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Este artigo apresenta uma pesquisa empírica cujo corpus consistiu em 203 ações de habeas corpus
julgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 2017. Os dados da pesquisa revelam uma
prática judicial obstrutiva da funcionalidade do habeas corpus como remédio constitucional contra
prisões ilegais por meio de um discurso jurídico lastreado na “garantia da ordem pública”. Em vez de
corrigir a ilegalidade denunciada pelo HC e determinar a soltura da pessoa ilegalmente presa, o
Tribunal mantém a prisão, com argumentos em prol da manutenção da paz social, do perigo que a
pessoa representa caso solta, e da credibilidade do Poder Judiciário. Nossos resultados e discussões
apontam para uma prática judicial autoritária como prática social em que a linguagem – no caso, o
discurso jurídico usado para negar habeas corpus – revela um abuso de poder por parte dos juízes e
demais envolvidos no processo.
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A INEFETIVIDADE JUDICIAL DO HABEAS CORPUS SOB O DISCURSO JURÍDICO DA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA: DEMOCRACIA EM XEQUE?

THE JUDICIAL INEFFECTIVENESS OF HABEAS CORPUS UNDER THE LEGAL
DISCUSSION OF PUBLIC ORDER GUARANTEE: DEMOCRACY IN QUESTION?

LA INEFECTIVIDAD DEL HABEAS CORPUS BAJO EL DISCURSO JURÍDICO DE LA
GARANTÍA DEL ORDEN PÚBLICO: ¿DEMOCRACIA EN JAQUE?

Eixo temático: Estudos da Linguagem

RESUMO

Este artigo apresenta uma pesquisa empírica cujo corpus consistiu em 203 ações de habeas corpus
julgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em 2017. Os dados da pesquisa revelam uma
prática judicial obstrutiva da funcionalidade do habeas corpus como remédio constitucional contra
prisões ilegais por meio de um discurso jurídico lastreado na “garantia da ordem pública”. Em vez de
corrigir a ilegalidade denunciada pelo HC e determinar a soltura da pessoa ilegalmente presa, o
Tribunal mantém a prisão, com argumentos em prol da manutenção da paz social, do perigo que a
pessoa representa caso solta, e da credibilidade do Poder Judiciário. Nossos resultados e discussões
apontam para uma prática judicial autoritária como prática social em que a linguagem – no caso, o
discurso jurídico usado para negar habeas corpus – revela um abuso de poder por parte dos juízes e
demais envolvidos no processo.

Palavras-chave: Judiciário. Discurso de poder. Garantia constitucional. Prisões ilegais.

ABSTRACT

This article presents an empirical research whose corpus consisted of 203 habeas corpus actions
judged by the Court of Justice of Sergipe in 2017. The survey data reveal an obstructive judicial
practice of habeas corpus functionality as a constitutional remedy against illegal prisons through a
legal discourse based on the “guarantee of public order”. Instead of correcting the illegality
denounced by the HC and ordering the release of the illegally imprisoned person, the Court
maintains the prison, with arguments in favor of maintaining social peace, the danger that the person
represents if released, and the credibility of the judiciary. Our results and discussions point to an
authoritarian judicial practice as a social practice in which language - in this case, the legal discourse
used to deny the habeas corpus - reveals an abuse of power by judges and others involved in the
process.

Keywords: Judiciary. Power discourse. Constitutional remedy. Illegal prisons.

RESUMEN

Ese artículo presenta una investigación empírica cuyo corpus consistió en 203 acciones de habeas
corpus juzgadas por el Tribunal de Justicia del estado de Sergipe en el año de 2017. Los datos de la
investigación revelan una práctica judicial obstructiva de la funcionalidad del Habeas Corpus como
solución constitucional en contra de las prisiones ilegales por medio de un discurso jurídico
respaldado en la "garantía del orden público". En vez de corregir la ilegalidad denunciada por el HC,
el Tribunal mantiene la prisión, con argumentos en pro de la manutención de la paz social, del
peligro que la persona representaría si fuera liberada y de la credibilidad del Poder Judicial. Nuestros
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resultados y discusiones apuntan hacia una práctica social en la que el lenguaje (en este caso, el
discurso jurídico usado para negar HC) revela un abuso de poder por parte de los jueces y las demás
personas involucradas en el proceso.

Palabras clave: Poder Judicial. Discurso de poder. Solución constitucional. Prisiones Ilegales.

1 Considerações iniciais

A língua(gem) é uma poderosa ferramenta de comunicação e influência, portanto, poder, visto que é
sabido que os sentidos perpassam pelas mais variadas formas de linguagem como a verbal, por meio
de imagens, gestos, em que uma placa de trânsito comunica, uma escultura produz sentido, uma
fotografia marca um dado momento no tempo, na história pessoal e coletiva, assim como os mais
variados tipos de discurso que circulam em nossa sociedade. A linguagem é, assim, uma atividade
simbólica que auxilia o indivíduo a perceber o mundo em que vive. Contudo, vale lembrar que,
embora a linguagem seja uma capacidade inerente à condição humana, o sistema de signos
linguísticos de uma determinada comunidade perpassa por um processo de ensino-aprendizagem.

Assim, todo indivíduo que deseja compreender a realidade a sua volta, entendendo e produzindo
sentidos, ao mesmo tempo, precisa estar familiarizado com esse código de signos de uma dada
língua, para requerer seus direitos, manifestar sua opinião, questionar condutas, as suas e de
terceiros, porque “a língua é uma forma de categorizar o mundo, de interpretá-lo”, conforme Fiorin
(2015, p. 16). Por isso, ela exprime maneiras diferenciadas de se ver o mundo que variam segundo
um povo e sua cultura. Sendo assim, língua e cultura estão intimamente relacionadas.

Para a Linguística Aplicada [doravante LA], a linguagem é vista como prática social, “seja no
contexto de aprendizagem de língua materna ou outra língua, seja em qualquer outro contexto onde
surjam questões relevantes sobre o uso da linguagem”, afirmam Menezes et al (2009, p. 25). Apesar
de a LA ter focado, em sua origem, na descrição de línguas e no ensino de línguas, particularmente,
as estrangeiras, assim como na questão da tradução, a LA é uma disciplina utilizada “em outros
contextos institucionais (mídias, empresa, delegacia de polícia, clínica médica etc.)” (MOITA
LOPES, 2009, p. 17), uma vez que dialoga com outros campos do saber, quais sejam a Psicologia, a
Antropologia, a Análise do Discurso, dentre outras.

De acordo com Moita Lopes (2009, p.19), a LA é “Indisciplinar”, ao ir além da aplicação das teorias
linguísticas, ao fornecer subsídio para se analisar o uso da língua(gem) na esfera social, com viés
crítico, que aqui pode ser entendido a partir da proposta de Pennycook (2006, p.67),

(i) no sentido de desenvolver distância crítica e objetividade;

(ii) crítico no sentido de ser relevante socialmente;

(iii) crítico seguindo a tradição neomarxista de pesquisa;

(iv) e crítico como uma prática pós-moderna problematizadora.

Assim, deve-se cuidar com que função a linguagem é utilizada nos discursos que circulam na mídia,
no meio político, no sistema judicial, nas academias, entre outros, particularmente, nos discursos de
poder, os quais, por excelência, exercem forte influência sobre os destinos de uma nação. Em nossa
sociedade, discursos há que podem restringir ou cassar as liberdades individuais, garantidas por Lei;
que servem para manipular as massas ao alvedrio de propostas políticas contraditórias – porque
desfavoráveis para a população mais carente; que oprimem grupos vulnerabilizados pela própria
condição de serem “diferentes”, quer seja pela falta de instrução por parte de significativa parcela da
população, pelos parcos recursos financeiros de muitos, pela orientação sexual diferente da
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heteronormatividade imposta culturalmente, a citar algumas razões.

Nas palavras de Fiorin (2015, p.28), a linguagem molda identidades, auxilia na construção de
sentidos, permite-nos exprimir emoções, sentimentos, toda a vida humana é construída por meio da
linguagem, por isso, “[...]é também uma forma de ação”, ou seja, atos são realizados através de
enunciados. Neste trabalho, focalizamos as decisões judiciais em habeas corpus, por constituírem
atos que devem (ou deveriam) ser utilizados para garantir a liberdade das pessoas. Entretanto, o que
se percebe é que tal prática judicial não é adequadamente cumprida, sob o discurso de se manter a
ordem pública, conforme averiguado nesta pesquisa. Ainda conforme Fiorin (2015, p.29), além dos
atos que se realizam quando algo é dito, há também os atos “em consequência do dizer”.

Em outras palavras, a partir das decisões denegatórias dos pedidos de habeas corpus [HC], uma
garantia constitucional é enfraquecida, e, como resultado, cidadãos permanecem presos,
estigmatizados pelo judiciário, em uma brutal caricatura de um grupo de pessoas que “deixa a
população em polvorosa” (HC 201700300449, TJSE). Dessa maneira, a democracia é diretamente
comprometida, visto que

Direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do
mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e
protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem as condições
mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras palavras, a
democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos
quando lhes são reconhecidos alguns direitos fundamentais [...] (BOBBIO,
2004, p.1).

É necessário desnaturalizar esse discurso legitimado pela prática judicial do HC, no Tribunal do
Estado de Sergipe, uma vez que se o HC não tem a sua função respeitada, a existência da democracia
é posta em xeque, bem como a vida em sociedade.

2 Percurso metodológico da pesquisa

Trata-se de uma pesquisa empírica com o objetivo de investigar o grau de (in)efetividade da garantia
constitucional do habeas corpus, partindo-se da ideia de que essa medição junto aos Tribunais revela
algo sobre a qualidade democrática do país. Afinal, se o HC é garantia de uma das conquistas
democráticas (o direito de ir e vir)[i], a possível existência de uma prática judicial autoritária que o
torne inefetivo coloca a própria democracia em cheque, contribuindo para uma “democracia de baixa
intensidade” (SANTOS, 2002). Buscou-se trabalhar metodologicamente a partir das regras de
inferência próprias da pesquisa empírica, conforme Epstein e King (2013), que sugerem um
passo-a-passo capaz de conferir credibilidade científica às inferências descritivas realizadas no
âmbito da pesquisa empírica em direito. O projeto foi executado no ano de 2018, razão por que teve
como base o ano de 2017.

A interface entre o habeas corpus e a democracia advém do próprio status do HC no ordenamento
jurídico brasileiro. Trata-se de uma garantia constitucional, a servir, portanto, como instrumento de
proteção de um direito (no caso, o direito de ir e vir). Quando uma pessoa sofre ou está prestes a
sofrer uma violação em sua liberdade de locomoção, pode impetrar (ajuizar) um pedido de habeas
corpus junto ao Poder Judiciário, com vistas a que este intervenha e corrija a situação, concedendo
uma ordem de soltura à pessoa ilegalmente detida. Na ação de habeas corpus, a pessoa que sofre a
coação ilegal é chamada de “paciente”, e quem ajuíza a ação é chamado de “impetrante”.

Nesse sentido, tecnicamente o HC não é um direito, mas garantia de um direito (liberdade de
locomoção), a serviço de todas as pessoas[ii]. Qualquer pessoa, advogado ou não, pode apresentar
um pedido de HC perante o Judiciário em defesa de outrem sempre que este tiver seu direito de ir e
vir constrangido de algum modo. Afinal, “os direitos escritos nas cartas internacionais [ou nas
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Constituições] não seriam direitos, quando estão desprovidos de garantias” (FERRAJOLI, 2010, p.
59, tradução nossa).

Do ponto de vista jurídico, portanto, a nobreza dessa ação é inquestionável. Contudo, o
questionamento deste trabalho é em que medida o habeas corpus tem sido respeitado pelo Poder
Judiciário. Afinal, de nada adianta que o ordenamento jurídico preveja a garantia do direito de ir e
vir, mas a prática do Poder Judiciário a neutralize de algum modo. Se a postura do Poder Judiciário
ante os pedidos de habeas corpus é evasiva e resistente, por meio de um discurso ..., a garantia
constitucional é precarizada pelo próprio Judiciário, e o direito fica vulnerabilizado.

A realidade recortada referiu-se às decisões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe (a única do estado). O propósito inicial era cobrir todo o ano de 2017, contudo limitações de
tempo e recurso impediram a continuidade da pesquisa, razão pela qual a amostra ficou restrita ao
mês de janeiro do ano de 2017, num total de 203 ações de habeas corpus. Vale ressaltar que as ações
de habeas corpus julgadas pelo Tribunal de Justiça são aquelas em que se aponta uma ação ilegal por
parte de uma autoridade judicial, por exemplo, quando um juiz decreta uma prisão ilegal, sem
fundamento. Pedidos não conhecidos são aquelas ações em que o julgamento nem adentra no mérito
da ilegalidade em virtude de alguma questão formal; quando se adentra no mérito, o pedido é
concedido ou denegado.

A análise dos dados foi desenvolvida a partir da argumentação histórica de Andrei Koerner(1999),
cuja pesquisa sobre a prática judicial do HC no Brasil imperial revela que o enfraquecimento dessa
ação é consequência de um processo histórico de neutralização dos efeitos da concessão da ordem de
soltura, abandonando-se três atribuições estratégicas que lhe cabiam na tradição inglesa: a
responsabilização da autoridade coatora (aquela que determinou a prisão ilegal), a garantia de um
processo rápido para o réu preso, e a supervisão judicial de sua integridade física.

A neutralização desses efeitos do habeas corpus na tradição da Inglaterra traduziu a articulação entre
a prática judicial brasileira, as práticas alegais de controle social e a estrutura da sociedade
escravocrata, já que “a estrutura social colocava de forma permanente o problema do controle da
mobilidade física dos pobres livres e dos escravos e, pois, nela era central a prática, pelas autoridades
públicas, da efetiva ou virtual detenção alegal desses indivíduos” (KOERNER, 1999, p. 119). Em
outras palavras, quando o habeas corpus foi “importado” da Inglaterra para o Brasil do século XIX,
o Judiciário se comportou de maneira a enfraquecer todos os efeitos que o HC tinha na tradição
liberal inglesa (responsabilizar o juiz que decretou a prisão ilegal, além de garantir que o réu tivesse
um processo rápido e sua integridade física protegida), tendo em vista que, se o Judiciário admitisse
esses efeitos, interviria de forma ampla nas relações entre senhor e escravo ou entre senhor e homens
pobres livres, tidas como privadas à época.

Assim, adotou-se no Brasil, como consequência da estrutura social escravocrata, um modelo
restritivo de habeas corpus, cujo baixo grau de efetividade permanece até hoje, em virtude de uma
prática judicial que se contrapõe às exigências de um Estado Democrático de Direito, cujo mote em
tese é garantir de forma ampla a liberdade das pessoas.

3 Sobre o corpus: os julgamentos de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
e o grau de (in)efetividade da garantia constitucional

Constatou-se, a partir da amostra selecionada, que em apenas 10 ações de habeas corpus (4,8% da
amostra) houve êxito. Podemos afirmar, portanto, fazendo uma inferência descritiva, que esse
percentual irrisório de ações exitosas é representativo do fenômeno da inefetividade do habeas
corpus na salvaguarda da liberdade humana, considerando-se também que em 42,3% da amostra o
julgamento do habeas corpus foi denegatório. A quantidade de ações não conhecidas é de igual
modo elevada (52,9%), o que é preocupante se considerarmos que nesses casos o mérito relativo à
existência ou inexistência de constrangimento ilegal nem chegou a ser analisado em virtude de
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questões meramente processuais (por exemplo, não juntada de documentos do processo originário).

Nesses casos, quando o impetrante apresenta o pedido de habeas corpus, pedindo que o Tribunal
conceda a ordem de soltura a alguém que foi preso ilegalmente pela decisão de um juiz, em um
determinado processo, o Judiciário entende que o impetrante deve juntar os documentos da decisão
de prisão. Quando o impetrante não faz isso, o Tribunal não conhece do pedido, ou seja, nem adentra
no mérito do pedido, ante essa “falha” formal. A questão é que todos os processos do estado são
acessíveis na íntegra, por qualquer membro do Tribunal, pela “Intranet”, sistema interconectado de
controle processual, alimentado simultaneamente por todos os juízes, Desembargadores e suas
equipes de assessoria. O alto índice de ações que mal chegam a ser conhecidas é, portanto,
representativo da existência de múltiplos obstáculos para a apreciação do mérito do pedido,
caracterizando um verdadeiro drama para a apreciação do pedido, o que dificulta sobremaneira o
acesso à justiça e a garantia do direito de liberdade das pessoas.

Outrossim, o principal fundamento apresentado pelos impetrantes (quem ajuíza a ação) das ações de
habeas corpus foi a ausência de requisitos necessários à prisão preventiva (46% da amostra). Ou
seja, nesses casos quem ajuíza a ação de HC está denunciando ao Tribunal que um juiz de primeiro
grau decretou uma prisão preventiva sem os requisitos exigidos pela lei, tratando-se, portanto, de
prisão ilegal. Ao julgar esses casos, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe
busca o processo original para mostrar que “a decisão de primeiro grau que decretou a prisão
preventiva foi devidamente fundamentada”, que “estão configurados todos os requisitos necessários
à decretação da prisão preventiva” e que “a materialidade do crime e os indícios de autoria estão
presentes”. Em todos esses discursos denegatórios das decisões judiciais, o Tribunal invariavelmente
examina as provas do processo original para “justificar” a manutenção da prisão e a denegação da
ordem, isto é: em vez de corrigir a ilegalidade denunciada e determinar a soltura da pessoa
ilegalmente presa, o Tribunal ratifica o discurso do juiz de primeiro grau que implica em abuso de
poder, afirmando-o, no entanto, como dentro dos parâmetros da lei, num exercício desmedido do
poder de punir do Estado.

Trata-se de exercício desmedido do poder de punir porque a função do Poder Judiciário não é
ratificar prisões ilegais, mas justamente o contrário, determinar a soltura da pessoa ilegalmente presa
e buscar a responsabilização da autoridade que agiu com abuso de poder. As garantias processuais
penais existem para isso: dar limites ao poder de punir do Estado. Conforme Streck e Oliveira
(2012):

Em O Processo, de Franz Kafka, temos a descrição mais emblemática do que
significa um processo sem garantias. Um homem acorda pela manhã e é
recebido com a notícia de sua detenção. Não sabe qual o crime que lhe é
imputado; desconhece quem o acusa e o teor da acusação; ignora os
meandros da justiça que lhe quer imprimir a reprimenda. Seu contato com
essa espúria rede judicial sempre é feito a partir de funcionários inferiores,
alienados da dimensão global do processo, mas cumpridores de ordens
estabelecidas pelo Outro, aquele que nunca aparece ou se sabe quem é, o
ausente... Parece ser oportuno, portanto, quando estamos a falar de garantias,
lembrar da obra de Kafka para termos presente a importância dessas
instituições do processo penal para o contexto de uma democracia
constitucional (STRECK; OLIVEIRA, 2012, p. 9).

O Estado tem o direito de punir as pessoas que infringem a lei, mas, ao mesmo tempo, a pessoa
acusada de infringir a lei tem o direito de ser investigada pelo Estado respeitando-se as regras do
jogo, isto é, não pode ser torturada, não pode ser ilegalmente presa, não pode sofrer interceptação
telefônica sem autorização judicial etc. Caso a investigação do Estado não respeite as regras do jogo,
é possível, por exemplo, apresentar o pedido de habeas corpus a um Tribunal, para que este
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reconheça as ilegalidades promovidas e corrija a situação. Se, em vez de corrigir a situação, o
Tribunal deixa do jeito que está, mantém a ilegalidade intacta, deixando de cumprir o seu papel de
fazer valer parâmetros e limites às investigações policiais e judiciais, conforme Streck e Oliveira
(2012, p. 18).

Um dos requisitos necessários para a decretação de uma prisão preventiva é o “periculum libertatis”,
previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.[iii] Segundo o “periculum libertatis”, um juiz
pode decretar a prisão preventiva de uma pessoa ré em processo criminal se entender que, caso
responda ao processo solta, a liberdade dessa pessoa põe em risco a coletividade (“garantia da ordem
pública) ou o processo (“conveniência da instrução criminal”) ou uma futura condenação (“aplicação
da lei penal”). Em todas as decisões do corpus em que o Tribunal ratificou uma prisão, a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça se refere à “garantia da ordem pública” para validar a decisão do juiz
de primeiro grau que decretou prisão preventiva. Em outras palavras, significa que, para o Tribunal,
conceder a ordem de soltura põe em risco a coletividade, numa representação monstruosa da pessoa
ilegalmente presa. Trata-se efetivamente de uma representação quase diabólica da pessoa sob
detenção, expressando-se por meio de algumas expressões regulares, que aparecem em todas as
decisões da amostra em que o Tribunal ratificou a prisão determinado por um juiz. Conforme
observado através da pesquisa, os argumentos das decisões são padronizados, assim, destacamos as
expressões, na lista a seguir, que se repetem em toda a amostra, sendo os sete habeas corpus da
tabela meramente exemplificativos:

TABELA – ARGUMENTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

Ideia HC exemplificativo
“Ante a necessidade de acautelar o meio social, garantindo a própria
segurança e tranquilidade do povo e evitando a reiteração de condutas
criminosas”.

201700300030

“Prática de delito grave e de repercussão social, o que justifica a
custódia cautelar, afastando o temor gerado na sociedade”. 201700300486

“Insuficiência da gravidade abstrata do delito para justificar a custódia
cautelar, mas excepcionalmente é suficiente, quando supera a
normalidade, tendo em vista a gravidade concreta e a periculosidade do
agente, evidenciadas pela forma de execução do delito”.

201700300457

“Necessidade de restaurar a confiança na ordem jurídica, abalada com
a ardência do crime, atendendo aos anseios da população”. 201700300011

“Necessidade de fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário, pois
conceder liberdade a indivíduos reincidentes atestaria a certeza da
impunidade e estimularia a reiteração delitiva”.

201700300010

“Modus operandi do delito que deixa a população em polvorosa e
grave repercussão social que exige do Judiciário uma postura enérgica
de combate”.

201700300449

“Se mostra plenamente evidenciada a lesividade da conduta descrita,
tendo em vista o fato da prisão aqui verberada transcender o limite
intrínseco dos direitos individuais da paciente e a liberação desta se
converteria, no mínimo, em insegurança para a ordem pública,
conspurcando os direitos humanos de cidadãos de bem […]
possibilidade de que a paciente, se solta, persevere na prática
criminosa”.

201700300001

Supõe-se que as decisões dos habeas corpus são padronizadas como uma estratégia do Tribunal em
dar maior celeridade ao andamento dos processos, em face do número elevado de ações de HC que
são ajuizadas: em janeiro de 2017, referente ao corpus deste trabalho, foram mais de 200, e em todo
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o ano de 2017 foram mais de 2.000 ações. Nesse padrão decisional, o Tribunal praticamente repete as
mesmas expressões para negar os pedidos de soltura. A tabela acima lista essas orações regulares,
mencionando sete habeas corpus representativos da amostra. Essas expressões regulares (ver tabela)
veiculam um discurso de patente demonização dos sujeitos ilegalmente[iv] presos, por meio do
argumento recorrente da garantia da ordem pública, como se, ante a possível soltura desses
indivíduos, eles fossem capazes de acabar com a paz social, com o bem-estar da coletividade e com a
ordem. Não à toa, a manutenção das prisões ilegais é justificada “ante a necessidade de acautelar o
meio social”, ou seja, de proteger a coletividade, “garantindo a segurança e tranquilidade do povo”
(HC 201700300030, por exemplo). Aparece de forma reiterada a “necessidade de afastar o temor
gerado”, isolando o indivíduo que cometeu um crime (mesmo que esse isolamento se dê por uma
decisão judicial ilegal), como se o indivíduo fosse a personificação do mal, incapaz de conviver em
sociedade.

A menção à “periculosidade” do sujeito é constante, resumindo o seu status psicológico numa
personalidade altamente perigosa, que não merece participar da convivência social. A preocupação
do Poder Judiciário em manter uma imagem de “super-herói” no combate à criminalidade também é
uma constante discursiva, o que é preocupante, pois entre corrigir uma prisão ilegal e manter a
pessoa ilegalmente presa, o Judiciário prefere manter a prisão ilegal para sustentar uma credibilidade
perante a população altamente punitivista. Um exemplo disso é a oração: “o delito deixa a população
em polvorosa, grave repercussão social que exige do Judiciário uma postura enérgica de combate”
(HC 201700300449, por exemplo). Trata-se de uma evidente distinção e classificação, promovida
pelo próprio Poder Judiciário, entre “cidadãos de bem”, passíveis de conviver em sociedade, e
“personalidades perigosas”, que precisam ser isoladas a qualquer custo (literalmente a qualquer
custo, eis que mesmo diante de uma prisão ilegal o Tribunal decide mantê-la).

Nesse sentido, o argumento da garantia da ordem pública é apropriado pela Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe pela demonização dos sujeitos, preferindo manter prisões
preventivas ilegalmente decretadas a título de ganhar prestígio perante a sanha da população em
punir cada vez mais. Percebe-se, por meio das constantes discursivas jurídicas, a importância
conferida pelo Tribunal às ideias de “periculosidade” e “propensão à prática criminosa”, que estão
presentes em absolutamente todos os acórdãos denegatórios.

No fim das contas, constatou-se que as variáveis “paz social perturbada com o crime”, “perigo que o
paciente representa se solto”, “periculosidade e propensão à prática delitiva” e “proteção à
credibilidade do Judiciário” são constantes nos acórdãos denegatórios, o que indica uma postura
preconceituosa adotada pelos Desembargadores, ao se pré-classificarem algumas pessoas como
naturalmente propensas a cometer delitos, permitindo sucessivas construções de inimigos pelo
sistema penal, desta vez com base na polarização “cidadãos de bem” versus “perigosos”. Os
resultados da nossa pesquisa convergem aos de uma análise empírica anterior junto ao Tribunal de
Justiça do Estado de Sergipe (REGINATO; ALVES, 2014, p. 146) de 1996 a 2000, no sentido de
que a prática judicial do habeas corpus impede que a utilização dessa garantia constitucional na
defesa da liberdade seja efetiva.

4 O agravamento do sistema prisional com a obstrução do habeas corpus

De cabo a cabo, esse discurso de manutenção da paz social obstrui a funcionalidade do habeas
corpus, que é justamente denunciar ao Tribunal uma prisão ilegal para obter a ordem de soltura. Isso
é paradoxal, considerando-se o atual inchaço do sistema carcerário brasileiro, que conta, conforme o
mais recente levantamento de informações penitenciárias, INFOPEN 2016 (SANTOS, 2017), com
726.712 pessoas presas, num sistema que comporta 368.049 vagas, representando, portanto, um
déficit de 358.663 vagas (SANTOS, 2017, p. 7). Nesses termos, mesmo que a situação carcerária já
esteja bem além do limite, o Judiciário continua prendendo, inclusive mantendo prisões ilegais ao
julgar habeas corpus, que é a via justamente para denunciar prisões ilegais e obter ordem de soltura.
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Ademais, 40% desses 726.712 presos são presos provisórios, ou seja, sem condenação, aguardando
sentença. Em Sergipe, 65% dos 5.136 presos são provisórios, muito acima da média nacional (40%),
o que eleva o estado ao segundo lugar nacional em percentual de prisões provisórias decretadas,
ficando atrás somente do Ceará (66%), conforme Santos (2017, p. 15). Isso por si só comprova um
panorama de ilegalidade, afinal, se a Constituição Federal determina que a prisão provisória (sem
condenação ainda) deve ser tida como exceção, ela tem se torna regra na prática judicial sergipana.

O INFOPEN 2016 traz outros dados: em um dos gráficos (SANTOS, 2017, p. 16), oferece o
percentual de presos provisórios (sem condenação) que estão no sistema prisional há mais de 90 dias.
O INFOPEN utilizou o prazo de 90 dias como marco temporal para conclusão da ação penal e
liberação da sentença. Isso porque os estudiosos brasileiros da lei criminal simularam o prazo de 81
para suprimir a lacuna legal do que seria o tempo razoável para a conclusão da ação e liberação da
sentença nos casos de réu preso, a partir da soma dos prazos do Código de Processo Penal para cada
ato da ação penal. Nesse caso, Sergipe é o estado com maior percentual de presos sem condenação
cujo tempo de prisão já ultrapassa o referencial temporal: simplesmente 100% dos presos provisórios
em Sergipe contam com mais de 90 dias de encarceramento. Outrossim, de acordo com o mesmo
levantamento, 86% das pessoas presas em Sergipe foram declaradas como negras (SANTOS, 2017,
p. 33), o que deixa a seletividade do direito penal em evidência. Nessa questão, Sergipe fica atrás
somente da Bahia (89%), do Amapá (91%) e do Acre (95%).

Diante do exposto, é paradoxal que o Tribunal, em vez de dar ao habeas corpus o papel que lhe é
devido (corrigir prisões ilegais), prefira manter essas mesmas prisões, piorando a situação carcerária
estadual e nacional que já está para além de todos os limites materiais e humanos, utilizando para
tanto um discurso que coloca uma dualidade de sujeitos, classificando-os entre “perigosos” e
“cidadãos de bem”, como se quem estivesse em situação prisional fosse uma pessoa intrinsecamente
monstruosa, sem possibilidade de convivência social pacífica e harmônica. Trata-se, no fim das
contas, de uma tripla penalização desses sujeitos, pois: (I) estão submetidos a uma prisão ilegal,
decretada por uma prática judicial que denota abuso de poder; (II) quando a ilegalidade é noticiada
ao Tribunal pela via do habeas corpus, o próprio Tribunal, em vez de corrigir a ilegalidade, ratifica a
decisão que decretou a prisão; (III) e a ratifica apropriando-se de um discurso que demoniza esses
sujeitos, como se fossem transformar a sociedade num pandemônio, caso soltos. Nessa lógica
neutralizadora do habeas corpus, não há quem efetivamente corrija as ilegalidades, visto que em tese
caberia aos Desembargadores cumprir esse papel.

No tópico seguinte, a partir da análise histórica de Andrei Koerner (1999), percebe-se que essa
neutralização do habeas corpus pelo próprio Judiciário é herança histórica da estrutura social
escravocrata do Brasil Imperial. O habeas corpus foi importado do ordenamento jurídico inglês para
o ordenamento brasileiro no século XIX, e a lógica da escravidão levou a prática judicial do Brasil
Imperial a enfraquecer a amplitude que o HC usufruía na tradição liberal inglesa, tendo em vista que,
se o Judiciário interviesse de forma ampla nas relações entre senhor e escravo ou entre senhor e
homem pobre livre pela via do habeas corpus, estaria abalando relações tidas como privadas e,
portanto, indevassáveis pelo poder público.

5 A neutralização histórica das potencialidades originais do habeas corpus

As reflexões desenvolvidas por Andrei Koerner (1999) permitem perceber que o enfraquecimento da
ação de habeas corpus no Brasil é consequência de um processo histórico de neutralização dos
efeitos da concessão da ordem de soltura, deslocando o HC de como foi originalmente concebido
pela doutrina liberal inglesa:

[...] como um instrumento simples, rápido e automático, fundado no respeito
aos direitos naturais e absolutos à liberdade e à integridade pessoal, e com
aplicação regulada apenas pelo exame da estrita observância, pelas
autoridades estatais e pelos particulares, das normas e procedimentos que
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determinam as formas legais de exercício da coação física sobre a liberdade
de outros indivíduos (KOERNER, 1999, p. 54).

Essa rejeição às atribuições do habeas corpus tal como concebidas pelos liberais ingleses remonta,
conforme Koerner (1999), à necessidade que a ação enfrentou, ao ser introduzida no Brasil pelo
Código de Processo Criminal de 1832, de se adequar à dinâmica da sociedade escravista imperial e
suas práticas alegais de controle da mobilidade dos indivíduos livres e pobres e dos escravos. As
relações entre senhor e escravo e entre senhor e indivíduo pobre e livre funcionavam numa lógica de
dependência pessoal forçada, produzida pelos próprios mecanismos públicos de perseguição aos
livres e pobres. Isso provocou o abafamento das atribuições liberais do habeas corpus, já que se o
HC funcionasse nos termos da doutrina liberal a lógica de dependência pessoal que caracterizava as
relações sociais seria abalada.

Originalmente, a ação de habeas corpus foi formulada numa tradição de common law, caracterizada
pela oralidade do processo e pela apresentação física do paciente (pessoa ilegalmente presa) ao juiz.
Nesses termos, “o julgamento do pedido de habeas corpus dependia do resultado da determinação
dos fatos na audiência, mais que da legalidade formal da resposta da autoridade coatora”
(KOERNER, 1999, p. 59). Com a migração do habeas corpus para a tradição da civil law
(brasileira), caracterizada pelo processo escrito, a questão da apresentação do preso foi resumida à
suficiência da resposta da autoridade coatora (a que prendeu) sobre a prisão, sendo necessário apenas
que o relato dessa autoridade fosse o mais completo possível, de modo que a autoridade julgadora do
HC pudesse avaliar o caso sem recorrer a informações adicionais (KOERNER, 1999, p. 59).

Contribuiu para esse cenário o fato de que o Código de Processo Criminal de 1832 era lacônico
quanto a regras processuais para o habeas corpus, o que representou um obstáculo para que o juiz
adentrasse no terreno das indagações sobre matéria fática. “Como as normas processuais do habeas
corpus no Código do Processo eram insuficientes, as regras criadas pela prática judicial foram
dirigidas no sentido de limitar as indagações em habeas corpus às questões relativas às formalidades
legais” (KOERNER, 1999, p. 59). Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora
gozavam de presunção de veracidade, conferindo ao impetrante (quem ajuizava a ação) o ônus da
prova quanto à eventual falsidade do relato do coator e impedindo que a autoridade julgadora
contestasse o conteúdo em si das informações.

Na Inglaterra, as atribuições do habeas corpus eram bem mais amplas: exame imediato da legalidade
da prisão por uma autoridade judicial; exame da possibilidade de relaxamento da prisão sob fiança;
proibição de deter mais de uma vez, pelas mesmas razões, o paciente solto pela concessão do habeas
corpus; o respeito à integridade física do paciente, pelo exame do seu estado físico quando da sua
apresentação à autoridade judicial; e limitação do tempo em que o paciente ficava preso sem
julgamento (KOERNER, 1999, p. 64). Assim, os atos que restringiam a liberdade das pessoas eram
revisados pela autoridade judicial de um modo muito amplo, tanto do ponto de vista formal quanto
do ponto de vista material, incluindo, outrossim, a responsabilização da autoridade coatora (a que
determinou a prisão ilegal) tanto na esfera civil quanto na esfera penal.

A questão da responsabilização da autoridade coatora (a autoridade que determinou uma prisão de
forma arbitrária) foi traduzida no ordenamento brasileiro pela criminalização da prisão ilegal, de
acordo com o artigo 181 e seguintes do Código Criminal de 1830, determinando o artigo 345 do
Código de Processo de 1832 que um mandado de prisão da autoridade coatora fosse incluído na
concessão do habeas corpus (KOERNER, 1999, p. 117), se a autoridade julgadora do habeas corpus
avaliasse que esse era o caso. Os relatos da época, contudo, indicam que a definição da
responsabilidade da autoridade coatora, quando da concessão da ordem, era letra morta, tendo a
jurisprudência mobilizado as ideias de presunção de legalidade e de boa-fé para eximir o coator de
qualquer responsabilização, caracterizando, assim, abuso de autoridade como um simples erro ou até
mesmo como excesso de zelo – como se vê até hoje, a decretação excessiva de prisões provisórias e a
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duração superlativa dessas prisões são naturalizadas pelo próprio Judiciário, a quem caberia corrigir
esse panorama de ilegalidade.

No fim das contas, a prática judicial do habeas corpus, a partir do momento em que essa ação foi
introduzida no ordenamento brasileiro como garantia constitucional, abandonou três atribuições
estratégicas que lhe pertenciam na tradição inglesa: a responsabilidade da autoridade coatora, cujas
justificativas não eram questionadas; a garantia de um processo rápido para o réu preso, pois as
justificativas de excesso de serviço ou de pendências probatórias eram suficientes; e a supervisão
judicial da integridade física do preso, pelo exame das condições da prisão, porquanto dispensada a
apresentação do paciente, e admitida a resposta formal da autoridade coatora como suficiente. A
neutralização dessas potencialidades do habeas corpus traduziu a articulação entre a prática judicial,
as práticas alegais de controle social e a estrutura da sociedade escravocrata, já que “a estrutura
social colocava de forma permanente o problema do controle da mobilidade física dos pobres livres e
dos escravos e, pois, nela era central a prática, pelas autoridades públicas, da efetiva ou virtual
detenção alegal desses indivíduos” (KOERNER, 1999, p. 119).

Por essas razões, adotou-se no Brasil um modelo muito restritivo de habeas corpus, cujo baixo grau
de efetividade permanece até hoje, ainda que, para o ordenamento jurídico brasileiro, o HC, enquanto
Garantia Constitucional, tenha um status especialíssimo, diferenciado das ações judiciais ordinárias,
“vez que se mete a rol dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na vigente Carta
Constitucional (Título II)” (FÖPPEL, SANTANA, 2013, p. 32). Ao integrar o núcleo irredutível da
Constituição, conforme previsão do artigo 60, parágrafo 4º, inciso IV, trata-se de uma garantia que
não pode ser suprimida sequer por emenda constitucional. Essa prática judicial precarizante do HC
demanda revisão profunda de seus pressupostos antidemocráticos, eis que se o instrumento legal apto
a proteger o direito de liberdade das pessoas, mesmo com status constitucional, tem seu alcance
minimizado por um Judiciário castrador dos seus potenciais, a própria democracia fica em cheque.

6 Resultados e discussões

Os dados colhidos a partir das 203 ações de habeas corpus, de janeiro de 2017, revelam um baixo
grau de efetividade da ação, representado pelo número elevado de pedidos que sequer são conhecidos
(52,9%), em virtude de questões formais e contornáveis (por exemplo, não juntada de documentos do
processo originário), e pelo número igualmente elevado de pedidos denegados (42,3%), por questões
predominantemente corporativistas (por exemplo, credibilidade do Poder Judiciário ante a opinião
pública), a significar que apenas 4,8% das ações tiveram êxito (a ilegalidade reconhecida pelo
Tribunal e a consequente concessão da soltura para o paciente).

As conclusões da pesquisa apontam para uma prática judicial restritiva e castradora acerca do habeas
corpus, sobretudo diante do último levantamento nacional de informações penitenciárias, o
INFOPEN 2016 (SANTOS, 2017), que indicam violações ao direito de liberdade pelo próprio
sistema de justiça criminal (por exemplo, excesso de prisões provisórias, elevando o estado de
Sergipe ao segundo lugar nacional).

Tomando como base a amostra da pesquisa, menos de 5% das ações tiveram êxito, ou seja: de todas
as denúncias de prisão ilegal levadas ao Tribunal, menos de 5% dos casos foram reconhecidos pela
Câmara Criminal como de prisões efetivamente ilegais, o que é paradoxal, pois, segundo o
INFOPEN 2016 (SANTOS, 2017), Sergipe é o segundo estado do país que mais prende
provisoriamente (sem sentença condenatória final; o processo ainda está tramitando), e no qual 100%
dos presos provisórios estão aguardando sentença há mais de 90 dias – sentença que inclusive pode
vir a absolvê-los.

As constantes discursivas das decisões denegatórias – “perigo que o paciente representa se solto”,
“periculosidade e propensão à prática delitiva”, “proteção à credibilidade do Judiciário” – trazem a
necessidade de reflexão, portanto, sobre a qualidade dos profissionais do Poder Judiciário, ante a
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frequência com que a lei penal é atropelada por meio da manutenção de prisões ilegais a título de
manter a imagem de um Judiciário “super-herói” no combate à criminalidade. Não apenas isso,
percebe-se uma tripla penalização dos sujeitos ilegalmente presos, pois: (I) estão submetidos a uma
prisão ilegal, decretada com abuso de poder; (II) quando a ilegalidade é noticiada ao Tribunal pela
via do habeas corpus, o próprio Tribunal, em vez de corrigir a ilegalidade, ratifica a decisão que
decretou a prisão; (III) e a ratifica apropriando-se um discurso que demoniza esses sujeitos, como se
fossem transformar a sociedade num pandemônio, caso soltos. Nessa lógica neutralizadora do habeas
corpus, não há quem efetivamente corrija as ilegalidades, já que em tese caberia aos
Desembargadores cumprir esse papel.

Faz-se imprescindível lembrar, como dito nas considerações iniciais, que a língua não só atribuída às
coisas, mas também às ações, aos processos, com a finalidade de categorizar o mundo e, dessa forma,
produzir de sentidos.

Imaginemos uma pessoa que mate outra. Essa ação pode ser categorizada
como assassinato, quando alguém tira a vida de outrem por vingança; como
acidente, quando alguém está manuseando uma arma e ela dispara e mata
alguém; como cumprimento do dever, quando um policial mata um
sequestrador que se preparava para atirar na vítima; como um ato de
heroísmo, quando o soldado mata o inimigo no campo de batalha; como
perda temporária da razão, quando alguém por uma forte emoção mata uma
pessoa. Essa categorização determina nossas atitudes; prendemos o assassino,
perdoamos quem foi vítima das circunstâncias; elogiamos o policial que
matou o sequestrador; damos uma medalha ao herói (FIORIN, 2015, p. 18).

Percebe-se, assim, que expressões como “perigo”, “prática delitiva”, “credibilidade do Judiciário”
geram categorizações como “risco”, “criminoso”, “herói”, respectivamente, enquadrando indivíduos
em um dualismo de bons versus maus, como se nem o sistema judiciário fosse passível de erros,
tampouco o indivíduo visto sob a alcunha da periculosidade, mesmo antes de haver julgamento,
representasse um dano real à sociedade.

O problema da (in)efetividade do habeas corpus parece-nos consequência de uma falha histórica na
prática judicial, prática esta que incide diretamente sobre a questão da ausência de respeito aos
princípios da democracia, além de salientar a hegemonia do discurso jurídico sobre outros discursos
possíveis, mais inclusivos e cuidadosos com os direitos do cidadão, visto que o discurso jurídico é
legitimado pela Lei, a qual, por sua vez, constitui parte de um universo hermeticamente concebido, a
nosso ver, para que poucas pessoas possam de fato compreendê-lo, que não seja por meio de um
profissional da área.

É, portanto, um problema que revela a interface cruel entre democracia e autoritarismo, afinal a
questão da inocuidade do habeas corpus na prática judicial parece-nos ser causada por um conjunto
de práticas judiciais que contrapõem discursos democráticos – os garantidos em Lei – e autoritários –
os que situam os indivíduos como “danosos à sociedade” –, sobrepondo-se os arbitrários em
detrimento do que é garantido na Constituição Brasileira, uma vez que, se o habeas corpus é
concebido como o mecanismo garantidor de uma das conquistas democráticas (o direito de ir e vir, o
controle do exercício do poder de punir do Estado), a existência de uma prática judicial que o torna
inefetivo põe a própria democracia em cheque.

Enquanto o Poder Judiciário – que constitucionalmente se propõe a garantir a democracia – perpetuar
uma legalidade autoritária na proteção da liberdade humana, dificilmente evoluiremos para uma
democracia de alta intensidade (SANTOS, 2002), já que, no fim das contas, a democracia
constitucional somente consegue se estabilizar se existirem instrumentos eficazes na proteção dos
seus próprios pilares (como o direito do ser humano à liberdade de locomoção).
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[1]A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXVIII, estabelece: “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).
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[2]Com ou sem advogado, pois o habeas corpus é uma das poucas ações disponibilizadas pelo
ordenamento jurídico brasileiro que não exigem a mediação do bacharel cadastrado junto à OAB.
Qualquer pessoa pode impetrar (ajuizar) um pedido de habeas corpus para obter a ordem de soltura
de alguém ilegalmente preso.

[3]O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, caput, estabelece: “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” (BRASIL, 2011).

[4]Ilegalmente, porque a ilegalidade foi denunciada ao Tribunal pela via do habeas corpus, e diante
do HC o Tribunal ratifica a decisão de prisão.
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