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 RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo, através do método dedutivo, analisar a possibilidade de 
decretação de prisão preventiva fundada na gravidade em abstrato do delito de tráfico de 
entorpecentes. Para tanto, será necessário o estudo do instituto da prisão cautelar na sistemática do 
Código de Processo Penal Brasileiro, em especial a prisão preventiva, visando verificar seus 
princípios, possibilidades fundamentos legais e aplicabilidade na atual esfera judiciaria e criminal 
brasileira. Após, analisar-se-á, o crime de tráfico de drogas e o perigo abstrato, bem como as raízes 
por detrás da construção do traficante como inimigo social, quando, finalmente, far-se-á uma análise 
jurisprudencial acerca dos entendimentos aplicados em casos concretos. Diante da problemática, o 
texto, além de analisar a possibilidade da prisão fundada no perigo em abstrato do delito em espécie, 
questiona a problemática envolta da prisão preventiva e o tratamento conferido do traficante enquanto 
inimigo social, buscando-se levar em consideração o perfil desse inimigo, por base em dados 
números de pesquisas nacionais. Conclui-se, por fim, a impossibilidade de decretação da prisão 
preventiva com fundamento no perigo em abstrato do delito de tráfico de drogas.  Para elaboração da 
pesquisa, foram consultados diversos exemplares de livros doutrinários, trabalhos acadêmicos, 
pesquisas e jurisprudências, a fim de fundamentar os posicionamentos contemporâneos existentes 
acerca do tema.  

 
Palavras-chave: Direito penal do inimigo. Inimigo Social. Perigo abstrato. Prisão preventiva. Tráfico 

de entorpecentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research aims, through the deductive method, to analyze the possibility of a preventive 
detention based on the abstract gravity of the crime of narcotics trafficking. In order to do so, it will be 
necessary to study the institute of the precautionary prison in the systematics of the Code of Brazilian 
Criminal Procedure, in particular the preventive detention, in order to verify its principles, possibilities 
legal grounds and applicability in the current Brazilian judicial and criminal sphere. Afterwards, it will 
be analyzed the crime of drug trafficking and abstract danger, as well as the roots behind the 
construction of the trafficker as a social enemy, when, finally, a jurisprudential analysis will be done on 
the understandings applied in Cases. In view of the problematic, the text, besides analyzing the 
possibility of the prison based on the abstract danger of the crime in kind, questions the problematic 
involved in the preventive detention and the treatment conferred of the trafficker as a social enemy, 
trying to take into account the profile of this Enemy, based on data numbers from national surveys. 
Finally, it is concluded that it is impossible to issue a custody order based on the abstract danger of 
the crime of drug trafficking. In order to elaborate the research, several copies of doctrinal books, 
academic works, research and jurisprudence were consulted, in order to base the existing 
contemporary positions on the subject. 

 
Keywords: Abstract hazard; Criminal law of the enemy; Pre-trial detention; Social Enemy; Traffic of 
narcotics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em um panorama de desenfreada expansão do direito penal, especialmente 

em relação à corrente punitivista, pautada pelo surgimento de novos riscos e do 

agravamento daqueles existentes, é nítido que, com o aumento de movimentos e 

reivindicações pautando pela aplicabilidade penal, garantias e direitos acabam 

sendo relativizados em prol de uma resposta rápida e eficaz à sociedade.  

Nesse contexto, entra em cena o tráfico de drogas, o bode expiatório do 

século XXI, considerado, por grande parte da população, responsável por todos os 

males que atingem famílias e a sociedade como um todo. Nesse sentido, tem-se em 

pauta o direito penal do inimigo, sendo o traficante o inimigo social, indivíduo “do 

mal” que não merecer receber qualquer benesse da sociedade ou do Estado, como 

por exemplo, direitos e garantias processuais penais. Tem-se que, a partir do 

momento em que uma pessoa se desvia do direito, praticando condutas 

desabonadoras, como por exemplo, o tráfico de droga, deve receber a condição de 

inimiga e ser imediatamente eliminada da sociedade e, na busca desse objetivo, 

utiliza-se a prisão preventiva. 

Nesse sentido, o presente trabalho busca analisar se é possível a decretação 

da prisão preventiva fundada no perigo abstrato do delito de tráfico de 

entorpecentes, como por exemplo, a intranquilidade social, a destruição do ambiente 

familiar, a possibilidade de dependência química de terceiros, a motivação para a 

prática de outros crimes, dentre outros, elencados na jurisprudência e na doutrina, 

sem se atentar para a realidade e particularidades do caso concreto.  

Com base neste questionamento e em busca de uma resposta, far-se-á, em 

um primeiro momento, o estudo da prisão cautelar, suas modalidades, princípios, 

requisitos e condições, com um enfoque principal na prisão preventiva, aquela 

utilizada com a finalidade de extermínio do mal da sociedade de maneira imediata.  

Ainda nesse momento inicial, busca-se demonstrar a atual situação carcerária 

brasileira em relação ao uso da prisão preventiva, visando materializar que o uso 
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desse instituto, altamente utilizado em desacordo com os preceitos fundamentais, 

está acarretando problemas sérios para a situação carcerária brasileira. 

Visto isso, em um segundo momento, discorrer-se-á acerca do delito de 

tráfico de drogas, estudando o seu perigo abstrato e a conformidade com o 

enquadramento junto ao sistema penal vigente. Analisar-se-á também a construção 

do traficante enquanto inimigo social, por meio de um estudo acerca do início da 

guerra às drogas e da prévia escolha do indivíduo alvo dessa guerra, realizando-se 

um pequeno esboço do direito penal do inimigo. 

Por fim, busca-se a resposta da pergunta em uma análise doutrinária e 

jurisprudencial, com base em entendimentos formulados pelas mais nobres cortes 

nacionais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Vista a 

resposta, demonstrar-se-á o acatamento do entendimento pelos demais tribunais 

superiores, bem como pelos magistrados atuantes nas duas varas criminais da 

cidade de Ourinhos/SP, cujas decisões seguem em anexo ao trabalho.  

Por fim, em busca da conclusão da pesquisa, far-se-á um apanhado de todo o 

exposto, buscando demonstrar, através do método indutivo, os motivos pelos quais 

o entendimento é desrespeitado, ferindo princípios e garantias processuais. Tal 

conclusão é importante para se entender as consequências do uso da prisão 

preventiva de maneira irregular e ilegal, levando-se em conta anseios populares por 

conta do medo do inimigo social. 
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2 PRISÃO CAUTELAR 

 

Ao se estudar a prisão, em princípio, é necessário conceituá-la, a fim de 

traçar os parâmetros basilares desta pesquisa. Nessa senda, Marcellus Polastri 

(2014, p. 159) ensina que a “palavra prisão advém do latim prensione, ou seja, o ato 

de capturar, prender, e por uma questão de metonímia, acabou por significar, 

também, o lugar onde a pessoa é presa ou mantida em cárcere”.  

O termo “prisão” é usado para nomear a privação de liberdade de um 

indivíduo, podendo ser classificada como prisão penal, aquela que decorre de uma 

sentença condenatória caracterizando uma punição; ou prisão sem pena, que é 

aquela que não deriva de um provimento condenatório, podendo ser prisão 

administrativa, civil, disciplinar e prisão processual, abrangendo esta a modalidade 

provisória e a cautelar (BONFIM, 2010, p. 437), centralizando na última o objeto 

desta pesquisa. 

Guilherme de Souza Nucci conceitua prisão como sendo:  

 

Prisão é a privação da liberdade, tolhendo-se o direito de ir e vir, por meio 
do recolhimento da pessoa humana ao cárcere. A prisão-pena advém da 
imposição de sentença condenatória, com trânsito em julgado. A prisão 
cautelar é fruto da necessidade de se obter uma investigação ou instrução 
criminal produtiva, eficiente e livre de interferências. Embora ambas 
provoquem a segregação do indiciado ou acusado, a primeira constitui 
efetiva sanção penal; a segunda não passa de uma medida de cautela, com 
o fim de assegurar algo. Não é um fim, mas um meio. (2014, p. 23) 

 

Assim, entende-se por prisão a privação de liberdade de ir e vir de um 

indivíduo, afastando-o de seu livre arbítrio, por força de uma decisão do Estado, 

sendo duas as formas dessa privação: a primeira decorrente de uma sentença 

condenatória em julgado e a outra antes dessa decisão.  

Com efeito, partindo das premissas tratadas, passa-se ao estudo específico 

da denominada prisão sem pena, conhecida como prisão processual ou cautelar. 

Para Fernando Capez, prisão sem pena é aquela naturalmente processual, com 

finalidade cautelar, que visa assegurar o bom desempenho da investigação criminal, 

do processo penal ou da execução da pena, ou ainda, para impedir que o indivíduo, 
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caso fique solto, cometa outros crimes. A imposição visa atingir o fim do processo, 

viabilizando a correta e eficaz persecução penal. O autor diz ainda que “nada tem 

que ver com a gravidade da acusação por si só, tão pouco com o clamor popular, 

mas com a satisfação das necessidades acautelatórias da investigação criminal e 

respectivo processo” (2015, p. 307-308). 

Ponderam Eugênio Pacelli e Domingos Barroso da Costa (2013, p.40) que, se 

o emprego de uma pena privativa de liberdade decorrente de uma sentença 

condenatória é o último recurso do Estado e serve para casos considerados graves, 

a prisão preventiva (cautelar) deve ser vista com muito mais cautela, com aplicação 

restrita, por ser excepcional. A prisão cautelar, em princípio, não pode superar o fim 

almejado pelo processo penal.  

Assim, entende-se que as prisões cautelares, embora eficientes para garantir 

a finalidade do processo penal, devem ser aplicadas de maneira limitada, por se 

tratar de medida extremamente extraordinária. Some-se a isso, o fato de que a 

decretação dessa prisão depende do preenchimento dos pressupostos do periculum 

in mora e do fumus boni iuris, de acordo a doutrina clássica.  

 Conceitualmente, denomina-se periculum in mora (ou periculum libertatis), de 

acordo Norberto Avena (2015, p. 1018), o risco de que a liberdade do agente possa 

causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração 

criminal e à execução de eventual sentença condenatória. Outrora, por fumus boni 

iuris (ou fumus comissi delicti), ainda segundo o autor, a possibilidade de que tenha 

ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e materialidade. 

A propósito dos pressupostos, aclara Capez: 

 

Há casos que não se pode aguardar o término do processo para, somente 
então, privar o agente de sua liberdade, pois existe o perigo de que tal 
demora permita que ele, solto, continue a praticar crimes, atrapalhe a 
produção de provas ou desapareça, impossibilitando a futura execução 
penal (2015, p. 308). 

 

Posta assim a questão, resta evidenciado a necessidade de se demonstrar os 

pressupostos acima aclarados, sob pena de a prisão ser considerada injusta e ilegal, 
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haja vista seu caráter excepcional, devendo toda cautela ser aplicada, visando não 

incorrer em injustiças e ilegalidades.  

De outro norte, a doutrina contemporânea, especificamente à luz dos 

ensinamentos do autor Aury Lopes Jr. (2016, p. 475), apresenta uma visão diferente 

acerca dos pressupostos da prisão cautelar. Discorre o autor equívoco em buscar a 

aplicação literal da doutrina processual civil ao processo penal no que tange aos 

conceitos de periculum in mora e do fumus boni iuris, pela inaplicabilidade de 

analogia, ante a diferença de categoria jurídica.  

No que tange ao fumus boni iuris, Lopes Junior (2016, p. 475-476) defende 

que é impossível a aplicação do quesito “fumaça do bom direito”, pois o que visa à 

prisão cautelar é uma negativa de direito, ou seja, o correto não seria a 

probabilidade da existência de um direito, mas sim um fato aparentemente punível, 

caracterizado pelo fumus commissi delicti, enquanto probabilidade da ocorrência de 

um delito (e não de um direito), consistentes na prova da materialidade do crime e 

indícios suficientes de autoria.  

Registre-se também que a doutrina Lopes Jr. considera equívoca a aplicação 

do periculum in mora como requisito da medida cautelar, haja vista ser considerado 

o seu fundamento, ou seja, é necessário o perigo eminente como parte do próprio 

requisito legal, não se configurando como um “requisito extra” estipulado pela 

doutrina e jurisprudência.  Não obstante, aponta desacerto na valoração do perigo 

decorrente da demora no sistema cautelar penal, pois “[o] periculum in mora é visto 

como o risco derivado do atraso inerente ao tempo que deve transcorrer até que 

recaia uma sentença definitiva no processo.” (2016, p. 476). 

Cumpre assinalar que o conceito de Lopes Jr. se molda às medidas 

cautelares de natureza real, situação onde a demora na prestação jurisdicional pode 

possibilitar a dissipação do patrimônio do réu. Contudo, nas medidas de natureza 

pessoal, em que se enquadram as prisões cautelares, o fator determinante é o 

perigo criado pela conduta do imputado, ocorrendo nesse caso risco de fracasso da 

função punitiva estatal ou, ainda, avarias no processo por condutas perpetradas pelo 

acusado (ausência, interferência na coleta de provas).  
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A respeito do quesito perigo, discorre Lopes Jr.: 

 

O perigo não brota do lapso temporal entre o provimento cautelar e o 
definitivo. Não é o tempo que leva ao perecimento do objeto. O risco no 
processo penal decorre na situação de liberdade do sujeito passivo. Basta 
afastar a conceituação puramente civilista para ver que o periculum in mora 
no processo penal assume o caráter de perigo ao normal desenvolvimento 
do processo (perigo de fuga, destruição da prova) em virtude do estado de 
liberdade do sujeito passivo. Logo, o fundamento é um periculum libertatis, 
enquanto perigo que decorre do estado de liberdade do imputado (2016, p. 
476).   

 

 Pelo derradeiro, nota-se uma nova vertente no direito processual penal que 

busca afastar-se dos conceitos dos institutos compartilhados com o direito civil, 

criando conceitos próprios, que tenham o condão de satisfazer inteiramente o 

processo penal, fazendo necessário seu estudo para melhor elucidação dos fatos 

posteriormente analisados. Além disso, a Lei n.º 12.403/2011 estabelece 

expressamente que para que seja decretada prisão cautelar, é preciso haver 

necessidade e adequação da medida, a fim de evitar o uso desnecessário do meio. 

 Nesse sentido, Robert Alexy preceitua que “as restrições ao exercício de 

direitos fundamentais, para serem compatíveis com o Estado de Direito, devem ser 

fixadas respeitando-se a presunção elementar de liberdade e a máxima 

constitucional da proporcionalidade e da razoabilidade.” (2008, p. 133), ou seja, é 

necessário cautela ao se restringir a liberdade de um indivíduo, especialmente no 

que tange as prisões cautelares, devendo-se sempre respeitar os direitos 

fundamentais presentes nos mais importantes diplomas nacionais e internacionais. 

Complementa Lopes Jr. (2016, p. 504) que “mesmo que se tenha uma 

situação de perigo a ser cautelarmente tutelado, é imprescindível que o juiz analise a 

luz dos princípios da necessidade, excepcionalidade e proporcionalidade.”. Deste 

modo, como aludido, para que as medidas cautelares que atentem à liberdade do 

indivíduo sejam aplicadas, necessário se faz a demonstração de perspectivas 

concretas do direito e o temor de que o tempo afete o direito firmado.  

As prisões cautelares revestem um caráter pessoal e possuem como 

finalidade a garantia e efetividade do direito penal. Possuem, ainda, natureza 

instrumental, visando a obtenção de segurança/garantia de futura persecução penal 
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e execução do decreto condenatório. Tais medidas, de tão extraordinárias, devem 

ser aplicadas após um rigoroso controle de legalidade, tendo em vista que deve 

ocorrer proteção mútua entre os direitos individuais da pessoa humana e a 

efetividade da justiça, devendo, para tanto, ser realizado pelo Poder Judiciário. 

Discorre Paulo Rangel (2015, p. 804) que “a prisão cautelar de natureza processual 

deve sempre (e unicamente) ser decretada pelo juiz”.  

Finalmente, é de suma importância ressaltar que a decretação de uma prisão 

cautelar, quando não observados os preceitos legais e princípios constitucionais, 

poderá causar lesões a direitos fundamentais. Assim, cabe ao agente estatal 

(compreendido em um primeiro momento como a figura do juiz), pautar-se da 

autêntica precisão e possibilidade da medida a fim de evitar prejuízos tanto ao 

indivíduo como à sociedade.  

 Nestes termos, esclarecidas as aparências gerais da prisão cautelar, analisar-

se-ão as espécies de prisões processuais existentes no campo do direito penal 

brasileiro, com enfoque na prisão preventiva.  

 

2.1 Modalidades 
 

 Nosso ordenamento qualifica quatro modalidades de prisões cautelares, 

dentre as quais três efetivamente privam o indivíduo de sua liberdade no sentido de 

retirá-lo do convívio social e mantê-lo em cárcere, em poder do Estado, por 

determinado período, sendo elas: prisão em flagrante (CPP, arts. 301 a 310), prisão 

preventiva (CPP, arts. 311 a 316), a prisão temporária (Lei 7.960/89) e a prisão 

domiciliar (CPP, arts. 317 e 318). Nesse sentido, será apresentado neste tópico as 

peculiaridades das três primeiras prisões cautelares, apresentando informações 

relevantes acerca de cada modalidade. 
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2.1.1 Prisão em Flagrante 

 

Conceitualmente, na esfera jurídica clássica, flagrante “é o delito no momento 

de seu consentimento, no instante em que o sujeito percorre os elementos objetivos 

(descritivos e normativos) e subjetivos do tipo penal” (RANGEL, 2015, p. 774). 

Entendida também como uma medida restritiva de liberdade, consistente na prisão, 

independente de ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido 

cometendo, ou logo após ter cometido, um crime ou uma contravenção (CAPEZ, 

2015, p. 320).  

Aury Lopes Jr. entende como flagrante “uma medida precária, mera detenção, 

que não está dirigida a garantir o resultado final do processo, e que pode ser 

praticado por um particular ou pela autoridade policial”, destinando-se a colocar o 

detido à disposição do juiz para que este então adote, ou não, uma medida cautelar 

propriamente dita. Assim, o referido autor a caracteriza como “uma medida 

independente, frisando o caráter instrumental e ao mesmo tempo autônomo do 

flagrante” (2015, p. 489).  

Partindo da Carta Magna, o artigo 5º, inciso LXI, dispõe que “ninguém será 

preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 

militar, definidos em lei” (BRASIL, 1988). Essa previsão constitucional norteia as 

demais normas infraconstitucionais, esculpindo a legislação penal em seu artigo 

301, in verbis: “qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes 

deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito” (BRASIL, 

1941).  

Entendida a premissa tratada, importante esclarecer as diferenças entre a 

prisão praticada por qualquer do povo e por autoridades policiais, conforme 

preceitua o artigo acima. Chamado de flagrante facultativo, aquele praticado por 

qualquer um do povo tem a natureza jurídica de exercício regular de um direito, pois 

é permitido a qualquer pessoa prender um indivíduo que se encontre em situações 

expressas taxativamente no rol do artigo 302 do Código de Processo Penal 

Brasileiro. De outro norte, a prisão efetuada por autoridades recebe o nome de 
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flagrante coercitivo, passando a ter a natureza jurídica de estrito cumprimento de 

dever legal (RANGEL, 2015, p. 776).  

Pautando-se no texto processual penal, preceitua o artigo 302 hipóteses de 

flagrante delito, sendo elas:  

 

Art. 302: Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 

que façam presumir ser ele autor da infração. (BRASIL, 1941). 

 

  A prisão em flagrante do inciso I é entendida como aquela que ocorre quando 

o indivíduo é surpreendido praticando o delito, o verbo núcleo do tipo penal. “A 

prisão em flagrante nesse caso é detentora de maior credibilidade. Ocorre quando o 

agente é surpreendido durante o inter criminis, praticando a conduta descrita no tipo 

penal, sem, contudo, tê-lo percorrido integralmente.” (LOPES JR, 2016, p. 491).  

 A segunda espécie, capitulada no inciso II, é quando o indivíduo é pego logo 

após cometer o delito. Lopes Jr (2016, p. 491) diz que “é considerado ainda um 

flagrante próprio, pois não há lapso temporal relevante entre a prática do crime (no 

sentido indicado pelo seu verbo nuclear) e a prisão”. 

 De outro norte, as situações elencadas nos incisos III e IV são chamadas pela 

doutrina clássica como flagrante impróprio ou quase flagrante, visto que a prisão não 

ocorre momentaneamente após a prática do crime, há um lapso temporal entre a 

conduta e posterior prisão. Para Lopes Jr (2016, p. 491-493), essas denominações 

são inadequadas em razão do entendimento de que não é propriamente um 

flagrante, em discordância ao código processual.  Defende o autor que “da mesma 

forma que o adjetivo ‘impróprio’ traduz um antagonismo com aqueles que seriam 

‘próprios’, logo, a rigor, deveria ser utilizado no sentido de recusa, o que também 

não corresponde à sistemática adotada pelo CPP.”.  

 O inciso III consagra a hipótese de flagrante quando o indivíduo é perseguido, 

logo após a prática da conduta, em situação em que faça presumir ser o autor do 
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delito. Nessa hipótese, a doutrina, baseada no Códex Processual, entende ser 

necessária a junção de três requisitos, sendo eles: a perseguição, logo após e a 

existência de situação que faça presumir a autoria. Por perseguição, entende-se 

aquele seguimento contínuo em que o perseguidor, podendo ser autoridade policial, 

vítima ou qualquer pessoa, siga em direção ao sujeito, ainda que sem contato visual, 

sendo necessário para tanto que a perseguição ocorra logo após o crime. O 

segundo requisito, denominado logo após, é considerado temporal, sendo certo que 

não há na doutrina ou jurisprudência atual um tempo determinado. Por fim, o último 

requisito diz respeito a elementos que façam presumir ser o sujeito autor da infração, 

como por exemplo, estar na posse dos objetos subtraídos, com a arma do crime, 

mesma roupa, características pessoais, entre outros (LOPES JR, 2016, p. 492-493). 

Finalmente, a última situação de flagrante expressa em lei é aquela em que o 

agente é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que 

façam presumir ser ele o autor da infração. Para a caracterização dessa espécie, é 

necessária a presença de três elementos, sendo eles: encontrar, logo depois e 

presunção de autoria. Em relação ao primeiro requisito, denominado encontrar, 

Lopes Jr diz que “[é] encontrar de quem procurou, perseguiu e depois, perdendo o 

rastro, segue buscando o agente. Não se trata de um simples encontrar sem 

qualquer vinculação previamente estabelecida em relação ao delito” (2016, p.493).  

Em relação ao requisito temporal, logo depois, é entendido como o lapso 

temporal entre a infração e o tempo em que o agente é encontrado, sendo certo que 

não há tempo definido em lei, doutrina ou jurisprudência. Finalmente, em relação ao 

requisito presunção de autoria, seu conceito encontra-se descrito junto à análise do 

inciso III do artigo 302 do Código Penal.  

Tratada as premissas principais, em termos gerais, tem-se que essa espécie 

de prisão se formaliza com a lavratura do auto de prisão em flagrante, devendo 

constar o depoimento do condutor (aquele que apresenta o agente a polícia), o 

depoimento de suas testemunhas que presenciaram o fato criminoso, ou como 

também aceito presenciaram a apresentação do preso à autoridade policial. Tem-se 

ainda que qualquer pessoa pode ser presa em flagrante, existindo exceções que 



20 

 

 

 

abrangem por exemplos pessoas que ocupam determinados cargos, como o 

Presidente da República (BRASIL, 1941).  

Após a lavratura do auto, deve haver comunicação ao juiz, ao Ministério 

Público e à família do preso ou pessoa indicada, no prazo de 24 horas e, em caso 

de não apresentação espontânea de advogado, uma cópia integral do feito à 

Defensoria Pública. Além disso, é necessária a entrega da nota de culpa ao preso. 

No caso de infringência a algum requisito legal, a prisão deve ser imediatamente 

relaxada, sendo o agente posto em liberdade.  

 

2.1.2 Prisão Temporária 

 

A prisão temporária está tipificada na Lei n.º 7.960/89, promulgada logo após 

a Constituição Federal. Conceitualmente, é aquela “prisão cautelar de natureza 

processual destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves, 

durante o inquérito policial” (CAPEZ, 2015, p. 348).  Para sua configuração, 

caracteriza-se imprescindível a presença dos requisitos de toda medida cautelar, 

sendo: o fumus boni iuris (fumus comissi delicti) e o periculum in mora (periculum 

libertatis).  

Essa espécie de prisão visa “assegurar uma eficaz investigação policial, 

quando se tratar de apuração de infração penal de natureza grave” (NUCCI, 2012, p. 

585). Em linhas gerais, é a única medida cautelar com prazo máximo estipulado em 

lei, cujo descumprimento implica em sansão, sendo, em regra, até cinco dias, 

prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e demonstrada necessidade e, 

sendo o crime hediondo, 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período.   

A medida só será decretada pelo juiz, mediante requerimento do Órgão 

Ministerial ou representação da autoridade policial, não podendo ser decretada de 

ofício pelo magistrado. Deverá ainda, ser sempre fundamentada a decisão que a 

decreta, como determina o artigo 93, inciso IX da Constituição e o artigo 2, § 2º da 

lei n.º 7.960/89, demonstrando a necessidade da medida e a presença dos requisitos 

anteriormente elencados. (LOPES JR, 2016, p. 551).  
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O artigo 1º1 da Lei de Prisão Temporária traz as possibilidades dessa prisão, 

sendo de observância obrigatória. No mais, importante destacar que, caso expirado 

o prazo da prisão, determinado pelo juiz e não tendo sido a prisão convertida em 

preventiva, o agente necessariamente deverá ser posto em liberdade pela própria 

autoridade policial, independente de ordem judicial.  

 

2.1.3 Prisão Preventiva 

 

A prisão preventiva é uma “medida cautelar, privativa de liberdade, voltada a 

assegurar a finalidade útil do processo criminal, seja no tocante à instrução, seja no 

referente à segurança pública e aplicação concreta da lei penal.” (NUCCI, 2014, p. 

54). A medida pode ser decretada no curso de uma investigação preliminar ou do 

processo, bem como após uma sentença condenatória recorrível ou durante o 

recurso.  (LOPES JR, 2016, p. 513).  

 

A respeito do tema, Pacelli e Costa complementam: 

 

Dentre as cautelares pessoais, em escala progressiva de onerosidade às 
liberdades individuais, emerge a prisão preventiva como a medida mais 
gravosa, eis que determinante à privação da liberdade do investigado ou 
processado apesar de sua condição pessoal de inocência afirmada 
constitucionalmente (art. 5°, LVII, CF) (2013, p. 85).  

                                                           
1
 Art. 1° Caberá prisão temporária:  

I - quando imprescindível para as investigações do inquérito policial; 
II - quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao 
esclarecimento de sua identidade; 
III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de 
autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu 
§ 2°); b) sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo (art. 157, caput, e 
seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus §§ 1° e 2°); e) extorsão mediante sequestro 
(art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, 
caput, e parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua combinação com o art. 
223, caput, e parágrafo único); h) rapto violento (art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e 
parágrafo único); i) epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de água 
potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, combinado com 
art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da 
Lei n° 2.889, de 1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de drogas (art. 
12 da Lei n° 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra o sistema financeiro (Lei n° 7.492, de 
16 de junho de 1986). p) crimes previstos na Lei de Terrorismo. (BRASIL, 1989) 
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Em relação à legitimidade ativa, tem-se que ela somente pode ser decretada 

pelo juiz, de maneira fundamentada, de ofício ou a partir de prévio requerimento do 

Ministério Público, do querelante, do assistente ou de representação da autoridade 

policial, requisitos esses extraídos do artigo 3112 do Código de Processo Penal.  

Nesse ponto, a doutrina diverge quanto à possibilidade de decretação de 

ofício pelo juiz, alegando que a possibilidade fere o princípio da imparcialidade do 

juiz. Defendem que “jamais deveria o magistrado decretar de ofício a prisão 

preventiva. Trata-se de medida drástica de cerceamento da liberdade, razão pela 

qual haveria, sempre, de existir um expresso pedido da parte interessada.” (NUCCI, 

2014, p. 55).  

Lopes Jr, crítico ao assunto, defende que:  

 

Infelizmente, insiste o legislador brasileiro em permitir a prisão preventiva 
decretada de ofício, sem suficiente compreensão e absorção das regras 
inerentes ao sistema acusatório constitucional e a própria garantia da 
imparcialidade do julgador (...). A imparcialidade do juiz fica evidentemente 
comprometida quando estamos diante de um juiz-instrutor (poderes 
investigatórios) ou, pior, quando ele assume uma postura inquisitória 
decretando – de ofício – a prisão preventiva (2016, p. 514-515).  

 

 Assim, denota-se que, embora permitido por lei, há intensas críticas à 

possibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, em razão de um 

prévio julgamento que acarreta reflexos à imparcialidade do juiz.  

Superada a crítica, analisar-se-ão agora os requisitos da prisão preventiva, 

compreendidos, ao menos, entre três fatores, sendo: I. A prova da existência do 

crime, ou seja, materialidade; II. Indícios suficientes de autoria e III. Elemento 

variável, que compreende: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, 

conveniência da instrução criminal ou garantia de aplicação da lei penal, previstos 

no artigo 3123 do Código de Processo Penal. (NUCCI, 2014, p. 56).   

                                                           
2
 Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva 

decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (BRASIL, 1941). 
3
 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem 

econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, 
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão 
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 Analisando os requisitos, presume-se então a existência do fumus 

comissi delicti, “exigindo-se para sua decretação que existam prova da existência do 

crime e indícios suficientes de autoria” (LOPES JR, 2016, p. 514). Importante 

salientar que o requisito indica probabilidade e não certeza, compreendido como 

fatores que norteiam o delito criminoso e apontam para um sujeito. Contudo, diante 

da excepcionalidade da situação, a probabilidade deve ser alta e as razões fortes o 

suficiente a ensejarem a aplicação da medida.  

No tocante a indícios suficientes de autoria, Noberto Avena (2015, p. 1026) 

entende como fatores concretos que indicam que o agente efetivamente tenha 

praticado a ação penal, não se exigindo prova plena de autoria. Sustenta ainda que 

a preventiva não se destina somente a quem praticou atos executórios do delito, 

mas sim a todos os indivíduos sujeitos à responsabilização penal pelo ato.  

Qualquer que seja a fundamentação, é preciso ainda seguir a regra 

estampada no artigo 3134 do Código de Processo Penal, que indica requisitos, como 

quantidade mínima de pena, espécie de crime e a possibilidade enquanto pairar 

dúvida quanto a identidade civil do agente. No mais, é imprescindível que a 

fundamentação seja legal e idônea, sob pena de ferir o princípio da presunção de 

inocência, sendo certo ainda que da decisão que a decreta, caracterizada como 

interlocutória, não cabe recurso, restando apenas a possibilidade de ser combatida 

através de Habeas Corpus, artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal5.  

                                                                                                                                                                                     
preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações 
impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) (BRASIL, 1941).  
4
 Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - 

nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - 
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado; III - se o crime 
envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou 
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Parágrafo 
único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da 
pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 
colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a 
manutenção da medida. (BRASIL, 1941). 
5
 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; (BRASIL, 
1988). 



24 

 

 

 

De outro norte, ainda em relação aos elementos variáveis, descritos no artigo 

312 da reprimenda legal, é presumível a existência do periculum libertatis, entendido 

como o perigo gerado pela liberdade do agente, com legitimidade suficiente para 

sustentar a necessidade da medida. Saliente-se que a prisão depende da incidência 

de qualquer elemento, não sendo necessária a coexistência de fatores, sendo eles: 

garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou em caso de 

descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 

cautelares. 

Posta assim a questão, oportuno se torna fomentar a discussão no que tange 

a um requisito juridicamente construído para decretar a prisão preventiva, sendo a 

necessidade do juiz, ao manter ou formalizar o decreto prisional cautelar, esclarecer, 

fundamentalmente, o porquê da não aplicação das medidas alternativas, 

estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 

 Tem-se que o requisito é uma antiga reivindicação para modificação do artigo 

310 do Código de Processo Penal e atualmente entrou em pauta ao ser discutido na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 – Distrito Federal, 

interposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, que discute a configuração 

do denominado “estado de coisas inconstitucional”, em relação ao sistema 

penitenciário brasileiro.  

De acordo com o documento, em razão do catastrófico cenário vivenciado nos 

presídios brasileiros, onde ocorrem violações diárias a direitos fundamentais é 

necessária a adoção de medidas para desafogar as prisões, sendo necessária 

diversas providências visando amenizar o problema, constituindo o requisito de se 

fundamentar a prisão cautelar de maneira mais completa uma delas.  

A Medida Cautelar da ADPF foi julgada em setembro de 2015 e teve como 

recomendação a determinação aos juízes e tribunais que realizassem, em um prazo 

de noventa dias, audiências de custódia com o intuito de apresentar presa a 

autoridade judiciária no prazo de vinte e quatro horas, a contar da prisão, visando 

dar cumprimento aos tratados internacionais ratificados pelo país. Recomendou-se 

também, que a União liberasse verbas relativas ao Fundo Penitenciário Nacional – 



25 

 

 

 

FUNPEN, além de abster de realizar novos contingenciamentos. Por último, o 

Colegiado decidiu no sentido de que fosse determinado à União e aos estados, 

especificamente ao Estado de São Paulo que encaminhassem à Corte informações 

relativas ao sistema prisional.  

 

2.1.3.1 Garantia da ordem pública 

 

O significado desta expressão não é pacífico na doutrina e na jurisprudência. 

Para Nucci (2014, p. 56) “a garantia da ordem pública envolve a própria segurança 

pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma 

região ou uma comunidade”. Já Noberto Avena, (2015, p. 1028) justifica o item como 

“quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, 

importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a 

delinquir”.  

Crítico ao assunto, Lopes Jr (2016, p. 517) entende que o conceito é vago, 

indeterminado, sendo apavorante essa maleabilidade fornecida ao juiz, usado como 

o conceito preferido, até porque ninguém sabe suas limitações, admitindo que a 

prisão fosse um antidoto para a omissão do poder Judiciário.  

De outro norte, defende Nucci (2014, p. 56) que, neste conceito se 

enquadram quesitos básicos, como “gravidade concreta do crime, repercussão 

social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do autor e 

envolvimento com associação ou organização criminosa”, sendo necessário que, 

como regra, exista um binômio deles.  

Como gravidade concreta, entende-se o próprio delito e suas circunstâncias e 

consequências. A busca dessa concretude deve ser feita pelo juiz ao fundamentar 

sua decisão, evitando banalizar a prisão cautelar e prisões fundamentadas em um 

perigo abstrato, que não existe no campo material dos fatos.  
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Vislumbra-se o quesito gravidade em julgados do Supremo Tribunal Federal: 

 

Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade 
do agente, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar 
para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas 
provas da materialidade e da autoria. (BRASIL, 2012a).  

 

 

Segundo remansosa jurisprudência desta Corte, não basta à gravidade do 
crime e a afirmação abstrata de que os réus oferecem perigo à sociedade e 
à saúde pública para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim, o STF 
vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, 
na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente, a 
exemplo do que se decidiu no HC 80.719-SP, relatado pelo Ministro Celso 
de Mello (BRASIL, 2011a).  

 

Importante esclarecer que, a gravidade ora tratada abrange também as 

consequências geradas pelo delito, por exemplo, no delito de tráfico ilícito de 

entorpecentes, a quantidade de drogas apreendida pode justificar risco à ordem 

pública. Assim, resta demonstrado que circunstâncias concretas de risco são aptas a 

configurar a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo, de 

outro norte, prejudicada a possibilidade quando o risco se pautar no perigo em 

abstrato da conduta. 

Por repercussão social entende-se o abalo social que a conduta cria em torno 

da sociedade. O Judiciário precisa se voltar para os crimes que causam clamor 

social fidedigno, que gera insegurança, sendo considerados aqueles 

verdadeiramente graves, como, por exemplo, homicídio cruel de um filho pequeno, 

cometido pelos pais. A hipótese deve ser vista de forma tão anormal e excepcional 

como a própria prisão cautelar. Se a liberdade do homem é a regra, deve-se manter 

o pensamento em crimes destacados, fugindo do senso comum, atingindo os limites 

do extraordinário (NUCCI, 2014, p. 58).  

A maneira destacada da execução do delito também tem capacidade de 

suscitar a excepcionalidade, esse fator tem sido destacado pelos tribunais e hoje é 

um dos motivos a se invocar a garantia da ordem pública. Corroborando este 

entendimento, colaciona-se trecho do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:  
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É da jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal o 
entendimento no sentido de que, ‘quando da maneira de execução do delito 
sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de 
prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus 
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública (BRASIL, 2013a). 

 
  
 As condições pessoais negativas do autor estão ligadas à personalidade, aos 

antecedentes e à conduta social. O entendimento é que, no contexto da ordem 

pública, um agente ser reincidente, ter personalidade voltada ao crime, e a sua 

conduta ser qualificada como péssima no meio social são capazes de construir a 

figura de um agente com alta periculosidade. Nesse sentido, já se posicionou o 

Supremo Tribunal Federal:  

 

A gravidade in concreto do delito aliada à periculosidade do agente – 
evidenciada, no caso dos autos, pela grande quantidade de droga 
apreendida – e à necessidade de acautelamento do meio social constituem 
motivos (BRASIL, 2013b).  

 

É certo que, para condenar penalmente alguém, o órgão julgador tem de 
olhar para trás e ver em que medida os fatos delituosos e suas coordenadas 
dão conta da culpabilidade do acusado. Já no tocante à decretação da 
prisão preventiva, se também é certo que o juiz valora esses mesmos fatos 
e vetores, ele o faz na perspectiva da aferição da periculosidade do agente. 
Não propriamente da culpabilidade. Pelo que o quantum da pena está para 
a culpabilidade do agente assim como o decreto de prisão preventiva está 
para a periculosidade, pois é tal periculosidade que pode colocar em risco o 
meio social alusivo à possibilidade de reiteração delitiva (cuidando-se, claro, 
de prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública) 
(BRASIL, 2010).  

 

 Deste modo, denota-se que a periculosidade do agente, quando aliada a 

fundamentos concretos e, sendo apta a colocar o meio social em risco, torna-se 

fundamento idôneo a se motivar a prisão preventiva. Contudo, mesmo que o agente 

seja primário e tenha bons antecedentes, ele pode ser preso preventivamente, 

desde que haja outros motivos ensejadores da cautelar. Nesse sentido, proferiu 

decisão o Supremo Tribunal Federal – STF: “A primariedade, os bons antecedentes, 

a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não 

são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (BRASIL, 2012b).  
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 Por fim, em relação à associação ou organização criminosa, atualmente são 

caracterizadas como fatores que causam dessossego social. Hoje em dia temos 

organizações conhecidas no país inteiro, como por exemplo, o PCC (Primeiro 

Comando da Capital), grupo que comanda rebeliões, assaltos, sequestros, 

assassinatos e narcotráfico. De acordo com a jurisprudência:  

 

Aplicável, na espécie, o entendimento de que ‘[a] necessidade de se 
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa 
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo 
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF – 
HC 95.024/SP, 1.ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).’ As 
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, 
ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, 
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros 
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da 
medida extrema (BRASIL, 2014a).  
 
 
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se 
interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da 
ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente 
para a prisão preventiva. (BRASIL, 2009).  
 

 Como se depreende, as associações criminosas ou organizações criminosas 

causam à sociedade temor capaz de desestabilizar uma comunidade, interferindo na 

vida pessoal e no convívio coletivo, por medo e insegurança, caracterizando 

motivação idônea a decretação e manutenção da custodia cautelar.  Ao ensejo do 

término desse item, conclui-se então que a ordem pública é o liame de princípios 

coletivos almejados pelo estado social do direito, que direcionam a coletividade a 

uma normalidade esperada, garantindo paz, tranquilidade e equilíbrio social, sendo 

razoável a decretação da prisão com fundamento no quesito o infortúnio grave 

suficiente para desestabilizar todo um contexto social.  

 

2.1.3.2 Garantia da ordem econômica 

  

Segundo consta, a ordem econômica, quando abalada, acarreta 

descompasso na ordem pública. Segundo Nucci, quem comete um crime dessa 
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natureza, enquanto aguarda a investigação ou o trâmite do processo, permanecendo 

ativo na atividade criminosa, certamente provoca abalo à ordem econômica. (2014, 

p. 60). Crítico ao assunto, Lopes Jr. (2016, p. 526) defende que essa espécie de 

prisão é substancialmente inconstitucional, pois transforma uma medida cautelar em 

uma atividade típica de polícia, nada tendo haver com os fins cautelares e 

processuais que caracterizam a espécie.  

De acordo Delmanto Junior:  

 

Não resta dúvida de que nessas hipóteses a prisão provisória afasta-se, por 
completo, de sua natureza cautelar instrumental e/ou final, transformando-
se em meio de prevenção especial e geral e, portanto, em punição 
antecipada, uma vez que uma medida cautelar jamais pode ter como 
finalidade a punição e a ressocialização do acusado para que não mais 
infrinja a lei penal, bem como consequente desestímulo de outras pessoas 
ao cometimento de crimes semelhantes, fins exclusivos da sanção penal. 
(DELMANTO, 2001, apud LOPES JR, 2016, p. 529). 

 

Assim, conclui-se que essa espécie de prisão, relacionada à perturbação 

grave da economia, pode, em casos, se distanciar da finalidade das prisões 

cautelares, por se transformar em uma punição antecipada, haja vista que visa 

apenas distanciar o réu de suas atividades, perdendo a característica cautelar 

instrumental, distanciando-se dos fins cautelares e processuais.  

 

2.1.3.3 Conveniência da Instrução Criminal  

 

Entendida como medida restrita pela doutrina, a conveniência está ligada 

diretamente ao comportamento do réu durante o colhimento das provas. Caso se 

verifique que sua conduta possa atrapalhar o bom desenvolvimento do processo o 

juiz pode invocar a conveniência e restringir sua liberdade. Nesse sentido, a 

jurisprudência aduz: 

 

In casu, extrai-se dos autos que os acusados pertencem a perigosa gangue 

que estaria agindo no local dos fatos ocorridos, existindo também 

evidências de que estariam ameaçando testemunhas e familiares da vítima, 
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hipóteses que, por si sós, são suficientes para justificar a decretação da 

prisão preventiva, de modo a assegurar a conveniência da instrução 

criminal e a garantia da ordem pública. III. Ameaças às testemunhas na 

apuração do delito é fundamento idôneo para a prisão preventiva. 

Precedentes. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (BRASIL, 

2012c, grifou-se). 

  

 Deve-se ter em mente que, pautada pelos princípios da provisoriedade e 

provisionalidade, a prisão cautelar, fundada nesse requisito, deve perdurar somente 

durante a instrução criminal. Mister salientar a inconstitucionalidade da medida 

quando a prisão tem por objetivo interrogá-lo ou forçá-lo a participar de um ato.  

 

2.1.3.4 Assegurar a aplicação da lei penal 

 

De acordo Nucci (2014, p. 60), o asseguramento da aplicação da lei penal 

“vincula-se, precipuamente, à potencial fuga do agente, evitando qualquer eficiência 

punitiva estatal”, sendo certo que o risco não deve ser presumido e, sim, 

fundamentado em situações concretas. Há situações que podem ser consideradas 

para fundamentar a decisão, tais como: desaparecer logo após o crime; ocultar sua 

residência de modo a dificultar seu paradeiro. Ou seja, a finalidade da conduta do 

réu deve ser justificatória a demonstrar seu desejo de não sofrer a aplicação da 

futura lei penal. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pronunciou: “A simples 

condição de foragido, que se mantém em local incerto e não sabido, é suficiente 

para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.” (BRASIL, 2012d).  

 

2.1.3.5 Quando descumprido qualquer das obrigações impostas por força de outras 

medidas cautelares.  

 

As medidas cautelares são instrumentos restritivos de liberdade, de caráter 

provisório e urgente, cujo objetivo é resguardar o processo, a instrução, 

salvaguardar prova ou garantir a execução de eventual sanção penal. Criadas com a 

Lei 12.403 de 2011, surgiram como um instrumento necessário ao panorama 
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criminal e carcerário brasileiro, haja vista a grande quantidade de decretação de 

prisão preventiva e a inexistência de mecanismos de menores rigores.  

Denota-se que a intenção do legislador foi oferecer ao Judiciário medidas 

menos gravosas de privação de direitos e liberdade, de modo que a prisão fosse o 

último instituto a ser utilizado, somente em casos de extrema necessidade, onde 

medidas cautelares diversas não pudessem suprir a necessidade processual.  

A hipótese de aplicação da prisão, quando do descumprimento de medidas 

diversas, encontra respaldo no parágrafo único do artigo 312 do Código de Processo 

Penal e visa intimidar aqueles que estão sob medida cautelar diversa, de modo a 

coibir o descumprimento sob pena de aplicação de medida mais severa. Neste caso, 

denota-se que a prisão é efetivamente usada como ultima ratio, sendo aplicada 

mesmo nos casos vedados pelo artigo 313, I do Código de processo Penal. 

Segundo Capez (2015, p.338) “trata-se aqui de prisão preventiva substitutiva 

ou subsidiária, a qual somente será decretada excepcionalmente, quando não 

cabível a substituição da medida cautelar descumprida por outra providência menos 

gravosa”.  

Segundo entendimento jurisprudencial: 

 

HABEAS CORPUS.  TRÁFICO DE DROGAS.  ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO. LEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO.  
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS 
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.  As circunstâncias dos fatos 
delituosos - extrapolaram os limites do município, envolvendo, em tese, uma 
região inteira do estado -, recomendam a manutenção da prisão cautelar. 
Todas as medidas cautelares impostas ao paciente – adequadas ás 
circunstâncias do fato e ás suas condições pessoais – foram 
descumpridas, mostrando-se ineficazes para assegurar a aplicação da 
lei penal. ORDEM DENEGADA. (BRASIL, 2012e, grifou-se.) 

 

Outro tópico importante, presente no artigo 313 do Código de Processo Penal, 

é acerca das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, elas são: 

(a) crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a quatro anos: o critério aqui é pautado somente na quantidade da pena; 
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(b) condenação por outro crime doloso, em sentença transitada em 

julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do CP: aqui não se 

leva em conta a pena máxima cominada, se for condenado em crime doloso é 

idônea a prisão. Salienta-se que não pode ter ocorrido a prescrição da reincidência, 

no prazo de cinco anos.  

(c) crime que envolva violência doméstica e familiar, contra mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência; 

(d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa; ou quando 

esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la: aqui não importa a 

natureza do crime ou a quantidade da pena. No caso, feita a identificação, o réu 

deve ser posto imediatamente em liberdade.  

Por todo exposto, conclui-se que a prisão preventiva é uma medida 

excepcional, devendo ser usada conforme os limites impostos pelo Código de 

Processo Penal, evitando-se transformar a medida em regra, ou então banalizá-la, o 

que de fato já é assunto entre juristas.  

 

2.2 A situação carcerária brasileira e as prisões preventivas 

 

A população carcerária do Brasil é a quarta maior do mundo, estando atrás 

somente dos Estados Unidos, China e Rússia, caracterizando no ano de 2012, 288 

presos por grupo de 100 mil habitantes. O Grande número de indivíduos já privados 

de liberdade aliado às desenfreadas decretações de novas prisões, sejam 

preventivas ou definitivas, acarretou em um colapso ao sistema, resultando em uma 

crise carcerária nacional, que tem como principais problemas o déficit de vagas, a 

superlotação, a ausência de condições mínimas de subsistência dentro dos 

estabelecimentos prisionais, dentre outros.  

Em 05 de novembro de 2015, o Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, 

em uma entrevista, declarou publicamente que: os presídios brasileiros são 

masmorras medievais. No mesmo sentido, o Ministro Marco Aurélio, em voto 

proferido na Medida Cautelar na Ação de Arguição de Descumprimento de Prefeito 
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Fundamental n.º 347, asseverou que a analogia usada não poderia ser melhor, 

argumentando ainda que:  

 

A maior parte desses detentos está sujeita às seguintes condições: 
superlotação dos presídios, torturas, homicídios, violência sexual, celas 
imundas e insalubres, proliferação de doenças infectocontagiosas, comida 
imprestável, falta de água potável, de produtos higiênicos básicos, de 
acesso à assistência judiciária, à educação, à saúde e ao trabalho [...]. Com 
o déficit prisional ultrapassando a casa das 206 mil vagas, salta aos 
olhos o problema da superlotação, que pode ser a origem de todos os 
males. Diante de tais relatos, a conclusão deve ser única: no sistema 
prisional brasileiro, ocorre violação generalizada de direitos 
fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e 
integridade psíquica. [...] Os presos tornam-se “lixo digno do pior 
tratamento possível”, sendo-lhes negado todo e qualquer direito à existência 
minimamente segura e salubre. Daí o acerto do Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, na comparação com as “masmorras medievais”  
(BRASIL, 2015a, grifou-se). 
 

Como se depreende do trecho acima, a situação carcerária do país encontra-

se em verdadeiro estado de calamidade, sendo os indivíduos alocados dentro dos 

presídios considerados como lixos humanos, ausente qualquer mínimo existencial 

para contribuir com a finalidade do encarceramento. Partindo do pensamento 

externado pelo ministro, demonstrar-se-á nesse capítulo a situação carcerária do 

Brasil, pautada em um estudo realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN).  

Em junho de 2014, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) – 

Ministério da Justiça elaborou um “mapa” da situação carcerária brasileira. O 

relatório propõe uma política nacional de melhoramento do sistema penal, 

abrangendo um amplo sistema que compreende alternativas penais e problemas 

relacionados à grande quantidade de pessoas presas, redução do déficit prisional, 

humanização das condições prisionais com integração social e a modernização do 

sistema carcerário nacional.  

De início, é importante esclarecer que a Lei de Execução Penal, 

especialmente no artigo 71, define o que é o DEPEN: “O Departamento 

Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da 

Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho 
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Nacional de Política Criminal e Penitenciária”. (BRASIL, 1984), tendo o artigo 726 da 

referida lei instituído suas funções. 

O relatório narra que, no atual cenário da situação carcerária brasileira, o 

instituto é uma importante ferramenta para se concentrar informações acerca da 

realidade prisional, pois o processo de revisão anual e amplificado a cada pesquisa 

representa grande avanço na política de gestão da informação do Depen (INFOPEN, 

2014).   

Analisar-se-á a partir de agora pontos importantes revelados no estudo, 

especificamente no que tange às prisões preventivas e tráfico de drogas. As 

informações, contudo, devem ser estudadas com ressalvas, tendo em vista que o 

Ministério da Justiça faz seu balanço com base em dados fornecidos pelos governos 

estaduais, responsáveis pela maior parte dos complexos penais do Brasil. Assim, 

conclui-se que os dados estão sujeitos a parâmetros estabelecidos por cada 

administração prisional.  

Inicialmente, serão apresentados dados referentes à quantidade de pessoas 

presas no Brasil no mês de junho de 2014. Os dados revelam que população 

prisional era de 607.731 presos, sendo: 579.423 no Sistema Penitenciário, 27.950 

em Secretarias de Segurança ou Carceragens de delegacias e 358 no Sistema 

Penitenciário Federal (INFOPEN, 2014).   

 

 

 

                                                           
6
 Art. 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional: 

I - acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o Território Nacional; 
II - inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais; 
III - assistir tecnicamente as Unidades Federativas na implementação dos princípios e regras 
estabelecidos nesta Lei; 
IV - colaborar com as Unidades Federativas mediante convênios, na implantação de 
estabelecimentos e serviços penais; 
V - colaborar com as Unidades Federativas para a realização de cursos de formação de pessoal 
penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 
VI – estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas 
existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade 
aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime 
disciplinar. 
Parágrafo único. Incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos 
estabelecimentos penais e de internamento federais. (BRASIL, 1984).  
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Gráfico 1: Evolução da População carcerária Brasileira (2005-2014)  

 

 

Fonte: INFOPEN 

 

Assim, nota-se um brusco crescimento na quantidade de pessoas acometidas 

pelo sistema penal. Analisando temporalmente, observa-se que a taxa de 

encarceramento (número de presos por cada grupo de 100 mil habitantes) no país 

cresceu aproximadamente 120%, entre os anos de 2000 a 2014. (INFOPEN, 2014). 

Visto o panorama geral, analisar-se-á agora a situação em que os presos se 

encontram encarcerados. Os dados levam em conta os agentes presos em regime 

provisório, fechado, semiaberto, aberto, internados e em tratamento ambulatorial. 

Observar-se-á que grande parte dos encarcerados encontra-se sem uma 

condenação transitada em julgado, ou seja, pela Constituição Federal de 1988 são 

considerados inocentes.7 

 

 

                                                           
7
 Art. 5º, inciso LVII-: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória; (BRASIL, 1988).  
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Gráfico 2: Regime de detenção.   

Fonte: INFOPEN 

 

Pelos dados, aproximadamente 4 de cada 10 presos ainda não tem uma 

sentença em definitivo, podendo inclusive o agente ser absolvido da prática 

delituosa. Observa-se então que o Estado descumpre o entendimento de que a 

prisão preventiva deve figurar como ultima ratio. No gráfico abaixo, verifica-se a 

proporção entre o total de presos por presos provisórios nos 10 estados com a maior 

população carcerária.  

 
Gráfico 3: População carcerária x Presos provisórios nos 10 maiores estados em população 

carcerária. 

 

Fonte: INFOPEN 
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De outro norte, outro ponto de suma importância está ligado ao déficit de 

vagas no sistema penitenciário. O gráfico abaixo aponta quantidade de vagas por 

regime prisional e a quantidade de pessoas que, em junho de 2014, se encontravam 

encarceradas. 

 

Gráfico 4: Quantidade de presos x quantidade de vagas.  

 

Fonte: INFOPEN 

 

Partindo dos dados expostos, chega-se à conclusão de que as políticas de 

aprisionamento combinadas com a não-aplicação de medidas alternativas presentes 

do Código de Processo Penal e somada ainda à falta de acesso à justiça acarretam 

em um resultado: colapso no sistema, não existindo suporte para tanta gente.  

Outro fato importante que não pode passar despercebido é em relação ao 

regime semiaberto, pois a falta de vagas nesse regime acarreta reflexos na taxa de 

ocupação dos estabelecimentos de regime fechado, tendo em vista que muitas 

vezes o agente permanece preso no regime mais gravoso.  

Somam-se às diversas consequências acarretadas pela superlotação o fato 

de que os direitos humanos do encarcerado e a possibilidade de ressocialização 

praticamente se encontram extintos. 

Visto isso, outro dado que chama a atenção é o tipo de crime que coloca o 

maior número de agentes atrás das grades, fato este ligado ao desenvolvimento do 
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presente trabalho. Segundo o estudo, um dos mais graves problemas é o tráfico de 

drogas.  Desde 2005 a quantidade de presos envolvidos no tráfico cresceu 344,8%, 

como se pode constatar nos gráficos abaixo.  

 

Gráfico 5: Evolução no número de presos por Gênero - MASCULINO 

 

Fonte: INFOPEN 

 

Gráfico 6: Evolução no número de presos por Gênero - FEMININO 

 

Fonte: INFOPEN  
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Gráfico 7: Tipo de crime por gênero  

  

Fonte: INFOPEN 

 

Observa-se então, pelo exposto até o momento, que a prisão preventiva, bem 

como as demais prisões cautelares, são medidas extremas e excepcionais. Assim, 

pela característica, deve ser decretada somente quando imprescindível ao caso 

concreto, e, mesmo assim, quando não existir outra medida menos gravosa 

suficiente ao caso. Denota-se que seu fim deve ser meramente cautelar e não 

sancionatório.    

Contudo, analisando os dados numéricos fornecidos pelo DEPEN, ilustrado 

através de gráficos, resta claro que a medida está sendo usada como regra, 

sofrendo uma banalização pelo uso excessivo, agravando a situação carcerária 

brasileira que vive um dilema em razão de falta de vagas, acarretando a crise no 

sistema prisional que aciona o país na atualidade.  
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3 TRÁFICO DE DROGAS: O INIMIGO SOCIAL?  

 

Baseado em um sistema de crescente expansão do direito penal, de viés 

punitivista, com fundamento no surgimento de novos riscos, caracterizado pela 

insegurança e suposta impunidade estatal, nota-se a dificuldade de se materializar 

princípios, regras e garantias do direito penal, principalmente aqueles relacionados à 

limitação do exercício do poder punitivo exercido pelo Estado e trazer proteção ao 

indivíduo.  

Nesse escopo, Zaffaroni (p. 2012, p. 307 e ss.) sustenta que a mídia 

estabelece um mundo em que os indivíduos considerados decentes estão defrontes 

a uma gama de criminosos, os quais devem ser separados do restante da sociedade 

por ser um conjunto de pessoas más e que a punição destes deve ocorrer para que 

o restante da sociedade do bem possa conviver em paz, sem medo. Segundo o 

autor, na América Latina, os meios de comunicação social atribuíram à massa de 

pessoas consideradas má a imagem do traficante, que vem como uma ameaça ao 

homem bom e, a partir de então, a sociedade como um todo, passou a defender que 

o maior perigo está relacionado à figura do traficante, devendo a eliminação destes 

ser prioridade, visando assegurar a segurança coletiva.  

Nesse cenário, entra em cena o “neopunitivismo”, criado nos Estados Unidos 

em 17 de junho de 1971, quando o então presidente, Richard Nixon, estabeleceu um 

rigoroso sistema de “guerra às drogas”. Esse sistema, expandido principalmente na 

América Latina, estabelece ao traficante o papel de “inimigo do estado” e visa, 

primordialmente, a abolição dos traficantes de drogas da sociedade, utilizando-se, 

como meio, a prisão preventiva e o aumento das penas dos verbos criminais.  

Como explica Zaffaroni (2012, p. 307 e ss.), nesse contexto, a criminologia 

midiática cria um mundo de pessoas decentes frente a uma massa de criminosos, 

identificada através de estereotipados que configuram um “eles”, que devem ser 

separados do resto da sociedade, por ser um conjunto de diferentes e maus. A 

punição dos “eles” deve ocorrer para que os bons possam viver tranquilos, sem 

medos, dormindo de janelas e portas abertas, gozando de suas férias em paz. Na 

América Latina, a mídia, por meio de uma manipulação de imagens, associou o 



41 

 

 

 

“eles” à imagem do traficante que ameaça os homens de bem, assim a sociedade 

passou a acreditar que o único perigo que espreita sua vida são os traficantes que 

controlam as periferias e favelas, portanto da sua eliminação passa a depender a 

segurança de todos. 

Diante da situação apresentada, a criação de leis penais com finalidade 

alegórica e o punitivisto exacerbado, que demonstra ser a fundamental aposta na 

guerra contra o tráfico de drogas, ensejam diversas ponderações acerca da proposta 

do direito penal do inimigo defendida por Günther Jakobs.  

Assim, compactuar com a ideia de um direito penal voltado para punição dos 

indivíduos denominados inimigos, os quais estão desprovidos do status “pessoa”, 

principalmente no que tange aos direitos e garantias, em razão da ausência de 

segurança provocada por suas ações, sobrepondo medidas de contenção que 

buscam diminuir ou aniquilar sua periculosidade em prejuízo às garantias e direitos 

reconhecidos a todos, aparenta ser intolerável em face dos humanos e do Estado 

Democrático de Direito  (GUNTHER, 2007, p. 53).  

Feitas tais ponderações, far-se-á uma análise acerca do direito penal do 

inimigo, da construção do traficante enquanto inimigo social bem como um estudo 

do delito de tráfico de drogas, principalmente no que tange a sua característica de 

ser um crime de perigo abstrato, analisando a conformidade do instituto com o 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 

3. 1 Crimes de perigo abstrato e sua conformidade com o ordenamento 
jurídico. 

 

O perigo abstrato é o método utilizado pelos legisladores que visa conferir a 

característica de crime à certas condutas, independentemente da ocorrência de 

perigo no caso concreto: presume-se que a conduta do agente sempre ocasionará 

uma situação de perigo. Trata-se de uma conduta cujo fato típico está relacionado à 

ação, a prática do verbo descrito no tipo penal, sem a necessidade de resultados 

exteriorizados.  
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Segundo Pierpaolo Cruz Bottini, a expansão do direito penal atual se pauta 

pela utilização do crime de perigo abstrato como um modelo de construção 

legislativa que visa ao enfrentamento dos novos contextos de risco (2006, p. 8). 

Nesse sentido, defende o autor: 

 

Nestes contextos, o que importa é evitar ou controlar as condutas, e não 
reprimir os resultados. Não interessa ao gestor de riscos atuar após a 
ocorrência da lesão, mas antecipar-se a ela, diante da magnitude dos danos 
possíveis. Nestas circunstâncias, a norma penal surge como elemento de 
antecipação da tutela, sob uma perspectiva que acentua o papel preventivo 
do direito. Para isso, o tipo penal deve estar dirigido à conduta e não ao 
resultado. A atividade, em si, passa a ser o núcleo do injusto. A insegurança 
que acompanha estas condutas, e a extensão da ameaça, levam o 
legislador a optar pela norma de prevenção, através de descrições típicas 
que não reconheçam o resultado como elemento integrante do injusto, ou 
seja, através dos tipos penais de perigo abstrato. (BOTTINI, 2006, p. 9).  

 

Assim, verifica-se que os delitos de perigo abstrato, amplamente utilizados na 

sociedade atual, visam, primordialmente, oferecer à sociedade respostas rápidas 

frente à nova sensação de risco, caracterizada por uma coletividade que busca a 

aplicação do direito penal a qualquer custo, em resposta aos seus medos e anseios.  

De outro norte, no que tange à conformidade do instituto com o ordenamento 

jurídico brasileiro, há forte corrente doutrinária que defende a inconstitucionalidade 

dos delitos de perigo abstrato. Nesse sentido, Luigi Ferrajoli (2002, p. 383) defende 

que “estes tipos [os de perigo abstrato] deveriam ser reestruturados sobre a base do 

princípio da lesividade, como delitos de lesão, ou pelo menos, de perigo concreto”. 

Na mesma linha de pensamento, o autor Cezar Bitencourt (2006, p. 22), sustenta 

que “são inconstitucionais todos os chamados crimes de perigo abstrato [...], 

somente se admite a existência de infração penal quando há efetivo, real e concreto 

perigo de lesão a um bem jurídico determinado”.  

Nesse sentido, também é a crítica da autora Alice Bianchini (2002, p. 64/72), 

ao sustentar que os crimes considerados de perigo abstrato ferem os princípios da 

dignidade da pessoa humana, lesividade e da culpabilidade. Segundo a autora “na 

medida que o direito penal somente se deve reservar as condutas que mais 

gravemente ofendam bem de fundamental importância para a coexistência humana, 
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a punição a título de perigo encontra-se ameaçada”. A referida escritora ainda 

sustenta o seguinte posicionamento:  

 

A existência concreta de perigo é, minimamente, o que se deve exigir da 
conduta criminalizada. Além disso, somente bem jurídico de elevada 
dignidade penal pode ser objeto de punição a tal título, sob pena de a 
criminalização da conduta representar um ato atentatório à dignidade do 
agente que eventualmente venha a sofrer a imposição de sanção por tê-la 
(2002, p. 68).  

 

Diferente disso, há parte da doutrina que defende a constitucionalidade do 

perigo abstrato, especialmente no que tange à proteção de bens jurídicos 

transindividuais, como por exemplo, a saúde pública (crime de tráfico de drogas), a 

ordem econômica, meio ambiente, dentre outros. Nesse sentido, é o entendimento 

de Nucci (2012, p. 246) ao sustentar que os delitos de perigo abstrato não ferem a 

ordem constitucional quando o legislador utiliza “parâmetros democráticos” 

decorrentes de regras de conhecimentos concretos, demonstrando na questão a 

necessidade de se coibir determinada prática.   

Nessa defesa, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus n.º 

104.410 sustenta a legalidade do crime de perigo abstrato, notemos:  

 

Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou classes de 
ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo ao bem jurídico. A 
criação de crimes de perigo abstrato não representa, por si só, 
comportamento inconstitucional por parte do legislador penal. A tipificação 
de condutas que geram perigo em abstrato, muitas vezes, acaba sendo a 
melhor alternativa ou a medida mais eficaz para a proteção de bens 
jurídicos penais superaindividuais ou de caráter coletivo (BRASIL, 2012f).   

 

Assim, conclui-se que o crime de perigo abstrato é caracterizado como um 

crime de perigo presumido, de modo que a simples ação caracteriza o delito pelo 

fato de que a lei, anteriormente, projetou na ação um perigo. Conclui-se, por fim, que 

embora grande parte da doutrina considere o instituto inconstitucional, o 

entendimento que prevalece é o de sua constitucionalidade, reconhecida inclusive 

pelo Supremo Tribunal Federal. 
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3.2 Do perigo abstrato do tráfico de drogas - artigo 33 da Lei 11.343/06 
 

Superada a discussão acerca da inconstitucionalidade dos delitos de perigo 

abstrato, é imperioso o estudo do assunto no âmbito do tráfico de entorpecentes. No 

sentido da conformidade, Nucci (2012, p. 246) sustenta que “não há obstáculos de 

natureza técnica ou mesmo atentatória aos princípios constitucionais garantistas” na 

tipificação do artigo 33 da Lei de Drogas como um delito de perigo abstrato, sendo 

este também o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

 

HABEAS-CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - 
FUNDAMENTADA - FATOS CONCRETOS QUE INDICAM A 
NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA - APREENSÃO DE 
SUGESTIVA QUANTIDADE DE DROGA E DINHEIRO - PLURALIDADE DE 
PROCESSOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO - INADEQUADA – VEDAÇÃO 
DO ARTIGO 44 DA LEI 11343/06 - PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO 
VIABILIZA A SOLTURA DO PACIENTE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 
- ORDEM DENEGADA. [...]. O tráfico de entorpecentes - crime que, 
embora não cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, é de 
perigo abstrato (para alguns doutrinadores, de perigo concreto 
indeterminado), já que o risco para o bem jurídico protegido é 
presumido por lei, ou seja, independe de seu resultado concreto sobre 
a saúde de eventuais usuários [...] (BRASIL, 2015b, grifou-se). 

 

O tráfico de drogas, previsto no artigo 338 da Lei n.º 11.340/06, é um delito 

que tem por objetividade jurídica a saúde pública, que, no caso da prática, é exposta 

a risco pela dispersão de substâncias que colocam em risco a saúde física e mental 

de quem usa. Nesse sentido, é entendido ser um delito contra a coletividade, 

possuindo, ao todo, 18 condutas típicas, concluindo-se então ser um crime de ação 

múltipla, ou seja, possui vários verbos que podem ser praticados, separados ou em 

conjunto.  

Em complementação ao suscitado, surge dúvida no tocante ao que seria o 

entorpecente enquadrado no delito. Nesse diapasão, máxime salientar que o delito é 

de norma penal em branco, ou seja, a norma precisa ser complementada. Na 

redação atual, o artigo 1º da Lei de Drogas preceitua que drogas são “substâncias 

                                                           
8
 Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
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ou os produtos capazes de causar dependência, especificados em lei ou 

relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União” 

(BRASIL, 2006). Na prática, a complementação é realizada por decretos e portarias.  

Nesse sentido, para que uma substância seja enquadrada como entorpecente 

e assim seja proibida, basta que seu uso cause dependência, seja física ou psíquica. 

De acordo com Vitor Eduardo R. Gonçalves e José Paulo B. Junior “a dependência 

física é um estado fisiológico alterado, com adaptação do organismo à presença 

continuada da droga, de tal forma que sua retirada desencadeia distúrbios 

fisiológicos”. De outro norte, por dependência psíquica, continua o autor defendendo 

que “a dependência psíquica, por sua vez, é manifestada por alguns indivíduos pela 

‘ânsia’ ou desejo intenso pela droga”. (2016, p. 115). 

 Visto os aspectos principais do delito e levando-se em consideração a 

proteção de bens jurídicos, o enquadramento do tráfico de drogas como perigo 

abstrato decorre dos valores sociais da sociedade, bem como de modelos externos. 

Nesse diapasão, leva-se em consideração a proteção de bens jurídicos, no caso, 

aqueles que envolvem uma sociedade, representando uma antecipação da tutela.  

 Partindo da premissa tratada, mister analisar a abstracidade do delito com 

base dos princípios constitucionais vigentes. Inicialmente, em reverência ao princípio 

da intervenção mínima, amplamente conceituado no sentido de que o estado utilize 

a lei penal como seu último recurso, somente quando houver necessidade e em 

casos cujos bens jurídicos se considerem importantes. No caso do tráfico de drogas, 

justificam o emprego do perigo abstrato em razão do histórico maléfico que o tráfico 

acarreta em relação ao usuário, aos conviventes familiares e em todo ciclo social 

envolvido, isto é, relaciona-se com as consequências jurídicas pertinentes ao delito, 

consectariamente a presunção da ameaça e do perigo da conduta que inviabiliza ao 

autor do fato, por exemplo, fazer provar da inexistência do risco.  

 Em outro prisma, no tocante ao princípio da ofensividade, denominado 

também como princípio da lesividade, todo fato considerado como criminoso deve 

ter como primordial finalidade a proteção de bens jurídicos, seja a proteção de lesão 

ou a mera exposição ao risco. Devendo a caracterização de o perigo abstrato 

pautar-se na proteção de bens jurídicos importantes. Para o autor José Faria Costa 
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(2010, p. 642-644), a ofensividade pode se revelar-se em três níveis “dano/violação: 

concreto pôr-em-perigo e cuidado de perigo”.  Em relação ao dano ou violação, está 

relacionado ao delito de dano; em relação ao segundo nível, aos crimes que 

caracterizam perigo concreto, e por fim, em relação ao terceiro, se enquadram os 

crimes de perigo abstrato.  No caso do tráfico de entorpecentes, é entendível que o 

tráfico tem como objeto jurídico mediato a vida, a integridade física, a saúde física e 

psíquica das pessoas, sendo a norma necessária para proteger os citados bem 

jurídicos, evitando assim o risco social que a circulação do entorpecente acarretaria, 

mesmo que a quantidade de droga seja considerada mínima e conduta não seja 

desclassificada para aquela do artigo 289 da lei correspondente, demonstrada assim 

a ofensividade da conduta.  

 Em relação ao princípio da proporcionalidade, que discorre acerca da 

necessidade de proporção entre o bem jurídico afetado e a quantidade de pena 

aplicada ao caso concreto, determina que, dentro do perigo abstrato, especialmente 

no tráfico de drogas, as condutas devem ser analisadas individualmente, ou seja, 

cabe ao julgar, ao aplicar a pena, observar os critérios legais e as circunstancias do 

crime, e, dentro de sua livre motivação fundamentada, aplicar a pena 

proporcionalmente.  

 Nessa perspectiva, observa-se no julgado colacionado abaixo que, um 

indivíduo, ainda que tenha praticado o delito previsto no artigo 33, pelo fato de não 

integralizar organizações criminosas, merece uma pena menor do que aquele que 

faz parte. Denota-se, no caso, que a conduta é idêntica as demais, contudo, o risco 

de dano ao bem jurídico no primeiro caso seria menor quando comparado ao 

segundo.  

 

TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA INTERPOSTA FORA 
DO PRAZO DE 05 DIAS. Intempestividade. Não conhecimento. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO § 4º 
DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO RECONHECIDA. A nobre 
Promotora de Justiça que subscreveu as razões de apelo invoca a 

                                                           
9
 Art. 28.  Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, 

drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes 
penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa 

de comparecimento à programa ou curso educativo (BRASIL, 2006).  
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inconstitucionalidade do redutor de pena previsto na lei sobre drogas, por 
entender que tal redutor fere o princípio da proporcionalidade e por não 
assegurar segurança à sociedade. Ora, tenho entendimento oposto ao 
assinalado pela eminente agente do Parquet, pois é justamente para 
assegurar a segurança que foi imposto apenamento severo ao 
traficante e é com vista à proporcionalidade que o pequeno traficante, 
primário e de bons antecedentes, que não se dedique às atividades 
criminosas, nem integre organização criminosa, recebeu um tratamento 
diferenciado daquele que já tenha participação anterior no mundo do crime, 
talvez no intuito de permitir que a primeira condenação, em menor monta, 
possibilite a reflexão e o abandono completo da seara criminosa. Apelo 
defensivo não conhecido. Apelo ministerial parcialmente provido (RIO 
GRANDE DO SUL, 2011, grifou-se).  

 

Assim, conclui-se que mesmo o perigo sendo abstrato uma vez atingida a 

saúde pública, deve-se atentar ao fato de que existem condutas que ferem em maior 

ou menor gravidade, devendo a respectiva proporção ser aplicada ao caso concreto. 

No tocante ao princípio da culpabilidade, de acordo Greco (2014, p. 93), “diz 

respeito a um juízo de censura, ao juízo de reprovabilidade que se faz sobre a 

conduta tópica e elícita praticada pelo agente”, concluindo ainda que é a conduta 

praticada por escolha do agente, quando seria possível escolher aquela em 

conformidade com o direito. Em relação ao perigo abstrato, o autor Ângelo Ilha da 

Silva (2003, p.108), defende que presumir o perigo nessa esfera não significa a 

presunção de culpa do autor, tendo em vista que, o perigo ao bem jurídico está 

relacionado à ilicitude do ato praticado, não se confundindo com a culpabilidade. 

Pelo exposto, firma-se a ideia de que os crimes de perigo abstrato, 

especificamente no que tange ao tráfico de droga, para que se encontrem em plena 

constitucionalidade, devem-se ocupar somente no que diz respeito aos 

comportamentos, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, limitando-se ao fato 

de que o delito em questão possui um risco abstrato, devendo as demais 

características do crime serem comprovadas na sua esfera.   

 

3.3 A construção do traficante enquanto inimigo social. 
 

Zygmount Bauman, sociólogo polonês, defende que “medo é o nome que 

damos a nossa incerteza; nossa ignorância da ameaça e do que deve ser feito” 

(2008, p.8). Nessa esfera, compreendemos o medo como um sentimento de 
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exposição a uma causa de vulnerabilidade, no sentido de que, de acordo o autor, 

medo e mal são irmãos siameses, pois, o medo desperta a sensação de algo mal e 

vice versa, sendo o medo um adjetivo qualificante de situações que fogem do 

controle. Contudo, nesta perspectiva, como determinar o que é mal, e ainda, quem é 

o inimigo por trás dele?  

A ideia de inimigo sempre esteve presente na história, temos, por exemplo, na 

história europeia, a figurado medo como um ato de pecado que retornada ao 

indivíduo pecador como um castigo. Posteriormente, na época da revolução 

mercantil, a figura do inimigo foi atribuída ao pirata. Logo após, no período colonial, 

os escravos eram as ameaças. De outro norte, já no século XX temos uma gama de 

inimigos, sendo os comunistas, os soviéticos, judeus, nazistas. Finalmente, hoje, 

temos como principal inimigo o traficante.  

No Brasil, a criação de leis criminalizando o uso de drogas está relacionada 

às conferências ocorridas no início do século XX, denominadas como Conferência 

em Xangai em 1909 e a Convenção de Haia em 1912. Tais conferências brotam 

como sequela da guerra do ópio, conflito ocorrente entre a Inglaterra e a China. 

Acerca do assunto, Luís Carlos Valois sustenta que: 

 

Independente da existência de comércio de ópio ou vício do ópio no Brasil, 
ratificado estava, por parte do nosso governo, o interesse expresso no texto 
redigido por Whigth, e incluído no preambulo da Convenção, de que os 
países signatários estavam convencidos de que encontrarão nesse esforço 
humanitário a adesão unânime de todos os Estados interessados, iniciando-
se uma história de adesões, com o uso da desculpa humanitária, ás 
medidas penais. (2016, p.72)  

 

A crítica sustida pelo autor sustenta que, na época, o Brasil não sofria com o 

mesmo problema dos demais países, o ópio, contudo, aderiu à convenção, fazendo 

parte da guerra às drogas, mesmo sem necessidade. Nesse patamar, restou próprio 

um ambiente para que os Estados Unidos criassem a primeira legislação sobre 

drogas, o que de fato já era tentado desde o século XIX, sem sucesso, pois as 

drogas eram contrabandeadas facilmente entre os Estados.  
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A legislação proibia a venda de entorpecentes, porém facultava aos médicos 

do país, o poder de prescrição de determinadas drogas para os fins determinados. 

De acordo Valois (2016, p. 85), parecia uma norma que transferia aos médicos o 

controle das drogas, visando evitar a venda de drogas a um público ignorante, 

principalmente no que tange aos efeitos, controlando o comércio a fim de que o uso 

fosse ilimitado. Continua o autor dizendo que “o artigo da lei dizia que os médicos 

prescreveriam [as drogas] de boa-fé, e fariam isso somente dentro dos objetivos de 

sua prática profissional”.  

Ocorre que, como era de se esperar, diversos médicos agiram de forma 

contrária a lei, sendo, então, condenados às penalidades legais, elevando esses 

indivíduos à imagem de “médico traficante”, o inimigo social que deixou a sociedade 

a mercê de usuários de drogas. Nesse patamar, consolidava-se o entendimento de 

que o comerciante de drogas tinha a intenção de viciar um inocente, na 

clandestinidade, ou seja, sem o seu conhecimento, para depois, torná-lo escravo do 

vício, com a finalidade de explorá-lo clandestinamente (VALOIS, 2016, p.88). O fato 

narrado que materializa a figura do traficante como inimigo social, reforçando os 

movimentos proibicionistas.  

Nesse contexto, a sociedade, tomada pelo medo, passou a buscar a 

repressão das drogas, fazendo o governo transformar o comerciante de 

entorpecentes, no principal criminoso das condutas que envolvem o tráfico, 

transformando o Judiciário em um sistema abarrotado de processo, haja vista que foi 

criado para lidar com exceções e, no caso de tráfico de drogas, a exceção virou 

regra. Por derradeiro, constata-se, nessa análise histórica, que o Brasil pouco fez 

parte das mudanças, contudo, deixou se influenciar, principalmente por modelos 

norte-americanos.  

O Brasil, em 1980, caracterizou como tipo penal a conduta de expor a venda 

ou ministrar substâncias venenosas, sem a devida autorização10. Posteriormente, 

em 1932, foi editado o Decreto 20.930/32 que determinou expressamente o rol das 

substâncias tidas como entorpecentes, sendo incluída a cocaína e a cannabis, 

                                                           
10

 Art. 159. Expor á venda, ou ministrar, substancias venenosas, sem legitima autorização e sem as 
formalidades prescritas nos regulamentos sanitários: Pena – de multa de 200$ a 500$000. (BRASIL, 
1980).  
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sendo caracterizadas as condutas de venda e indução ao uso, bem como diversos 

verbos básicos do tráfico. Nesse decreto, ainda restou determinado à figura do 

usuário como doente, e a “drogatização em uma doença de notificação compulsória” 

(RODRIGUES, 2006, p. 138), sendo o traficante o principal responsável pela 

disseminação da doença.  

Com o passar dos anos, a legislação foi evoluindo, e, de acordo a autora 

Luciana Boiteux de Figueiredo Rodrigues, um marco importante é o ano de 1964. Na 

perspectiva da autora:  

 

 O ano de 1964 é considerado o “marco divisório entre o modelo sanitário e 
o modelo bélico da política criminal para as drogas”, mesmo ano em que foi 
promulgada a Convenção única de Entorpecentes de 1961, o que significou 
o ingresso definitivo do Brasil no cenário internacional de combate as 
drogas e de intensificação da repressão (2006, p. 142).  

 

Denota-se então o início da denominada guerra às drogas, que se perpetua 

até os dias atuais, sendo que tal mudança determinou o regime de exceção 

instaurado pelos militares, sendo utilizado um novo tipo de intervenção estatal, 

especialmente com o aumento da repressão política, sob o argumento da segurança 

nacional. Instaurando-se um sistema penal autoritário (RODRIGUES, 2006, p. 138). 

Por fim, em 2006, foi promulgada a atual Lei de Drogas, n.º 11.343/06, que, 

como principal mudança, buscou distinguir a figura do usuário e a do traficante, 

distanciando as penas aplicadas a cada caso, restando resquícios de que o usuário 

é o doente, que necessita de tratamento e o traficante aquele que macula a vida do 

sujeito, sendo necessárias condutas repressivas gravosas visando coibir a conduta.  

Partindo dessa premissa, analisando o sistema vigente brasileiro, não restam 

dúvidas acerca de que o traficante é o maior inimigo social e alvo das políticas 

punitivistas do Estado. Tal fato é de fácil constatação ao se analisar, por exemplo, o 

PLS n.º 236/201211, que visa aumentar, desproporcionalmente, as penas relativas 

ao tráfico de drogas. De outro norte, alguns projetos apresentados buscam também 

o tratamento médico dos acusados pela prática do delito, principalmente no que 

                                                           
11

 PROJETO DE LEI DO SENADO nº 236, de 2012 - (NOVO CÓDIGO PENAL) 
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tange aos usuários. Assim, resta caracterizado o intuito de penalizar o agente que 

fornece a droga e a intenção de curar o usuário, deixando a figura do traficante 

como aquele que intenta contra a saúde do usuário, o inimigo, sendo o alvo de uma 

sociedade sedenta pela punição imediata e de um Estado Democrático de Direito 

que anseia em cumprir os desejos da população.   

Contudo, mesmo com a atual repressão feita pela Estado contra os 

traficantes, é notório o crescente número de delitos envolvendo a prática, o que 

define a insuficiente do atual sistema. Conforme demonstrado no gráfico número 05, 

presente no primeiro capítulo, que visa analisar a evolução do número de presos do 

gênero masculino, antes da edição da atual lei de drogas, em 2005, o número de 

encarcerados pela prática do tráfico era de 28.652 mil, já em 2013, 07 anos após a 

edição, o número passou para 129. 787, ou seja, um crescimento de 

aproximadamente 344%.  

Assinala-se ainda que dados pesquisados em 22 estados brasileiros 

demonstram que, em 2017 o número de presos por tráfico de drogas correspondiam 

ao 32,6% do total de presos, sendo que em 2005, o número era de 8,7%. A 

pesquisa revela ainda que no estado de São Paulo o percentual é de 35,8%, 

enquadrando-se acima da média nacional, fato que se agrava quando assinalado 

especificamente em delitos cometidos por mulheres, onde o tráfico de drogas 

engloba o percentual de aproximadamente 72%. (VELASCO, 2017). 

Mister se faz ressaltar que, embora a lei brasileira estabeleça uma distinção 

entre usuário e traficante12, não há, na prática, critérios bem definidos para realizar a 

diferenciação, impactando assim no número de presos, pois a caracterização cabe a 

convicção íntima, principalmente dos policiais que, muitas vezes, em um sinal de 

prevenção, acabam aplicando a legislação de forma restrita e punitiva, agravando a 

situação.  

 

                                                           
12

 Art. 28, §2º, Lei 11.343/06: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se 
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes 
do agente”. (BRASIL, 2006). 
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3.3.1 O perfil do inimigo social 

 

Partindo do exposto, é importante fazer uma breve análise do perfil deste 

inimigo social, visando materializar a figura do indivíduo que aterroriza a sociedade. 

Para a análise desse perfil, iremos utilizar dados obtidos pelo Instituto Sou da Paz, 

com dados obtidos do Departamento de Inquéritos Policiais e Corregedoria da 

Polícia Judiciária e do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 

Paulo. O instituto é uma organização não governamental que há mais de 15 anos 

trabalha para reduzir a violência no Brasil. 

Inicialmente, analisaremos o perfil dos presos com base na idade. Nessa 

fenda, demonstra-se que mais da metade dos encarcerados enquadrados no tráfico 

possuem entre 18 a 24 anos: 

 
Gráfico 8: População carcerária enquadrada no tráfico de drogas com base na idade. 

 

Fonte: SOU DA PAZ 

  

Verificado o perfil da faixa etária, veremos agora dados em relação a cor e 

raça dos encarcerados, assinalando que o enquadramento foi feito com base em 

entendimento consolidado socialmente em razão das características físicas.  
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Gráfico 9: População carcerária enquadrada no tráfico com base na cor e raça.  

 

Fonte: SOU DA PAZ 

  

Com base no gráfico acima, encontramos a realidade de que 

aproximadamente 59% dos traficantes, inimigos, são pardos e negros. Nesse 

panorama, analisamos em seguida a escolaridade dos indivíduos.   

 

Gráfico 10: População carcerária enquadrada no tráfico com base na escolaridade. 

 

Fonte: SOU DA PAZ 
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Pela análise do gráfico, denota-se que aproximadamente 80% dos indivíduos 

não passam do primeiro grau completo. Com isso, evidencia-se uma “guerra contra 

o tráfico” que tem como foco a juventude negra/parda, marginalizada e podre. Em 

outras palavras, é uma guerra seletiva e desigual.  Nesse patamar, analisaremos 

agora a ocupação dos indivíduos, com base nas próprias declarações prestadas 

pelo preso.  

 

Gráfico 11: Ocupação da população carcerária enquadrada no tráfico. 

 

 

Fonte: SOU DA PAZ 

 

Verifica-se com base no gráfico acima que a maioria dos indivíduos possuía 

atividade remunerada na época da prisão. Oportuno salientar que, embora os 

encarcerados declarem exercer atividadelaborativa, o fato não significa possuir 

carteira assinada. Na maioria dos casos esses serviços são feitos no anonimato e 

envolvem trabalhos braçais. De outro norte, será analisado, em relação à dinâmica 

criminal, se o agente, à época do encarceramento, possuía ou não antecedentes 

criminais, chegando-se a conclusão de que a maioria não possuía, sendo aquela 

conduta que o encaminhou direito à prisão o primeiro ato criminoso qualificado como 

crime.  
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Gráfico 12: Relação de réus com antecedentes criminais.  

 

Fonte: SOU DA PAZ 

 

Por fim, é sobremodo importante demonstrar a quantidade de drogas 

apreendidas com esses indivíduos, especificamente no que tange a Cannabis Sativa 

L, popularmente conhecida como maconha e cocaína.  

 

Gráfico 13: Quantidade de droga apreendida: dos que portavam maconha.  

 

 

Fonte: SOU DA PAZ 
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Gráfico 14: Quantidade de droga apreendida: dos que portavam cocaína.  

 

 

Fonte: SOU DA PAZ 

 

Em consonância com o acatado, conclui-se então que o perfil traçado, em sua 

maioria, acata o jovem entre 18 e 24 anos, de cor parda, com apenas o 1º grau 

completo, realizador de atividade remunerada e sem antecedentes criminais.  

Nesse sentido, é preciso insistir no fato de que a guerra às drogas não é 

necessariamente uma guerra contra coisas ou objetos ilícitos, mas sim contra 

pessoas, indivíduos pré-determinados, conforme se constata pelo perfil traçado, 

onde, aproximadamente 58,9% da população carcerária é negra ou parda, sendo o 

fato denominado por alguns autores, como “o antigo sistema Jim Crow de 

segregação racial” (VALOIS, p. 633, 2016). Segundo o autor, os EUA passaram a 

não poder mais sustentar um sistema legal racista, o Jim Crow, passando a manter a 

segregação racial e a cultura do racismo por intermédio da lei de drogas. Em virtude 

dessas considerações, Juarez Cirino dos Santos elucida:  

 

A criminalidade individual violenta ou fraudulenta de autor pertencentes aos 
segmentos sociais subalternos – como indivíduo socialmente vulnerável 
selecionado por estereótipos, preconceitos e outros mecanismos 
ideológicos dos agentes de controle social – produz consequências penais: 
gera processo de criminalização, com consequências penais de rigor 
punitivo progressivo (2012, p. 07) 
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Nesse panorama, denota-se a seletividade punitivista que opta para alvos em 

razão de estereótipos, causando, previamente, dificuldade no mercado de trabalho, 

carência na composição e estrutura familiar e baixo grau de escolaridade. Ou seja, 

há um redirecionamento estatal punitivista com base no estereotipo do criminoso, 

tratado como “inimigo social”, onde a maioria das ações policiais são previamente 

direcionada ao extermínio das condutas praticadas por esses agentes, sendo esse 

combate revestido por uma política pública de combate às drogas. 

 

3.4 Direito Penal do Inimigo  
 

O Direito Penal do Inimigo, em sua essência natural, é um modelo instituído e 

defendido pelo jurista Günther Jakobs em 1895. Segundo o autor (GUNTHER, 2007, 

p. 55-57) aqueles indivíduos que se afastam do direito, ou seja, praticam condutas 

anteriormente denominadas como ilícitas, recebem a condição de inimigas da 

sociedade, passando a não possuir proteções individuais ofertadas a todos, como 

por exemplo, algumas garantias processuais penais. No entendimento do autor, há 

de se existir um direito que vise proteger o cidadão do “bem” e um direito que deva 

ser aplicado exclusivamente ao indivíduo do “mal”. Nas palavras de Zaffaroni:  

 

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em 
que o direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o 
aspecto de ente perigoso ou daninho. Por mais que a idéia seja matizada, 
quando se propõe estabelecer distinção entre cidadãos (pessoas) e 
inimigos (não-pessoas), faz-se referência a seres humanos que são 
privados de certos direitos individuais, motivo pelo qual deixaram de ser 
considerados pessoas (2007, p. 18). 

 

Assim, entende-se a teoria como um modelo de aplicação do direito que visa 

excluir aquele indivíduo praticante de atos ilícitos da sociedade, aplicando a ele leis 

o status de inimigo do Estado, a quem se deva olhar com cautela e olhar punitivista. 

Segundo Jakobs, (2007, p. 67), o direito penal do inimigo é caracterizado por três 

pilares, sendo, em primeiro lugar, um amplo adiantamento da punibilidade, em 

segundo lugar a ideia de que as penas são desproporcionalmente altas e por último 
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o entendimento de que determinadas garantias processuais são relativizadas e, em 

certos casos, suprimidas.  

No entendimento de Jakobs (2007, p. 35-36), a partir do cometimento de um 

fato, a resposta proferida pelo Estado àquela violação não tem o objetivo de 

compensar o dano causado, mas sim eliminar um perigo. Na busca desse objetivo, a 

punibilidade retroage para punir os atos preparatórios e a pena acaba tendo por 

finalidade neutralizar o perigo. Saliente-se ainda, de acordo Zaffaroni (2007, p. 161), 

que, o inimigo, na perspectiva de Jakobs, é privado da sua condição de pessoa 

apenas no que for necessário para neutralizar o seu perigo, mantendo-se outros 

direitos inerentes a sua condição.  

Com base no que fora exposto, é de fácil constatação, na seara jurídica, 

críticas contra o modelo defendido por Jakobs. Conforme Zaffaroni (2007, p. 159) as 

críticas à doutrina do autor derivaram principalmente por causa na nomenclatura 

utilizada, em relação aos termos “inimigo” e “não pessoa”, uma vez que, grande 

parte de penalistas, adotam o mesmo entendimento, contudo, se utilizam de outros 

termos. Ainda, de acordo o escritor, o conceito de inimigo no direito penal não 

nasceu com Jakobs, tendo sido aplicada em toda história do direito ocidental, 

chegando a conclusão de que sempre houve um tratamento diferenciado para 

aqueles indivíduos que possuíam o status de inimigo.  

Nesse sentido, sustenta ainda que o tratamento ofertado aos inimigos sempre 

foram definidos pelos detentores de poder, com arbitrariedade, aplicando o status 

aqueles indivíduos que praticavam condutas que os incomodavam. (ZAFFARONI, 

2007, p. 82). A título de exemplificação, o penalista entende que na América latina, o 

poder punitivo é feito, essencialmente, através de medidas de contenção, no Brasil, 

por exemplo, por intermédio das prisões cautelares (preventiva):  

 

Nos casos de delitos graves, a prisão preventiva é seguida por reclusões 
perpetuas ou penas absurdamente prolongadas, que em muitos casos 
superam a possibilidade de vida das pessoas; os indesejáveis continuam 
sendo eliminados por meio de medidas administrativas, penas 
desproporcionais (para reincidentes) e internação em cárceres marcados 
por altíssimos índices de violência, de mortalidade hétero e autoagressiva e 
de morbide, ou seja, alta probabilidade de eliminação física [...] De qualquer 
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forma, cabe observar que os indesejáveis não sofrem pena formal, porque 
geralmente a cumprem na prisão cautelar. (ZAFFARONI, 2007, p. 70/71).  

 

Assim, apesar da teoria do direito penal do inimigo sofrer constantes críticas, 

em uma análise pontual acerca do tema, constata-se que essa teoria sempre 

manteve existente, inclusive nos dias atuais. Deste modo, não obstante as críticas e 

a aversão ao seu reconhecimento no Brasil, em face do atual Estado Democrático 

de Direito adotado, é impossível negar a sua participação e avanço nas legislações 

atuais, especialmente quando se trata de tráfico de drogas. O traficante, nessa 

seara, é visto como aquele indivíduo que deve ser imediatamente paralisado, 

oportunidade em que não será aplicada pena, mas sim medidas que visam a sua 

retirada da sociedade.  

Deste modo, pelo apresentado, denota-se grande dificuldade da doutrina em 

aceitar a tese do direito penal do inimigo, contudo, tal fato não impossibilita 

resquícios do instituto no atual direito penal brasileiro, especialmente no que tange 

ao delito de tráfico de drogas. Nesse sentido, alegar que não se reconhece o direito 

penal do inimigo não impede que a legislação continue aplicando penas 

relativamente altas em concluiu com a cassação dos benefícios dos indivíduos, 

caracterizando essa discussão a crise em que o sistema encontra-se, diante de 

formulas ineficazes que acarretam em altas penas, crescente números de presos e o 

aumento da criminalidade como um todo.  
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4 DA (IM) POSSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA PREVENTIVA 

COM BASE NA PERICULOSIDADE EM ABSTRATO DO DELITO 

 

Nesse capítulo, discorrer-se-á acerca da possibilidade de fundamentação da 

prisão preventiva com base na periculosidade em abstrato do delito. Conforme 

ponderado no presente trabalho, verificou-se que o delito de tráfico de entorpecentes 

é um delito de periculosidade abstrata, ou seja, não caracterizam lesão a um bem 

jurídico protegido ou um risco concreto, não sendo necessária uma consequência 

prevista em lei.  

Em detrimento do fato, rotineiramente depara-se com decretações de prisões 

preventivas com base nesse perigo abstrato do delito, sem que se observem os 

requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Analisar-se-á, 

juntamente a possibilidade, o posicionamento dos Tribunais Superiores e a 

inaplicabilidade do entendimento firmado por juízes e tribunais locais.   

 

4.1 Da impossibilidade de decretação da preventiva com base na 

periculosidade em abstrato do delito: fundamentos. 

 

Cumpre observar preliminarmente que a periculosidade abstrata do delito, 

quando alegada em decisões, encontra respaldo na garantia da ordem pública, 

prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal. Não é mansa e pacífica a 

abrangência do conceito de ordem pública, de modo que na prática se preste 

múltiplas interpretações, o que ofende, em determinados casos, os princípios 

basilares do direito processual penal e a própria Constituição Federal.  

Posta assim a questão, é importante frisar que há na doutrina, jurisprudência 

e entre operadores do direito, assíduos debates acerca de casos em que há ou não 

a justificativa da ordem pública concreta a justificar a medida, existindo aqueles que 

defendam uma abrangência ampla de situações e outros uma aplicação restrita, em 

razão do caráter excepcional da medida.  
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Crítico ao assunto, Rangel (2015, p. 873) sustenta que não é o conceito de 

ordem pública que é vago, mas sim a decisão judicial fundada nesse requisito, pois, 

quando o juiz fundamenta nela, não se preocupa em discorrer sobre a ordem pública 

ou como a ordem pública está ameaçada com a liberdade do sujeito.  

Diferente do juízo externado pelo autor, é o entendimento da autora Maria 

lgnez Lanzellotti Baldez Kato, que considera o conceito de ordem pública vago e 

indefinido, notemos:  

 

A prisão como garantia da ordem pública rompe com o princípio da 
legalidade, pelo seu conceito indefinido, subjetivo, vago e amplo. É 
exatamente nesse conceito de conteúdo ideológico que se verifica a 
possibilidade do exercício arbitrário das prisões, em desrespeito aos direitos 
fundamentais, tornando legítimas decisões injustas e ilegais (KATO, 2005, 
apud RANGEL, 2015, p. 810).  

 

Por derradeiro, embora haja discussão acerca da subjetividade do conceito, e 

inequívoco o fato de que, seja no momento da aplicação da lei penal ou no momento 

de sua interpretação, há uma subjetividade entorno da medida, o que abre um leque 

de possibilidade de fundamentações. Contudo, embora haja grande variabilidade, 

ainda há que se demonstrarem os demais requisitos da medida, obedecendo-se o 

princípio constitucional da presunção de inocência. Há de se levar em conta que, 

qualquer que seja a fundamentação adotada, é necessário uma vinculação ao caso 

concreto, que não a própria conduta delitiva.  

Em virtude dessas considerações, denota-se que a fundamentação baseada 

na gravidade abstrata do delito, por si só, não é apta a fundamentar o decreto 

cautelar, por afronta direta aos requisitos processuais e princípios constitucionais 

inerentes a todos os indivíduos, sendo necessário em casos concretos a 

demonstração inequívoca da necessidade da medida. Que a conduta é 

abstratamente grave não se questiona – ou ela não seria crime. Mas para ensejar a 

prisão preventiva – ultima ratio, é imprescindível que ela seja revestida de particular 

gravidade. 

Em consonância com o acatado, Lopes Jr defende que, qualquer que seja o 

fundamento da prisão, quando fundada na garantia da ordem pública e na gravidade 
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abstrata do delito, é imprescindível a existência de prova do alegado periculum 

libertatis, ou seja, não basta somente a presunção de que existe uma gravidade 

envolta do delito, é necessária a demonstração cabal, concreta, com suporte fático 

probatório suficiente para legitimar a medida A guisa do exposto, ainda 

complementa: 

 

É imprescindível um juízo sério, desapaixonado e, acima de tudo, calcado 
na prova existente nos autos. A decisão que decreta a prisão preventiva 
deve conter um primor de fundamentação, não bastando a invocação 
genérica dos fundamentos legais. Deve o juiz demonstrar, com base na 
prova trazida aos autos, a probabilidade do fumus commissi delicti e do 
periculum libertatis (LOPES JR, 2016, p. 519). 

 

No mesmo sentido, é o entendimento dos autores Nestor Távora e Rosmar 

Rodrigues Alencar, ao sustentarem que a gravidade da infração não é um 

fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, cabendo ao juiz à frieza 

necessária ao enfrentar os fatos, e se a infração impressiona por sua gravidade, 

sendo fundamental o uso do equilíbrio “para que a condução do processo possa 

desaguar na punição adequada, o que só então permitirá a segregação”, sendo que, 

em caso contrário, haveria uma verdadeira antecipação da pena. (2016, p. 1255).  

Em virtude dessas considerações, conclui-se que a prisão preventiva, 

fundada somente no requisito gravidade abstrata do delito praticado pelo agente, 

não é legítima, sendo considerada ilegal por afronta direta aos direitos fundamentais. 

Não basta um modelo genérico de periculosidade, mas sim fundamentos concretos 

e idôneos avaliado pelo julgador em cada caso concreto apto a ensejar a prisão.  

 

4.2 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de 

Justiça (STJ).  

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) são 

tribunais superiores brasileiros. O artigo 102 da Constituição Federal discorre acerca 

da competência do Supremo, que tem como principal função guardar a Constituição 
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Federal. De outro norte, o artigo 105 da Constituição Federal trata da competência 

do STJ, que tem por objeto tratar de recursos que ofendam a lei infraconstitucional. 

Acerca do caso tratado, ou seja, possibilidade de decretação da prisão 

preventiva fundada no perigo em abstrato da conduta, ambos os tribunais já se 

pronunciaram contrariamente à prática. 

 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 

n.º 126.003, decorrente de um processo do Estado de São Paulo, cujo relator foi o 

Ministro Teori Zavascki, sustentou que: 

 

[...] 3. Segundo o art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva 
poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime 
(materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um 
elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem 
econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para 
assegurar a aplicação da lei penal. Para qualquer dessas hipóteses, é 
imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos 
incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de 
outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de 
Processo Penal 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da 
impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base (a) na 
gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, e (b) em presunção 
de fuga. Precedentes. 5. Ordem concedida, em parte. (BRASIL, 2015c, 
grifou-se).  

 

No caso em apreço, a paciente foi presa após revista íntima realizada para 

ingresso de visitantes em uma penitenciária, por trazer consigo 140g de maconha. O 

flagrante foi convertido em prisão preventiva e a paciente denunciada pelo delito de 

tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III da Lei n.º 11.434/06).  

Em primeiro grau, o juiz monocrático, ao analisar o pedido de prisão 

preventiva, fundamentou sua decisão nos seguintes requisitos: 

 

Como adendo, trata-se de conduta que se reveste de extrema gravidade, 
conhecida por fomentar outros crimes e, também, por causa severos danos 
à saúde pública. Além disso, foi praticada no interior de estabelecimento 
prisional, demonstrando, assim, maior periculosidade dos envolvidos 
(BRASIL, 2015c). 
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Verifica-se, em poucas palavras, a invocação da gravidade do delito para se 

decretar a medida extrema. Nesse sentido ainda, foi o entendimento do Tribunal de 

Justiça de São Paulo ao indeferir o pedido liminar, alegando que “[a] paciente teria 

ingressado com significativa quantidade de drogas em estabelecimento prisional, o 

que requer maior cautela na análise do pedido.” (BRASIL, 2015c). Denota-se, então, 

que o decreto prisional baseou-se, novamente, na gravidade em abstrato do delito 

de tráfico de entorpecentes. 

Em virtude dessas considerações, o Supremo Tribunal Federal, ao conceder 

a ordem de soltura, susteve:  

 

Segundo remansosa jurisprudência desta corte, não basta a gravidade do 
crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade e 
á saúde pública para justificar a imposição da prisão cautelar. Assim, o 
STF vem repelindo a prisão preventiva baseada apenas na gravidade 
do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele 
decorrente (BRASIL, 2015c, grifou-se).    

 

No mesmo sentido foi o entendimento do STF no julgamento do Habeas 

Corpus n.º 132.615, derivado de São Paulo, cujo relator foi o Ministro Celso de 

Mello. Segundo a ementa:  

 

EMENTA: Entorpecentes. Tráfico. Quantidade: cocaína (10,6g) e maconha 
(6g). [...] Ausência, no caso, de requisitos mínimos de cautelaridade. 
Insubsistência da prisão cautelar da paciente [...]  A privação cautelar 
da liberdade individual constitui medida qualificada pela nota da 
excepcionalidade, somente se justificando em situações de real 
necessidade evidenciadas por circunstâncias concretas efetivamente 
comprovadas e referidas na decisão que a decretar, observados, sempre, 
os pressupostos e os fundamentos a que alude o art. 312 do CPP. 
Precedentes. Impõe-se repelir, por inaceitáveis, discursos judiciais 
consubstanciados em tópicos sentenciais meramente retóricos, 
eivados de generalidade, destituídos de fundamentação substancial e 
reveladores, muitas vezes, de linguagem típica dos partidários, do “direito 
penal simbólico” ou, até mesmo, do “direito penal do inimigo”, e que 
manifestados com o intuito de decretar indevidas prisões cautelares ou de 
proceder a inadequadas exacerbações punitivas culminam por vulnerar, 
gravemente, os grandes princípios liberais consagrados pela ordem 
democrática na qual se estrutura o Estado de Direito, exposto, com esse 
comportamento, uma inadmissível visão autoritária e nulificadora do regime 
das liberdades fundamentais em nosso País. Precedentes: HC 85.531/SP, 
Rel. Min. Celso de Mello. v.g. (BRASIL, 2016a, grifou-se).  
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No citado caso, tratou-se de Habeas Corpus contra decisão emanada do 

Superior Tribunal de Justiça, cujo acordão baseou-se na gravidade em abstrato do 

delito. Em resumo, o STJ sustentou que: “Não é ilegal o encarceramento provisório 

decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade “in concreto” 

do delito, indicadora, na dicção do juízo de primeiro grau, de ‘conduta nociva da 

agente, lesando profundamente a saúde pública” (BRASIL, 2016a). 

No presente caso, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da 

ordem de “habeas corpus”, formulando parecer assim fundamentado: 

 

O pleito deve ser concedido. Se não mais subsiste a prisão preventiva 
obrigatória, não se pode cogitar de categorias de crimes que seriam 
essencialmente mais graves que outros e, portanto, passíveis da 
medida. O que a autoriza é a conduta concretamente realizada e as 
circunstâncias que a envolvem. De outro giro, tampouco há que se 
cogitar de um modelo abstrato de periculosidade ou de determinadas 
categorias de pessoas predispostas ao crime, tal como pretendia 
Lombroso. Também aqui a periculosidade há de ser vista a partir da 
conduta do agente e de sua história de vida. 
[...] 
De resto, a decisão que decretou a prisão cautelar não apontou, 
minimamente, conduta do paciente que pudesse colocar em risco a ordem 
pública, a instrução processual ou a aplicação da lei penal. Além disso, 
contrariou entendimento firmado por essa Corte no sentido de ser 
inconstitucional a vedação à liberdade provisória prevista no art. 44 da Lei 
nº 11.343/06. E a gravidade abstrata do delito não serve de mote à 
preventiva, conforme pacífica jurisprudência. (BRASIL, 2016a, grifou-
se).   

 
 

 
Observa-se que, mesmo sendo pacífico o entendimento da impossibilidade da 

decretação da prisão preventiva baseada no perigo abstrato, ainda há casos em que 

ocorre a ilegalidade. Conforme aclarado pelo Ministério Público Federal, ao proferir 

parecer, não há como se cogitar um modelo de periculosidade abstrata ou de 

determinadas categorias de pessoas predispostas ao crime, necessitando, ambos os 

casos, a fundamentação ser arguida com fundados dados em concreto. É preciso 

insistir no fato de que os Tribunais Estaduais bem como juízes monocráticos de 

primeira instância relutam em aplicar o entendimento consolidado, o que 

compromete o sistema carcerário já à beira de um colapso. 
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Convém ressaltar o posicionamento do relator Celso de Mello no presente 

caso, ao proferir que:  

 

É por isso que esta Suprema Corte tem censurado decisões que 
fundamentam a privação cautelar da liberdade no reconhecimento de 
fatos que se submetem à própria descrição abstrata dos elementos 
que compõe a estrutura jurídica do tipo penal. [...] Essa asserção 
permite compreender o rigor com que o Supremo Tribunal Federal tem 
examinado a utilização por magistrados e Tribunais, do instituto da tutela 
cautelar penal, em ordem a impedir a subsistência dessa excepcional 
medida privativa de liberdade, quando inocorrente hipótese que possa 
justifica-la: “Não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitira 
que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à 
gravidade do crime imputado, do qual (...) ‘ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’ (CF, 
art. 5º, LVII).”. (BRASIL, 2016a, grifou-se).   

 

Ao ensejo da conclusão deste item, denota-se que, de acordo o Supremo 

Tribunal Federal, é incontornável a necessidade de que a fundamentação da prisão 

preventiva seja adequada aos requisitos legais, analisado ao caso concreto, pois, 

enquanto uma medida meramente cautelar, não pode fundamentar-se em alegações 

infundadas e inconcretas.  

Em consonância com o acatado é também o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça. No julgamento do Recurso em Habeas Corpus Nº 24.034, cuja 

relatora foi a Ministra Laurita Vaz, restou estipulado, de acordo ementa: 

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . CRIME DE 
ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM 
FUNDAMENTO APENAS NA GRAVIDADE DO DELITO. NECESSIDADE 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR NAO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

1. Exige-se concreta fundamentação no decreto de prisão preventiva, com 
demonstração dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, 
sob pena de desrespeito ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 

2. A gravidade em abstrato do delito, com a descrição dos elementos 
inerentes ao tipo penal ora apurado, dissociada de qualquer outro 
elemento concreto e individualizado, não tem, de per si , o condão de 
justificar a custódia cautelar. Outrossim, argumentos abstratos, 
desprovidos de qualquer suporte fático, não podem respaldar a prisão 
provisória, a qual somente poderá ser justificada motivação válida e 
aliada a um dos requisitos legalmente previstos. (BRASIL, 2008). 

 



67 

 

 

 

Denota-se, conforme estipulado, o entendimento da impossibilidade de 

fundamentação na gravidade abstrata do delito, sem que o fundamento esteja 

associado a fatos concretos que justifiquem a medida excepcional.   

Registre-se, ainda o entendimento conferido pelo STJ no julgamento do HC 

n.º 306.295, derivado de São Paulo, sendo relator o Ministro Sebastião Reis Junior. 

No caso em concreto, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do 

delito de roubo circunstanciado, sendo a prisão convertida em preventiva, em 1º 

instância, com base na garantia da ordem pública, com base nos fundamentos 

seguintes: 

 

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de delito pela prática do 
crime de roubo, supostamente perpetrado mediante emprego de grave 
ameaça e violência contra a vítima, cujo crime é considerado de extrema 
gravidade, atenta contra a ordem pública e é responsável pela grande 
insegurança que assola nossa comunidade (BRASIL, 2015d).  

  

Denota-se, pela parte da decisão transcrita, que não houve apontados 

elementos concretos aptos a fundamentar o decreto prisional, somente o fato de que 

o crime in tela se reveste de periculosidade. Na oportunidade do voto, o relator 

Ministro Sebastião Reis Junior sustentou que: 

 

Há, na jurisprudência do Superior Tribunal um sem-número de 
precedentes, todos exigindo que o decreto de prisão provisória venha, 
sempre e sempre, calçados em bons elementos de convicção, 
elementos concretos, elementos que justifiquem, efetivamente, a 
necessidade da prisão.  

[...] 

Nos termos da jurisprudência assentada no âmbito desta Corte 
Superior, a gravidade genérica do delito, bem como conjecturas sobre o 
dano social da conduta e de sua influência na prática de outros crimes, por 
si sós, são insuficientes para amparar decreto de prisão preventiva. 
(BRASIL, 2015d, grifou-se).   

 

Em razão do exposto, a ordem foi concedida a fim de revogar a prisão 

preventiva do paciente, por afronta ilegalidade aos preceitos fundamentais.  Ao 

ensejo da conclusão desse item, colaciona-se a ementa do julgamento feito pelo 
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STJ, do HC n.º 314.112, decorrente de Pernambuco, cujo relator foi o Ministro 

Ericson Maranho: 

 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO E 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RECONHECIMENTO 
DA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO TRIBUNAL DE 
ORIGEM. EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA AO CORRÉU. 
SITUAÇÕES DIVERSAS. SEGREGAÇÃO DECRETADA SEM A DEVIDA 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO DE 
TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS 
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO Embora 
não haja pedido expresso nesse sentido, verifico no caso dos autos que a 
prisão preventiva do paciente não preenche os pressupostos previstos 
no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, tendo em vista que foi 
justificada exclusivamente na gravidade abstrata do delito de tráfico, 
fundamento inidôneo e insuficiente para justificar a constrição 
antecipada. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, 
para revogar a prisão preventiva em discussão, ressalvada a possibilidade 
de decretação de nova prisão, se demonstrada a partir de fatos concretos 
sua necessidade. (BRASIL, 2015e, grifou-se). 

 

Em seu voto, o relator Ministro Ericson Maranho, sustentou que: 

 

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento 
pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente 
sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em 
decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos 
previstos no art. 312 do CPP. É certo, ainda, que, em razão do princípio da 
presunção da inocência ou da não culpabilidade, a prisão preventiva deve 
ser a exceção, imposta apenas aos casos em que não for possível a 
manutenção da liberdade com ou sem a implementação de medida cautelar 
diversa prevista no art. 319 do CPP. Na hipótese dos autos verifico não 
estarem presentes fundamentos idôneos que justifiquem a prisão 
processual do paciente, tendo em vista que o Magistrado de primeiro grau 
justificou sua segregação cautelar na preservação da ordem pública, na 
conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal, 
tendo utilizado fundamentos genéricos, sem qualquer embasamento nos 
fatos concretos. A alegação utilizada na ocasião da decretação da 
prisão preventiva, de gravidade abstrata do delito de tráfico não 
constitui motivação idônea e suficientes para justificar a constrição 
antecipada. (BRASIL, 2015e, grifou-se). 

 

Como se depreende pela análise dos entendimentos colacionados, é pacífico 

nos tribunais superiores o caráter excepcional da medida cautelar ora debatida, de 
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modo que a alegação da gravidade abstrata do delito não se constitui fundamento 

idôneo a decretação da medida.  

 

4.3 A (in)aplicação do entendimento do STF e STF pelos tribunais e juízes 

locais. 

 

Embora seja pacífico na doutrina e na jurisprudência a impossibilidade da 

decretação da prisão preventiva com fulcro apenas na gravidade do delito, o que se 

observa na prática forense é uma conduta diversa por parte dos operadores do 

direito.   

É de ser relevado que, na prática, tribunais locais e juízes monocráticos de 

primeira instância, em contrapartida ao entendimento, deferem o pleito prisional 

cautelar fundado exclusivamente no perigo abstrato do delito, especialmente quando 

relacionado ao tráfico de entorpecentes, em razão da cultura do aprisionamento que 

gira entorno do tráfico, com resquícios ao direito penal do inimigo, sendo o traficante 

o inimigo social do século XXI.  

Posta assim a questão, analisar-se-á a conduta dos magistrados e 

desembargadores dos tribunais locais ao enfrentarem a questão em casos locais.  

Inicialmente, analisa-se a decisão proferida nos autos do processo n.º 

0007820-54.2016.8.26.0408, oriundo da 2º Vara Criminal da cidade de Ourinhos/SP. 

No caso in concreto, o indivíduo foi preso em flagrante delito pela prática do 

delito de tráfico de entorpecentes, pois, conforme narrado, estaria traficando drogas 

próximo à sua residência, sendo encontrando, após busca e apreensão, a 

quantidade de 16,8g de cocaína e 19,4g de maconha, além da quantia de R$ 

350,00.  

Em decisão do pedido de conversão da prisão em flagrante para prisão 

preventiva, formulado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a magistrada 

fundamentou a concessão da medida prisional nos fundamentos ora colacionados: 
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A prisão do indiciado justifica-se para garantia da ordem pública, na 
medida em que é cedido que o crime de tráfico de drogas é gravíssimo, 
traz intranquilidade social, destrói o ambiente familiar ao gerar vício e a 
dependência química, motiva a prática de outros crimes, mormente os 
violentos diante do descontrole dos usuários tomados pelos efeitos das 
drogas, e por fim, mas não menos importante, financia o crime organizado, 
fato que é público e notório, razão pela qual a soltura do indiciado geraria 
prejuízo à ordem pública, porquanto poderia continuar, como há indícios do 
que faz, traficando drogas e mantendo os efeitos nefastos de tal atividade. 
[...] Por essas razões também, e dada à natureza hedionda da conduta 
do indiciado que será apurada nos autos principais, verifica-se que se 
mostram insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão [...] 
(SÃO PAULO, 2016a, grifou-se).  

 

Observa-se, pela análise do trecho decisório, a inaplicabilidade do 

entendimento consolidado nos tribunais, respaldando-se a decisão em visível 

ilegalidade. Ressalta-se que essa decisão é padrão nos casos que envolvem o 

tráfico de entorpecentes, figurando quase como um modelo, pois os fundamentos 

utilizados são os mesmos.  Convém notar, igualmente, que, a defesa do réu, 

acautelado nos autos do processo citado, impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo (nº 2007933-97.2017.8.26.0000), julgado pela 

14ª Câmara de Direito Criminal, ocasião em que o decreto prisional restou mantido, 

por motivos igualmente ilegais, nota-se: 

 

Insta salientar que, conquanto a gravidade do delito de per si não justifique 
a manutenção da prisão preventiva, a constrição revela-se necessária à 
garantia da ordem pública, que não se limita a prevenir a reprodução de 
fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria 
credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo dos interesses 
sociais de segurança. Com efeito, o delito imputado ao paciente, cuja 
espécie e gravidade vêm atemorizando a sociedade a qual se vê refém 
da criminalidade fomentada pelo nefasto comércio de drogas, que 
afronta a ordem pública ocasiona problemas de toda ordem, como os 
de saúde pública e a proliferação de diversos crimes reflexos deve 
merecer rigor na análise de qualquer medida que antecipadamente 
reintroduza o paciente ao convívio social. Em suma, a prisão do paciente 
é legal e deve ser mantida, não se configurando nenhum constrangimento a 
ser sanado. Assim, diante da inexistência de constrangimento ilegal a ser 
reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada. (SÃO PAULO, 2017, grifou-se). 

 

Analisa-se, mais uma vez, que a gravidade do delito, por si só, fora utilizada 

para manter o decreto prisional do investigado, em discrepância ao entendimento 

formulado. 
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 Do mesmo modo, opera o julgador atuante na 1º Vara Criminal da cidade de 

Ourinhos/SP, conforme se verifica pela decisão convertendo a prisão em flagrante 

em preventiva no bojo dos autos n.º 0005141-81.2016.8.26.0408. Na oportunidade, 

a magistrada deferiu o pleito prisional com base nos fundamentos colacionados: 

 

No caso dos autos, encontram-se preenchidos os requisitos dos artigos 312 
e 313 do Código de Processo Penal. Trata-se de crime cuja pena máxima é 
superior a quatro anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 
A decretação da prisão preventiva no caso em concreto tem por 
fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista que a 
liberdade do acusado gera perigo concreto às pessoas de bem da 
sociedade em geral. 

É público e notório que a cada dia mais e mais pessoas são atraídas para o 
tráfico em razão da ilusão de dinheiro fácil, o que realmente ocorre nos 
muitos casos em que a atuação repressiva do Estado não se dá de forma 
imediata e rígida. 

As eventuais circunstâncias de o acusado ser primário e ter residência fixa 
não impedem a sua prisão e tampouco ensejam a liberdade provisória, ante 
os demais elementos constantes dos autos e retro referidos (SÃO PAULO, 
2016b, grifou-se).   

 

Destarte, evidencia-se que no caso em concreto, o agente fora mantido preso 

cautelarmente em garantia da ordem pública, pois a sua liberdade colocaria em risco 

a vida das demais pessoas da sociedade, o que é encontrado no discurso do direito 

penal do inimigo. Conclui-se que não foram apontados elementos coesos e 

suficientes para embasar a prisão, contudo o agente manteve-se preso até a data da 

sentença penal condenatória, ainda não transitada em julgado por pendência de 

recurso de apelação.  

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em casos 

análogos, ou seja, envolvendo o tráfico de drogas, mantém o mesmo 

posicionamento até agora debatido, contrário aos tribunais superiores. Nesse 

sentido, foi o julgamento dos Habeas Corpus ora colacionados:  

 

EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de substâncias entorpecentes, 
associação para o tráfico e posse ilegal de arma – Conversão da prisão em 
flagrante em cautelar – Insurgência contra a manutenção da custódia 
cautelar – Alegação de falta de justa causa para a prisão preventiva – 
Inadmissibilidade – Descabida a pretendida discussão aprofundada, nos 
angustos lindes do remédio heroico, acerca da prova da prática do crime - 
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Decisões objurgadas pautadas pela gravidade in concreto do delito, 
motivadora da necessidade de preservação da prisão cautelar para a 
garantia da ordem pública, em conformidade com a regra do artigo 312 
do Código de Processo Penal e a norma inscrita no artigo 93, inciso IX, 
da Constituição Federal – Crime concretamente grave, mercê da 
razoável quantidade e diversidade das drogas apreendidas (56,140 
gramas de maconha e 20,780 gramas de cocaína) - Crime de tráfico, 
ademais, equiparado aos hediondos [...] Descabimento, por inadequação, 
de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de 
Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011, 
mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo 
Código. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado (SÃO PAULO, 
2017b, grifou-se). 

 

No citado caso, tratou-se o delito de tráfico de entorpecentes como 

“concretamente graves” em razão dos entorpecentes encontrados, sem adequação 

a norma legal ou há apontamento a algum fato concreto que justificasse a medida. 

No mesmo sentido, julgou descabido, por inadequação, a aplicação das demais 

medidas cautelares, sem, contudo, motivar o motivo da impossibilidade de 

aplicação.  

 

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANULAÇÃO DA 
DECISÃO. AFASTAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. 
MEDIDAS ALTERNATIVAS À CAUTELAR EXTREMA. DESCABIMENTO. 
PROVA DA MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. 
PRIMARIEDADE, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA, POR SI SÓ 
NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR EM CRIMES GRAVES E 
EQUIPARADOS A HEDIONDOS. Tráfico de Drogas. Prisão preventiva. 
Legalidade. Decisão devidamente fundamentada e individualizada. Medida 
extrema imposta em desfavor da paciente com base na gravidade do 
delito de tráfico de drogas para a saúde pública. Materialidade 
comprovada e fortes indícios de autoria. As cautelares diversas do 
encarceramento preventivo, mesmo diante da comprovação in casu de 
residência fixa, de ocupação lícita e da ausência de maus 
antecedentes, não se mostram suficientes para coibir eventual risco de 
reiteração delitiva. A prisão faz-se necessária para garantir a instrução 
processual e assegurar a ordem pública. (SÃO PAULO, 2016b, grifou-
se).   

 

Com efeito, no julgamento acima colacionado, observa-se que a prisão 

cautelar foi imposta ao agente em razão da gravidade do delito de tráfico de 

entorpecentes para a saúde pública. Denota-se que não foram apresentados 

quaisquer elementos concretos aptos a ensejar a prisão. 
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PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PROPORCIONALIDADE. 
MEDIDAS ALTERNATIVAS À CAUTELAR EXTREMA. DESCABIMENTO. 
PROVA DA MATERIALIDADE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. 
CONFISSÃO DO PACIENTE. OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA 
NÃO COMPROVADOS. PRIMARIEDADE POR SI SÓ NÃO OBSTA A 
PRISÃO CAUTELAR EM CRIMES GRAVES E EQUIPARADOS A 
HEDIONDOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI DE 
DROGAS. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. 
Legalidade. Medida extrema imposta em desfavor do paciente com base 
na gravidade do delito de tráfico de drogas para a saúde pública.. As 
cautelares diversas do encarceramento preventivo, diante da inadequada 
comprovação in casu de residência fixa, de ocupação lícita e de ausência 
de maus antecedentes, não se mostram suficientes para coibir eventual 
risco de reiteração delitiva, tampouco para assegurar a ordem pública e a 
regularidade da ação penal, com a consequente aplicação da lei repressiva, 
diante do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal (SÃO 
PAULO, 2015, grifou-se). 

 

Como se depreende das ementas citadas derivadas do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, a gravidade do delito de tráfico de drogas, por seu efeito 

negativo na saúde pública, enseja, na visão do tribunal, fundamento idôneo para 

manter o decreto cautelar, em desconcerto com entendimento consolidado.  

É sobremodo importante frisar que a conduta é perpetrada por demais 

Tribunais de Justiça, conforme será constatado pela análise dos julgados a seguir 

exibidos.  

O Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão proferida em 19/02/2016, ao 

julgar um Habeas Corpus, se posicionou no sentido de que a gravidade do delito de 

tráfico de entorpecentes, aliada à prova de existência do crime e indícios de autoria, 

seriam fundamentos idôneos a justificar o decreto prisional cautelar.  

 

 PRISÃO PREVENTIVA - IRREGULARIDADE NA CUSTÓDIA CAUTELAR 
DECRETADA DE OFÍCIO - ART. 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL - PRESENÇA DOS REQUISITOS - 
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ILEGAL NÃO EVIDENCIADA - OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - CONDUTA NÃO 
INDIVIDUALIZADA - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS 
FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - 
INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 
A necessidade de garantir a ordem pública, devidamente comprovada nas 
evidências da gravidade da conduta específica do encarcerado, aliada à 
prova da existência do crime e aos satisfatórios indícios quanto à autoria, é 
fundamento suficiente e legítimo para a manutenção da segregação 
preventiva e não ofende os princípios da isonomia e da igualdade .As 
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condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a segregação 
preventiva. Inaplicável qualquer medida cautelar diversa da prisão, ante a 
necessidade de se manter o paciente afastado da sociedade. Ordem 
parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada (PARANÁ, 
2016, grifou-se).   

 

No mesmo sentido entendeu o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao 

julgar o HC n.º 40050281720138120000, em 24 de julho de 2013: 

 

E M E N T A-HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - POSSE DE 
ARMA DE FOGO - LOCAL DOS FATOS - ALDEIA INDÍGENA - RISCO À 
SAÚDE PÚBLICA E A SEGURANÇA SOCIAL - REVOGAÇÃO DA PRISÃO 
PREVENTIVA - INDEFERIMENTO - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - 
OFENSA À ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DA PRISÃO - 
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP - ORDEM 
DENEGADA. 1.Não há falar em constrangimento ilegal se o magistrado de 
primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em 
preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta os 
elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os 
destinados à garantia da ordem pública, além dos demais requisitos 
legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.O 
tráfico de drogas e o crime de posse de arma de fogo e munição são 
crimes de perigo abstrato em que a probabilidade do dano é presumida 
pelo direito penal, visam, respectivamente, a saúde pública e a 
segurança social que devem ser preservadas, ainda mais por se tratar 
de uma aldeia indígena (MATO GROSSO DO SUL, 2013, grifou-se).   

 

Em consonância com o acatado, agiu também de maneira contrária o Tribunal 

de Justiça de Alagoas, ao julgar o HC n.º 0800017-79.2017.8.02.0000 em 

24/04/2017, ao considerar que, o perigo permanente acarretado pelo tráfico, por si 

só, seria motivo legal e mais que suficiente para a segregação cautelar.  

 

PROCESSO PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA 
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE AUTORIZAM A 
MEDIDA EXTREMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA IN ABSTRATO 
SUPERIOR A 4 ANOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIME. A 
prisão processual, medida de exceção, demanda, para sua subsistência, 
que estejam presentes os requisitos e pressupostos elencados no art. 312 1 
do Código de Processo Penal, bem como a sua concreta fundamentação, 
apontando-se os fatos que indiquem a indispensabilidade da constrição do 
agente. Convém registrar ser o tráfico de droga crime de perigo 
permanente, trazendo risco social efetivo, concreto, à comunidade 
como um todo, colocando, por isso, sem dúvida alguma, a ordem 
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pública em estado de vulnerabilidade, o que, por si só, é motivo legal 
mais do que suficiente para a segregação cautelar, como autoriza o art. 
312 do Código de Processo Penal (ALAGOAS, 2017, grifou-se).   

 

Registre-se, ainda, o entendimento formulado pelo Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Norte ao julgar o HC n.º 20160039361 em 16/04/2016. 

 

CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS 
LIBERATÓRIO. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS NAS 
DEPENDÊNCIAS DE UNIDADE PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 
40, III, LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSA 
REVOGAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 
AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. 
ENCARCERAMENTO CAUTELAR FUNDADO NA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE 
REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 
IRRELEVÂNCIA. INEFICÁCIA DE QUAISQUER DAS MEDIDAS 
CAUTELARES PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA 
PREVENÇÃO DE DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 
EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM DISSONÂNCIA 
COM O PARECER DA SÉTIMA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. (RIO 
GRANDE DO NORTE, 2016, grifou-se).   

 

Ao que se verifica, restou demonstrado que o entendimento firmado pelo 

tribunal também se encontra em desacerto com o entendimento consolidado do STJ 

e STF. Diferente disso, há tribunais que aplicam o entendimento formulado, no 

sentido de que não há possibilidade de prisão preventiva quando fundada apenas na 

gravidade do delito do tráfico de drogas, sendo, como exemplo, o caso dos Tribunais 

de Justiça de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, conforme se verifica 

pela análise dos julgamentos abaixo correlacionados. 

 

TJ – PE: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO 
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. O delito imputado à 
paciente, embora grave, é desprovido de violência ou grave ameaça à 
pessoa. 2. Na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente 
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, o 
magistrado processante não apresentou, em relação à paciente, 
motivação concreta que justifique a adoção da medida extrema. 3. 
Muito embora, presentes os pressupostos para a constrição cautelar, 
quais sejam a prova da existência do crime (auto de apresentação e 
apreensão), os indícios suficientes de autoria (auto de prisão em 
flagrante e depoimento dos agentes penitenciários) em suma, o único 
fundamento adotado pelo magistrado de piso para decretar a prisão 
preventiva da paciente foi a gravidade abstrata do delito, fundamento 



76 

 

 

 

que, como cediço, por si só, não se mostra idôneo, sobretudo porque 
genérico e inerente ao tipo penal imputado. (PERNAMBUCO, 2015, 
grifou-se).   

 

No caso do Tribunal de Justiça de Pernambuco, denota-se que mesmo 

presentes os requisitos da prova da autoria e indícios suficientes de autoria, o 

fundamento da gravidade em abstrato do delito de tráfico de entorpecentes não se 

mostrou idôneo a amparar o decreto cautelar, pois não foram apresentados motivos 

concretos que justificassem a medida.  

 

TJ - RS: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS. Ordem concedida, ratificando a liminar. [...] Assim, não basta a 
constatação do desvio social ou a gravidade abstrata da infração. 
Elementos concretos devem demonstrar que aquele determinado 
agente, se mantido em liberdade, abala de maneira excepcional a 
ordem, pois a ordinária reprovação dos abalos à ordem, inerente à 
tipicidade normativa penal, exige, como regra, a observância do due 
process of law e a comprovação da culpa.  A prisão preventiva não é 
instrumento de antecipação punitiva nem de gestão de riscos inerentes à 
vida em sociedade. Lembra HASSEMER, que a prisão preventiva não pode 
perseguir objetivos do direito penal material, pois a persecução com 
finalidade de prevenção geral ou especial pressupõe que se encontre firme 
o pressuposto da culpabilidade.6 E, definitivamente, o encarceramento 
sistemático não reduz os riscos, tende até mesmo a aumentá-los.7 A falta 
de fundamento concreto para a prisão torna obrigatório reconhecer a 
ilegalidade da prisão e relaxá-la (RIO GRANDE DO SUL, 2014, grifou-se). 

 

Em relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, denota-se que o 

entendimento encontra-se em consonância ao formulado pelas cortes superiores, e 

mais, ratificam que a prisão preventiva não pode ser utilizada como antecipação 

punitiva e nem como controlador dos riscos inerentes à vida em sociedade.  

 

TJ – RJ: Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados 
na Lei n.º 11.343/06. 2. Penso que o decisum atacado se baseou nas 
circunstâncias do caso concreto e na ausência de necessidade da prisão. 3. 
A eventual probabilidade de reiteração do crime e a gravidade em 
abstrato do delito não são fundamentos para decretar a prisão. 
Ademais, o recorrido demonstrou condições pessoais favoráveis, eis que é 
tecnicamente primário, pois não ostenta anotações criminais com sentença 
condenatória transitada em julgado. 4. A meu ver, a magistrada agiu de 
forma escorreita. 5. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se, na 
íntegra, a douta decisão monocrática (RIO DE JANEIRO, 2017, grifou-se).   
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Em virtude dessas considerações, fica demonstrado que, embora seja um 

entendimento firmado e pacífico no âmbito dos tribunais superiores, há uma gama 

de tribunais e juízes que firmam entendimento diverso no âmbito de sua jurisdição. 

Tal fato é possível em razão dos princípios da discricionariedade e do livre 

convencimento, que confere aos julgadores o livre arbítrio, desde que motivado, em 

suas decisões. Ademais, tem-se que se trata de um entendimento firmado e não de 

uma norma legal ou com efeito vinculante.  

Desta maneira, fica evidenciado o tratamento conferido aos traficantes de 

drogas atualmente investidos com o manto de inimigo social, quanto as suas 

prerrogativas constitucionais e processuais nos diversos estados brasileiros, 

especialmente quando relacionado à prisão preventiva e a necessidade de 

encarceramento instantâneo em prol da utopia de um determinado “bem comum” 

criado pela sociedade e “pelos indivíduos do bem”, sendo criada uma modalidade de 

direito a ser aplicada exclusivamente aos processados por tráfico, violando a 

Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito, por considerá-los não 

cidadãos, indignos da lei processual penal.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preciso insistir no fato de que o sistema penal brasileiro encontra-se em 

crise, não se demonstrando eficiente em face as suas funções principais, como por 

exemplo, a proteção de bens jurídicos essenciais do indivíduo e da coletividade. Por 

tais razões, há, atualmente, uma necessidade de se adotar condutas, a fim de 

legitimar o direito penal, com a finalidade de concretizar sua aceitação perante a 

sociedade.  

Convém notar, outrossim, que a adoção de determinadas condutas, causam 

uma falsa percepção de segurança e eficácia do sistema perante o público. Nesse 

sentido, vivemos em contínuos desrespeitos a preceitos e princípios constitucionais, 

que são postos de lado a fim de alcançar o desejo da sociedade. 

Nesse sentido, entra em cena a prisão preventiva que, apesar de ser 

considerada uma medida a ser utilizada como ultima ratio, acaba tomando caminho 

diverso e sendo empregada excessivamente por juízes e tribunais, agravando a 

crise do sistema carcerário, como se depreende pela análise dos gráficos expostos 

no primeiro capítulo, onde se vislumbra o excesso de encarcerados ante o numero 

de vagas, principalmente presos provisórios, que somam 44% da totalidade de 

presos.  

Posta assim a questão, observou-se também elevado número de presos 

tipificados na lei de drogas sendo, no caso de presos masculinos, aproximadamente 

26% do total e em caso de mulheres, aproximadamente 44% do número total de 

mulheres encarceradas. Explica-se tal fato se explica em razão da problemática que 

envolve o tráfico de drogas e sua expansão no meio social, sendo caracterizando 

pela sociedade como a raiz dos problemas sociais e a causa predominante da 

prática dos demais delitos.  

Nessa vertente, o sistema penal se reveste em uma função de guerra contra o 

tráfico, materializando na figura do traficante um inimigo social, cujo objetivo é ser 

exterminado da sociedade, visando transparecer eficiência do sistema e do Estado.  

Tal objetivo, apesar de intangível, é incansavelmente buscado pelos agentes 

do estado e, nessa sistemática, busca-se de todos os modos uma justificativa para 
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se deferir a prisão preventiva, com o intuito de se “esconder” o preso da sociedade 

de maneira automática a prática do delito, uma resposta rápida para se evitar 

críticas e objeções.  

À guisa do exposto, observa-se essa articulação do Estado quando da 

decretação da prisão preventiva em delitos ligados ao tráfico de drogas. Na 

oportunidade, são deixados de lado os requisitos legais e aclamados fundamentos 

genéricos, insuficientes e inidôneos, fundados exclusivamente na gravidade em 

abstrato do delito em espécie e em seus reflexos sociais, o que foi demonstrado ser, 

a vista dos entendimentos formulados pelas mais nobres cortes nacionais, 

inconstitucional, sendo ainda preciso insistir no fato de que a conduta contribui em 

muito para o colapso do sistema carcerário, pois uma das principais causas para a 

crise é quantidade exacerbada de presos provisórios, que por sua maioria, está 

envolvido ao tráfico de entorpecentes.  

Ao ensejo da conclusão desse item, ratifica-se não ser possível a decretação 

da prisão preventiva com base apenas no perigo em abstrato do delito de tráfico. 

Inobstante isso, há uma parcela de Tribunais e juízes monocráticos que agem em 

desacerto entendimento formulado, permitindo que se mantenham pessoas em 

cárcere provisoriamente de maneira ilegal, sendo essa conduta um mero agrado 

social que tem como público uma sociedade com valores enraizados no direito penal 

do inimigo, cujo reflexos ultrapassam a pessoa do encarcerado e passam a figurar 

na própria estrutura do estado e do sistema penal brasileiro.   
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ANEXO A 

Decisão proferida nos autos do Processo Criminal n.º 0005141- 

81.2016.8.26.0408, oriundo da 1º Vara Criminal da cidade de Ourinhos/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/s
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 0
00

51
41

-8
1.

20
16

.8
.2

6.
04

08
 e

 c
ód

ig
o 

11
0F

48
4.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

T
H

A
 B

IA
N

C
H

I T
A

V
A

R
E

S
 D

O
S

 R
E

IS
, l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 1
5/

08
/2

01
6 

às
 1

5:
15

 .

fls. 24



P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/s
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 0
00

51
41

-8
1.

20
16

.8
.2

6.
04

08
 e

 c
ód

ig
o 

11
0F

48
4.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

T
H

A
 B

IA
N

C
H

I T
A

V
A

R
E

S
 D

O
S

 R
E

IS
, l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 1
5/

08
/2

01
6 

às
 1

5:
15

 .

fls. 25



P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/s
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 0
00

51
41

-8
1.

20
16

.8
.2

6.
04

08
 e

 c
ód

ig
o 

11
0F

48
4.

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 é
 c

óp
ia

 d
o 

or
ig

in
al

, a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 M

A
R

T
H

A
 B

IA
N

C
H

I T
A

V
A

R
E

S
 D

O
S

 R
E

IS
, l

ib
er

ad
o 

no
s 

au
to

s 
em

 1
5/

08
/2

01
6 

às
 1

5:
15

 .

fls. 26



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Decisão proferida nos autos do Processo Criminal n.º 0007820- 

54.2016.8.26.0408, oriundo da 2º Vara Criminal da cidade de Ourinhos/SP. 
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