, relativa aos critérios para imposição da prisão cautelar preventiva
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no delito de tráfico de drogas, além de ser completamente inefetiva, conforme melhor se

elaborará no seguinte subtópico.

4.3. Drogas e criminalização simbólica: a (in)efetividade da política de guerra às drogas

Acerca da inefetividade da utilização simbólica da prisão preventiva no delito de tráfico

de drogas, cumpre redigir alguns apontamentos sobre o caráter simbólico da Lei de Drogas

brasileira, enquanto demonstração da capacidade de ação do estado, e seus reflexos na prática

forense do país (HAMILTON, 2019b).

Com aporte nos resultados recolhidos pelo estudo de caso desenvolvido neste capítulo,

verifica-se que, no delito de tráfico de drogas, a necessidade de imposição da prisão

preventiva para garantia da ordem pública é justificada judicialmente em face do perigo

abstrato da violação da Lei de Drogas, ante a inquietação social provocada pelo delito, em

termos de percepção popular do aumento da pequena criminalidade, isto é, do deterioramento

da segurança pública e, com isso, da desvalorização do trabalho do Estado na concretização

de suas funções.

Todavia, o papel desempenhado pelo judiciário nas decisões analisadas é meramente

reflexo daquele adotado pelo Poder Legislativo em sua política de guerra às drogas. Em outras

palavras, o pânico moral gerado pelo delito de tráfico de drogas, enquanto pressão social,

alimenta uma produção legislativa simbólica, caracterizada pelo encargo de demonstrar a

capacidade de ação do Estado, que, por sua vez, orienta a prática forense do país.

Dessa maneira, se de um lado, buscando reforçar a confiança da sociedade no governo

ou no próprio Estado e seu sistema jurídico-político, o legislativo apresenta diplomas legais

como meio de resolução do problema das drogas que perturba a coletividade, o que na atual

política criminal se faz através do recrudescimento das sanções penais, na ampliação dos

limites penais máximos e mínimos; de outro o sistema de justiça reage no encarceramento,

ainda que preventivo, e na dosimetria da pena, impondo sanções mais severas quanto

possíveis (HAMILTON, 2019b, p. 43).

A problemática é que estas legislações simbólicas, denominadas álibis, como é a Lei nº

11.343/2006, e as decisões judiciais reflexas não têm preocupação tanto na instrumentalidade

e na tutela real dos bens jurídicos, quanto possuem na satisfação das expectativas dos

cidadãos e na composição de uma ilusão de segurança.

Neste sentido, conforme destacado por Olavo Hamilton (2019b, pp. 43-45), os políticos,

na qualidade de detentores de mandatos representativos, marcados pela brevidade temporal,
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prestam contas de suas ações à sociedade, o que inspira a adoção de legislações-álibis,

teatrais, com foco no convencimento do público, mais do que na estruturação de uma política

realmente efetiva e responsável de combate ao problema, o que demanda tempo.

Com efeito, no campo da criminalização das drogas, estes dois fatores, pressão social e

edição de legislações simbólicas, refletem na manutenção da desproporcional política de

guerra às drogas brasileira, inclusive na seara judicial, o que causa maior mal à coletividade

do que aquele que, a princípio, se pretendia evitar.

Assim dizendo, a história da política de guerra às drogas brasileira demonstrou, há

muito, seu fracasso, na medida que inadequada e desnecessária à proteção da saúde e

incolumidade pública. Em outros termos, se de um lado a política criminalizadora de drogas

não mitigou a busca por drogas ou os danos à saúde relacionados ao consumo abusivo de

drogas, de outro seria mais eficiente e menos oneroso sua substituição pela política de redução

de danos (HAMILTON, 2019a, pp. 143-155).

Em realidade, no que diz respeito à tutela da saúde coletiva, o que se percebe é que a

simbólica política de guerra às drogas, cujo foco é a ação repressiva, criou uma dificuldade de

acesso, por parte do usuário, às medidas de saúde pública capazes de reduzir o número de

mortes relacionadas ao consumo abusivo de drogas (HAMILTON, 2019a, pp. 133-134).

Ademais, ainda em relação à saúde pública, o comércio ilegal da droga também é responsável

por mortes decorrentes não do uso abusivo, mas da qualidade da droga (HAMILTON, 2019b,

p. 195)

Destaque-se, nesta perspectiva, que nem mesmo a segurança pública, elemento

motivador da pressão social direcionada aos poderes políticos, é eficientemente tutelada pela

legislação-álibi e decisões judiciais reflexas. Em verdade, a despeito do tempo e dos recursos

financeiros e humanos investidos no combate bélico ao tráfico de drogas, estes não sucederam

em acabar e nem sequer minimizar a atividade, tendo apenas tornado-a mais arriscada e,

consequentemente, mais lucrativa.

Por conseguinte, o fruto da política bélica de combate às drogas foi, na mesma

proporção, a militarização do narcotráfico55, tornando a sociedade, de forma geral, mais

55Neste sentido, Olavo Hamilton (2019b, p. 240) destaca que: “A lógica é bastante simples: o Estado investe em
segurança pública contra o narcotráfico; a primeira consequência é a prisão e desativação do tráfico não
organizado ou não violento; os que restam, investem em uma contraofensiva, seja em organização ou mesmo em
armamento – muitas das vezes, nos dois; o Estado responde recrudescendo na estratégia de guerra, investindo em
pessoal, inteligência e armamentos pesados; parte dos traficantes são presos e sua atividade desmobilizada; os
que sobram, mais uma vez recorrem à contraofensiva. E assim, em um verdadeiro exemplo de seleção natural,
segue o círculo vicioso que produz um Estado cada vez mais forte e um narcotráfico progressivamente violento.
Sobretudo nos países menos desenvolvidos, é a população mais pobre que sofre as piores consequências, ínsitas
à violência generalizada, proveniente dos agentes estatais ou do crime organizado”.
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violenta e insegura, valores medidos em termos de surgimento e fortificação de facções

criminosas e do aumento da criminalidade organizada, em particular de homicídios dolosos de

agentes policiais em atividade, de “traficantes” em execuções sumárias em operações policiais

e de “traficantes” em disputas de poder pelo comércio ilegal (KARAM, 2013, p. 11).

Logo, se por um lado a política de guerra às drogas é desproporcional à tutela da saúde

e incolumidade pública, acarretando maior mal do que aquele que se pretendia evitar, por

outro as decisões judiciais que decretam, no tráfico de drogas, a prisão preventiva para

garantia da ordem pública, com fundamento no perigo abstrato da violação da Lei de Drogas e

inquietação social provocada pelo delito, reitera esta desproporcionalidade, reafirmando todos

os seus resultados maléficos.

Em vista disso, se a legislação-álibi da Lei de Drogas não é adequada ou necessária à

tutela da saúde e incolumidade pública, igualmente inefetivas são as decisões judiciais, que

aos moldes do que fora analisado na prática forense estadual do Rio Grande do Norte,

decretam a prisão preventiva do agente, com base na proteção simbólica à ordem pública,

sem, contudo, em resultados práticos, acautelar o meio social ou, ainda, sequer, a saúde

pública.

Consequentemente, verifica-se que, no delito de tráfico de drogas, a justificação da

prisão preventiva com fundamento na proteção à ordem pública, ante o do perigo abstrato da

violação da Lei de Drogas, como ocorre na prática forense estadual do estado do Rio Grande

do Norte, não suficiente violar princípios e regras processuais penais e contradizer a

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativa aos critérios para imposição da prisão

cautelar preventiva no crime, ainda é completamente inefetiva, esvaziada de sentido real à

tutela da ordem pública.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consoante deduzido ao longo desta monografia, a expressão ordem pública, desde

muito, integra diversos sistemas jurídicos. Entretanto, a sua utilização, embora ampla, sempre

guardou problemas de significação, em face da imprecisão semântica e amplitude jurídica do

termo, características que, historicamente, construíram uma janela para a realização de

discursos autoritários.

Dito isto, pode-se afirmar que, de forma geral, a expressão ordem pública possui gênese

policialesca, remontando ao movimento das irmandades da Espanha Medieval e incidindo

sobre situações de exceção, anormalidade e conturbação social, de modo a autorizar

intervenções com uso de força física e restrição de direitos.

Neste contexto, no Brasil, desde a primeira menção ao termo ordem pública, na

Constituição Federal de 1891, este serve como “válvula de escape” para intervenção do

Estado e das autoridades policiais na vida privada dos indivíduos, por meio da restrição de

seus direitos e garantias constitucionais.

No campo do Direito Processual Penal brasileiro, conforme demonstrado, o

desenvolvimento da expressão ordem pública, enquanto hipótese de imposição do

encarceramento preventivo, ocorreu no contexto da repressão política da Era Vargas,

oportunidade na qual a medida cautelar foi consolidada no art. 313 do Código de Processo

Penal de 1941.

A partir daí, ao longo da ditadura militar e, depois disso, do período de

redemocratização e até os dias atuais, o termo ordem pública permaneceu no Código de

Processo Penal, designando fundamento para decretação da prisão cautelar preventiva, por

meio de delineamento conotativo pouco preciso.

Mais do que isso, no Brasil, não obstante o Direito Processual Penal ser regido pelo

princípio da legalidade, do qual é corolário a taxatividade da lei penal, a expressão ordem

pública é definida através de conceitos igualmente abertos, dos quais resulta não apenas

insegurança jurídica na compreensão semântica e aplicação da medida, como também

generalidade conceitual de caráter totalitário, permissiva do abuso da expressão para

supressão do direito de liberdade.

Por conseguinte, seja a gravidade do crime praticado, os sentimentos de paz e

tranquilidade sociais, o clamor público, a repercussão do caso, a credibilidade do Poder

Judiciário e das instituições públicas ou, ainda, o risco ponderável de repetição da ação
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delituosa objeto do processo; o que os significados costumeiramente empregados à definição

do termo ordem pública têm em comum é a ausência de delineamento semântico objetivo.

Assim, a ausência de taxatividade do termo ordem pública e a subjetividade dos

sentidos que tradicionalmente lhe integram o significado violam princípios, pressupostos e

fundamentos pertinentes ao processo penal constitucional e garantista, promovendo a

expansão desmedida dos poderes do magistrado e favorecendo a ocorrência de

arbitrariedades, dentre elas a utilização da medida cautelar como instrumento de justiça

sumária.

Ou seja, não suficiente a imprecisão semântica da expressão ordem pública e de seus

significados ferir aos princípios da taxatividade da lei penal e do contraditório, os sentidos que

lhe são atribuídos pela prática forense orientam a imposição da prisão preventiva como

medida de segurança pública, em alheamento à natureza instrumental das medidas cautelares

penais, bem como em violação dos princípios da presunção de não-culpabilidade, da

excepcionalidade das medidas cautelares e da subsidiariedade da prisão processual.

Logo, hoje, passados mais de cem anos desde a primeira menção ao termo ordem

pública no ordenamento jurídico brasileiro e mais de seiscentos anos desde os seus primeiros

registros jurídicos na Espanha Medieval, deduz-se que o emprego da expressão ordem pública

na legislação brasileira, em especial na seara processual penal, conserva todas as

características históricas do termo, como cláusula genérica e indeterminada, autorizando

intervenções autoritárias de caráter policial, para repressão e controle social.

Dessa forma, conclui-se, ante aos apontamentos tecidos até aqui, que a manutenção da

expressão ordem pública como hipótese de decretação da prisão cautelar preventiva no

ordenamento processual penal brasileiro não é materialmente constitucional.

Em verdade, o que se percebe é a falta de consonância entre a indeterminação da

expressão ordem pública e o Estado Democrático e Constitucional de Direito, que preza, em

contrapartida, e em especial no campo do Direito Processual Penal, pela determinação e

objetividade de expressões legais, como forma de concretização de valores democráticos, da

verificabilidade e refutabilidade de teses processuais.

Não obstante, verificado o descompasso entre a expressão ordem pública e o Estado

Democrático e Constitucional de Direito, passando-se à análise do emprego do termo na

prática forense brasileira, verifica-se que, diante das controvérsias acima narradas e

pretendendo delimitar a conceituação do termo ordem pública na fundamentação de prisões

cautelares, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 2012, por ocasião do

julgamento do Habeas Corpus nº 111.244/SP, decidiu, por unanimidade, que o conteúdo da
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expressão relaciona-se ao acautelamento do meio social, como medida de efetiva proteção à

segurança objetiva da coletividade, em face da violência e extrema periculosidade do agente.

A decisão, longe de criar estabilidade quanto à temática, resgatou conotações já

esgotadas pela jurisprudência e doutrina, retomando os sentidos da segurança pública, da

gravidade do crime praticado e da periculosidade do agente. Com isso, reconduziu aspectos da

dissociação da expressão com a natureza instrumental da prisão preventiva, bem como de sua

definição através de conceitos igualmente abertos, agora expressos na citada “segurança

objetiva”.

Ademais, a partir da decisão, em face da correlação estabelecida entre insegurança

objetiva e violência do crime praticado, inauguraram-se novas problemáticas em relação à

discussão do tema, isso porque a correspondência frustrou com o histórico de fundamentação

da prisão preventiva para garantia da ordem pública em crimes não violentos, tendo sido

estudado, nesta monografia, o delito de tráfico de drogas.

Nesta perspectiva, adaptando as noções de perigo concreto à segurança objetiva da

coletividade às características específicas da prática do delito de tráfico de drogas, a Corte

Constitucional desenvolveu, ao longo dos anos, jurisprudência no sentido da justificação da

gravidade concreta do delito de tráfico, para fins de decretação da prisão preventiva, em face

da apreensão de armamento ou de elevadas quantidades de drogas no caso concreto, da

associação para o tráfico de drogas interestadual ou internacional ou, ainda, da corrupção de

adolescentes para o tráfico

Destaque-se, neste seguimento, que se o emprego da expressão ordem pública na

fundamentação das prisões cautelares se dá, historicamente, por meio de um discurso de

combate e prevenção à criminalidade, subjugando a prisão cautelar à qualidade de medida de

segurança, no delito de tráfico de drogas, este discurso integra a política de guerra às drogas

patrocinada pelo Estado brasileiro, posicionando o traficante como novo inimigo interno,

ameaça à segurança nacional.

Em vista disso, no crime de tráfico de drogas, delito do qual, via de regra, não se deduz

perigo ao normal desenvolvimento do processo penal ou violência contra pessoa, a

subjetividade do termo ordem pública criou uma janela para justificação da prisão preventiva,

motivo pelo qual os dois institutos entrelaçaram-se ainda na ditadura militar, mantendo a

associação até os dias atuais. Isto é, invertida a lógica cautelar da prisão preventiva,

viabilizou-se, no delito de tráfico de drogas, a fundamentação da medida cautelar como

política de segurança pública, para o encarceramento imediato do réu, ou seja, neutralização

do inimigo social e apaziguamento do populismo punitivista.
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Nesta sequência, analisada a fundamentação das prisões preventivas para garantia da

ordem pública, em decisões dos juízes de direito do estado do Rio Grande do Norte, nas ações

penais que tratam da imputação do delito de tráfico de drogas, concluiu-se que, estas decisões

não se adequam nem aos princípios e regras do processo penal brasileiro, nem à

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relativa aos requisitos para decretação do

encarceramento preventivo no crime em questão.

No tocante às regras e princípios processuais penais, constatou-se que das 62 (sessenta e

duas) decisões analisadas, apenas 4,84% (quatro vírgula oitenta e quatro por cento) adequa a

imposição da prisão preventiva à natureza cautelar da medida. As demais decisões, 95,16%

(noventa e cinco vírgula dezesseis por cento) do total, justificam a prisão preventiva para

garantia da ordem pública como medida de segurança pública, para atender expectativas

sociais relacionadas ao combate da criminalidade.

Por outro lado, em relação a adequação das decisões analisadas à jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, embora a Corte Constitucional tenha veiculado o entendimento de

que a medida deveria ser orientada à proteção da segurança objetiva da comunidade, os juízes

de direito do estado do Rio Grande do Norte embasam a decretação do encarceramento

preventivo ante o perigo abstrato da Lei de Drogas.

Isto é, apesar da Corte Constitucional ter vinculado a necessidade da decretação da

medida cautelar à proteção da segurança objetiva da coletividade, ante a periculosidade

concreta do agente, o que, no delito de tráfico de drogas, se demonstra em face da apreensão

de armamento ou de elevadas quantidades de drogas no caso concreto, da associação para o

tráfico de drogas interestadual ou internacional ou, ainda, da corrupção de adolescentes para o

tráfico, apenas 25,8% (vinte e cinco vírgula oito por cento) das decisões analisadas justificam

a proteção à ordem pública nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Demais disso, no que se refere ao sentido de proteção da ordem pública em decorrência

da violência do delito praticado, condensado no julgamento do HC nº 111.244/SP, apenas uma

das decisões analisadas envolveu violência contra pessoa, consistindo esta numa situação de

troca de tiros entre agentes policiais e flagranteados, que buscavam abster-se da prisão em

flagrante.

De resto, somente outros 4,84% (quatro vírgula oitenta e quatro por cento) das decisões

poderiam ser correlacionados à situação de violência contra pessoa, em face do envolvimento

dos réus na prática anterior dos crimes de homicídio ou roubo.

Dessa forma, ante os dados recolhidos pela análise documental, tornou-se evidente que

a decretação de prisão preventiva para proteção da ordem pública, no delito de tráfico de
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drogas, em decisões dos juízes estaduais do primeiro grau do estado do Rio Grande do Norte,

não ocorre nem para resguardar a proteção do normal desenvolvimento do processo, como

prevêem os fundamentos e princípios do direito penal; nem, como medida de segurança, para

resguardar a segurança objetiva da coletividade, ante a violência concreta do delito.

Em realidade, conforme foi possível extrair do exame da prática forense estadual do

Rio Grande do Norte, o delito de tráfico de drogas não denota prejuízo ao desenvolvimento do

processo penal, isso porque suas provas e evidências, via de regra, são apreendidas e postas

sob custódia policial no momento do flagrante, antes mesmo de iniciado o processo penal;

sendo o risco de fuga do agente estatisticamente pouco expressivo e a capacidade do réu de

constranger testemunhas, quando estas sequer existem, extremamente baixa, face a falta de

influência e poder do microtraficante de drogas.

Ademais, o delito de tráfico de drogas também não ocorre num contexto de risco

concreto à segurança objetiva da coletividade, pouco indicando sobre violência do crime

praticado.

Por sua vez, a apreensão de armamento e de elevadas quantidades de drogas, a

associação para o tráfico de drogas interestadual ou internacional e, ainda, a corrupção de

adolescentes para o tráfico são condições presentes em poucos casos da Justiça Estadual.

Consequentemente, a fundamentação das decisões dos juízes de direito do estado do

Rio Grande do Norte sobre a prisão preventiva no delito de tráfico de drogas expressa,

tão-somente, a concretização de uma agenda política simbólica de combate às drogas e às

organizações criminosas, por meio da qual a medida cautelar é imposta como forma de

prevenção criminal, para apaziguamento dos ânimos morais e midiáticos, ainda que em

prejuízo dos princípios processuais penais e mesmo que sem efetividade real.
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ANEXO A - DECISÕES DOS JUÍZES DE DIREITO DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE SOBRE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
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ANEXO B - TABELA RELACIONANDO AS DECISÕES ANALISADAS E OS

DISCURSOS NELAS IDENTIFICADOS

Número do processo Discursos utilizados para fundamentar o
termo ordem pública

Processo nº 0800066-27.2022.8.20.5600 Periculosidade do agente, dada a quantidade
de drogas apreendida, bem como da
apreensão de uma motocicleta produto de
roubo

Processo nº 0843426-97.2021.8.20.5001 Risco de reiteração criminal

Processo nº 0805446-92.2021.8.20.5300 Periculosidade do agente, dada a quantidade
de drogas apreendida e seu fracionamento

Processo nº 0805300-51.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; periculosidade do agente, dada a
quantidade de drogas apreendida, bem como
da apreensão de armas de fogo; e risco de
reiteração criminal

Processo nº 0805243-33.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, dada a
quantidade de drogas apreendida e seu
fracionamento

Processo nº 0805247-70.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e risco de reiteração criminal

Processo nº 0804752-26.2021.8.20.5300 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica

Processo nº 0802011-83.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e fracionamento das drogas
apreendidas

Processo nº 0800502-66.2021.8.20.5132 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; periculosidade do agente, dada a
quantidade de drogas apreendida, bem como
da apreensão de armas de fogo e da
pendência em investigação criminal no
crime de homicídio; e credibilidade da
Justiça

Processo nº 0803432-66.2021.8.20.5129 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, dada a
elevada quantidade de drogas apreendida
(36kg) e a associação para o tráfico
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interestadual

Processo nº 0801800-47.2021.8.20.5600 Periculosidade do agente, dada a quantidade
de drogas apreendida

Processo nº 0101507-90.2020.8.20.0124 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; e periculosidade do
agente, dada a quantidade de drogas
apreendida

Processo nº 0802041-21.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal

Processo nº 0801512-02.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; periculosidade do agente, dada a
existência de mandado de prisão em aberto e
suposta posição de liderança em
organização criminosa

Processo nº 0801046-08.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica

Processo nº 0802547-42.2021.8.20.5100 Risco de reiteração criminal

Processo nº 0803095-49.2021.8.20.5300 Risco de reiteração criminal, ante a
pendência de outro processo pela suposta
prática de tráfico de drogas; gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas; e
periculosidade do agente, dada a quantidade
de drogas apreendida

Processo nº 0801533-75.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, dada a
existência de mandado de prisão e execução
penal em abertos

Processo nº 0804531-43.2021.8.20.5300 Periculosidade do agente, dado ao fato do
crime de tráfico de drogas ser hediondo

Processo nº 0801248-82.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal; e
periculosidade do agente, dada a quantidade
de drogas apreendida, bem como da
apreensão de armas de fogo

Processo nº 0800334-36.2021.8.20.5109 Risco de reiteração criminal, ante a
existência de maus antecedentes; e
gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas

Processo nº 0801918-23.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, ante a
pendência de outro processo pela suposta
prática de tráfico de drogas; e gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas
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Processo nº 0801916-53.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, ante a
pendência de outros três processos pela
suposta prática de tráfico de drogas; e
gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas

Processo nº 0804266-41.2021.8.20.5300 Sem fundamentação

Processo nº 0804428-36.2020.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e risco de reiteração criminal

Processo nº 0824574-25.2021.8.20.5001 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e risco de reiteração criminal

Processo nº 0804341-80.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e risco de reiteração criminal

Processo nº 0801677-49.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; risco de reiteração criminal; e
credibilidade da Justiça

Processo nº 0804176-33.2021.8.20.5300 Clamor social; credibilidade da Justiça; e
risco de reiteração criminal, ante maus
antecedentes e reincidência específica

Processo nº 0800677-14.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, ante a
pendência de outro processo pela suposta
prática de tráfico de drogas

Processo nº 0800027-64.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica

Processo nº 0844163-03.2021.8.20.5001 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, dada a
quantidade de drogas apreendida

Processo nº 0818995-96.2021.8.20.5001 Risco de reiteração criminal, ante a
pendência de outro processo pela suposta
prática de tráfico de drogas; e periculosidade
do agente, dada a quantidade de drogas
apreendida

Processo nº 0800392-21.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; e gravidade abstrata
do crime de tráfico de drogas

Processo nº 0804035-14.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, dada a
existência de antecedente criminal no crime
de roubo

Processo nº 0800747-31.2021.8.20.5600 Risco de reiteração criminal, dada a
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existência de maus antecedentes e
reincidência específica

Processo nº 0803086-87.2021.8.20.5300 Risco de reiteração criminal; e
periculosidade do agente, dada a elevada
quantidade de drogas apreendida (500 pés
de maconha), bem como da apreensão de
armas de fogo

Processo nº 0827949-34.2021.8.20.5001 Periculosidade do agente, dada a apreensão
de armas de fogo, bem como da pluralidade
de drogas apreendidas

Processo nº 0803474-87.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e risco de reiteração criminal

Processo nº 0801287-09.2021.8.20.5300 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; gravidade abstrata
do crime de tráfico de drogas; clamor
público; e risco de coação de testemunhas

Processo nº 0800533-40.2021.8.20.5600 Periculosidade do agente, dada a elevada
quantidade de drogas apreendida (mais de
100kg de maconha)

Processo nº 0802931-84.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; risco de reiteração criminal; e
credibilidade da Justiça

Processo nº 0810230-92.2020.8.20.5124 Risco de reiteração criminal, ante a
pendência de outros processos pela suposta
prática de tráfico de drogas, bem como
existência de maus antecedentes criminais

Processo nº 0801444-52.2021.8.20.5600 Periculosidade do agente, dado o
corrompimento de adolescentes para o
tráfico de drogas; gravidade abstrata do
crime de tráfico de drogas; e risco de
reiteração criminal

Processo nº 0803438-45.2021.8.20.5300 Sem fundamentação

Processo nº 0800031-04.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, ante a
apreensão de armas de fogo e de elevada
quantidade de drogas (7,5kg)

Processo nº 0800334-36.2021.8.20.5109 Risco de reiteração criminal, dada a
existência de maus antecedentes; gravidade
abstrata do crime de tráfico de drogas; e
credibilidade da Justiça
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Processo nº 0800096-96.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; periculosidade do agente, ante a
apreensão de armas de fogo e de elevada
quantidade de drogas (35,96kg), bem como
da presença de maus antecedentes criminais

Processo nº 0803789-18.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica

Processo nº 0800559-38.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; risco de reiteração criminal

Processo nº 0803634-15.2021.8.20.5300 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; e credibilidade da
Justiça

Processo nº 0803389-04.2021.8.20.5300 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; e periculosidade do
agente, dada a quantidade de drogas
apreendida

Processo nº 0803474-87.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e risco de reiteração criminal

Processo nº 0802029-34.2021.8.20.5300 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; risco de reiteração criminal;
credibilidade da Justiça; e clamor público

Processo nº 0802027-64.2021.8.20.5300 Credibilidade da Justiça; clamor público; e
periculosidade do agente, ante a existência
de maus antecedentes

Processo nº 0800121-12.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; e periculosidade do agente, ante a
existência de maus antecedentes, bem como
da apreensão de armas de fogo

Processo nº 0800625-18.2021.8.20.5600 Periculosidade do agente, em face de
condenação anterior em crime de homicídio

Processo nº 0801659-92.2020.8.20.5105 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; e risco de fuga
(flagranteado em situação de foragido da
Justiça)

Processo nº 0800317-79.2021.8.20.5600 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; risco de reiteração criminal; e
ameaça à coleta de provas

Processo nº 0801279-84.2021.8.20.5121 Risco de reiteração criminal, ante
reincidência específica; periculosidade do
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agente, ante elevada quantidade de drogas
apreendida; e risco de fuga (flagranteado em
situação de foragido da Justiça)

Processo nº 0801122-72.2020.8.20.5113 Risco de reiteração criminal, ante influência
do grupo criminoso; gravidade abstrata do
crime de tráfico de drogas; e periculosidade
do agente, ante quantidade de drogas
apreendida

Processo nº 0800208-33.2021.8.20.5158 Gravidade abstrata do crime de tráfico de
drogas; periculosidade do agente, em face
da corrupção de adolescentes para o tráfico;
e risco de fuga (flagranteado em situação de
foragido da Justiça)
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