
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O LINCHAMENTO ENQUANTO FUNDAMENTO DE ORDEM PÚBLICA NA 

PRISÃO PREVENTIVA. 

 

 

 

ANDERSON JÚNIO PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        MARINGÁ – PR 

                                                               2018



 

ANDERSON JÚNIO PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

O LINCHAMENTO ENQUANTO FUNDAMENTO DE ORDEM PÚBLICA NA 

PRISÃO PREVENTIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel em Direito, sob 

a orientação do Prof. Dr. Gustavo Noronha de 

Ávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         MARINGÁ – PR 

                                                                2018



FOLHA DE APROVAÇÃO 

ANDERSON JÚNIO PEREIRA 

 

 

 

 

O LINCHAMENTO ENQUANTO FUNDAMENTO DE ORDEM PÚBLICA NA 

PRISÃO PREVENTIVA. 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Direito, sob a 

orientação do Prof. Pós-Dr. Gustavo Noronha de Ávila. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Gustavo Noronha de Ávila - Pós-Doutor pela PUC/RS.  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



O LINCHAMENTO ENQUANTO FUNDAMENTO DE ORDEM PÚBLICA NA 

PRISÃO PREVENTIVA. 

 

 

ANDERSON JÚNIO PEREIRA 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar o fator linchamento como justificativa para decretar 

a prisão preventiva. Em um primeiro momento objetivou-se identificar quais os pressupostos 

para prender preventivamente, bem como apresentar o conceito de garantia de ordem pública, 

o qual visa o bem-estar e harmonia no meio da sociedade. Ainda, buscou-se compreender o 

que é o linchamento, as suas causas e características, bem como expressar que tal fenômeno, 

considerando o que é a justiça popular e a forma pela qual os linchadores praticam a vingança, 

mostra-se em desacordo com a lei. Por fim, foi realizado uma análise dos julgados dos 

Tribunais de Justiça do Estado do Paraná e de São Paulo, com a finalidade de demonstrar se 

foi aceito o argumento do linchamento para prender preventivamente, com qual extensão, e 

baseado em quê. O método utilizado para este estudo foi à coleta de dados dos sites dos 

referidos Tribunais, na busca das palavras-chave, Linchamento e Prisão Preventiva. Assim, o 

resultado da presente pesquisa, contemplou-se que o propósito das fundamentações aceitas, 

visam manter ou restabelecer a ordem pública, bem como, assegurar direitos ao suspeito, pois, 

conforme a pesquisa existe o perigo iminente se o acusado estiver em liberdade.  

 

Palavras-chave: Linchagem. Ordem Pública. Medida Cautelar. 

 

LYNCHING AS A LAW ENFORCEMENT GROUND FOR PRETRIAL DETENTION 

 

ABSTRACT 

 

This research targets to analyze lynching as a justification for preventive detention ruling by a 

Court. At first, the assumptions to order that detention were spotted, such as the concept of 

the Law Enforcement guarantee aiming at the welfare and harmony in society. Furthermore, it 

was supposed to understand what is lynching, its causes and characteristics, as well as to 

demonstrate that such event clearly dissent the law, if one take into account what popular 

justice means and howthose executioners practice revenge. Lastly, we have examined case 

rulings issued by both Paraná and São Paulo State Court of Appeals to expose whether the 

lynching argument for pretrial detention was accepted or not, on what grounds and its extent. 

This research has as its main methodology the deductive method through the collection of 

data of the sites of said Courts, while searching for key terms, which is “Lynching” and 

“Pretrial Detention”. We infer that the purpose of the accepted grounds is to maintain or 

reestablish law enforcement, in like manner to assure rights to the suspect, since there is a real 

danger if he is set free at that time. 

 

 

Keywords: Lynching. Law Enforcement. Provisional Remedy 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como tema o Linchamento, enquanto fundamento de ordem 

pública na prisão preventiva, e neste contexto entendendo quais os fundamentos para prender 

preventivamente, nos casos em que envolvem o linchamento, tanto quem está preste a ser 

linchado, como também aquele que está sendo banido de forma arbitrária, sem o direito de se 

defender, prática esta, realizada por populares, com as próprias mãos, denominada de justiça 

popular, pois, não toleram tais condutas que violam as leis, causando revolta na sociedade. 

O objetivo desse estudo é compreender a importância da medida cautelar eficaz, a 

prisão preventiva, visto que a sua finalidade é manter a ordem pública, como também, 

reestabelecer a paz no meio social, do mesmo modo, a proteção do acusado para que o mesmo 

possa se defender, posto que, o suspeito é tutelado pelos princípios constitucionais, junto aos 

direitos humanos. 

Este tema é de extrema importância, visto que a cada dia os casos de linchamentos 

crescem constantemente em nosso país, ao ponto de qualquer fato criminoso suspeito, seja 

motivo para ocorrer à linchagem. Destarte, o suspeito encarcerado terá dificuldades na busca 

de sua liberdade, até provar sua inocência ou de fato ser condenado, uma vez que as 

autoridades judiciárias sempre irão preservar pela vida do suspeito. Isso é razão no qual 

objetivou o presente estudo. 

Para este trabalho, foi realizado uma pesquisa bibliográfica utilizando-se de livros e 

artigos disponíveis de autores que se expressam sobre o assunto, como também, parte da 

legislação brasileira essencial, bem com a lei penal necessária. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três capítulos, com o proposito de demonstrar o 

linchamento como forma de garantia da ordem pública, e para resolver isso, cabe discutir o 

meio emergencial adequado, que é a prisão preventiva. O primeiro capitulo, teve como 

premissa básica, evidenciar o conceito de prisão preventiva, quais os pressupostos para 

decretar a mesma, e com igualdade o conceito de garantia de ordem pública.  

No segundo capitulo, foi abordado o linchamento no Brasil, o que é, quais as suas 

causas, e características, igualmente, saber do que se trata a justiça popular, conhecida como a 

justiça do povo.  

No terceiro capitulo, foi realizado um estudo nos jugados dos Tribunais de Justiça do 

Paraná e de São Paulo, e no que se refere ao método apresentado neste capitulo, foram 
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coletados dados dos julgados, através dos sites, por meio das seguintes palavras-chave: 

Linchamento e Prisão Preventiva, sendo assim, foram analisados e descritos. Após, teceu-se 

comentários a respeito dos fundamentos de cada decisão, tal como, contemplamos as 

aceitações do argumento do linchamento para prender preventivamente, da mesma maneira 

que, exibir as sustentações dos Juízes para determinar a medida cautelar.  

E por fim, comentar e discutir todo o exposto, tomando como referencia os princípios 

constitucionais e direitos humanos, que tutelam todos os cidadãos, evidenciando as garantias 

que o Estado oferece, e assim concluir. 

 
 
2. PRISÃO CAUTELAR E O FUNDAMENTO DA ORDEM PÚBLICA  
 

  
 
2.1. PRISÃO PREVENTIVA.  

 
            

Em nossa legislação penal brasileira, encontra-se diversos tipos de prisões cautelares, 

dentre elas, destaca-se a do tipo preventiva, uma medida que visa privar a liberdade do 

suspeito. Convém discutir adiante nesta pesquisa, que será necessário a sua aplicabilidade nos 

casos que envolverem o linchamento, pois, este é o nosso objeto de estudo.        

Segundo Pacelli (2017, p.260) esta modalidade de prisão serve para preservar, garantir 

determinados direitos, ao tempo em que o acusado ou até mesmo um terceiro, possa provar 

sua inocência ou for condenado, impedindo que o mesmo pratique outras condutas colocando 

em risco fase de investigação e o processo. 

Para Marcão (2012, p. 111) este tipo de prisão é cautelar de natureza processual, que 

nasce de uma sentença judicial, sendo capaz de ser decretada em qualquer momento da 

investigação ou do processo penal, podendo ocorrer até mesmo no decreto de pronúncia ou do 

julgamento penal condenatório, contanto preenchidas as condições necessárias legais. 

A prisão preventiva tem por justificativa garantir a devida aplicabilidade jurisdicional, 

sempre que houver um princípio de linchamento, ou até mesmo com o fato já em andamento, 

consequentemente, faz necessário o encarceramento do investigado para a sua própria 

proteção, como também, para preservar a ordem pública, ou restabelecê-la. 
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2.2 PRESSUPOSTOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA 

Para que possa ser decretada a prisão preventiva, a mesma deve estar fundamentada 

por autoridade competente, e essencialmente, que estejam presentes dois pressupostos, o 

fumus comissi delicti, a fumaça da prática de um fato punível e periculum libertatis, o risco 

de liberdade do investigado ou acusado. 

Afirma Marcão (2014, p.112) que verificado o caput do Art. 312, caput, do código de 

processo penal, nos indica quais as hipóteses e as condições competentes para a prisão 

preventiva, o fumus comissi delicti é a fumaça do bom direito, legitimador da dimensão 

extrema, à medida que o periculum libertatis diz, que a medida deve ser praticada com 

rapidez, e sem atraso, visto que existe risco na espera. 

Como visto, os pressupostos acima mencionados, em se tratando do periculum 

libertatis, é fundamental que exista o perigo na liberdade do suspeito, antes de vir confirmar a 

sua prisão, e não o perigo na demora da prestação jurisdicional. 

No entendimento de Nicolitt (2014, p. 748, 749) os pressupostos ou requisitos para a 

decretação da prisão preventiva, encontram-se elencados na parte final do caput do Art. 312 

do CPP, acumulados pela doutrina sob o vocábulo fumus boni iuris (ou fumus commissi 

delicti), no qual significa, vestígios de culpa e confirmação da materialidade. Sem a 

comprovação de que o crime aconteceu (materialidade) e o mínimo de elementos que sejam 

capazes fazer-se possível a sua autoria, não é possível o encarceramento preventivo. Porém, 

não basta unicamente à existência desses pressupostos, a legislação requer, para ao longe da 

opinião de verossimilhança, um juízo de imposição da prisão. 

Também preleciona Avena (2017, p. 663) que, para ser decretada a prisão preventiva 

supõe a presença de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus 

comissi delicti), o primeiro referindo-se o perigo de que a liberdade do causador possa 

provocar dano a garantia social, a validade das investigações policias/exame criminal e a 

aplicação de uma ocasional decisão condenatória, e o segundo, unificado na probabilidade de 

que tenha ele cometido uma violação penal, frente dos vestígios de culpa e da confirmação da 

existência do delito verificados no caso real. 

Em uma situação hipotética, o acusado está prestes a ser linchado pelo suposto crime 

que cometeu, surge parte da sociedade ou pela coletividade revoltada acreditando que o 

mesmo é o culpado do crime praticado, fazem justiça com as próprias mãos, não acreditando 
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que a justiça de fato seja aplicada e cumprida pela autoridade competente. Contudo, não há 

outra solução, se não decretar a prisão preventiva, assim, comprovando o perigo social se o 

acusado permanecer em liberdade, até que prove a sua inocência. 

 

2.3 DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA 

 

Para os muitos conflitos no meio social, é necessário invocar a garantia da ordem 

pública, para que se mantenha a paz e harmonia na sociedade. Pode-se assegurar a 

aplicabilidade da mesma, por varias hipóteses, dentre elas destacam-se, o interesse social, o 

clamor público, intensidade do crime, periculosidade do agente, e até mesmo para a proteção 

do suspeito. O conceito de garantia da ordem pública é muito amplo, isso faz com que 

existam inúmeras interpretações doutrinárias. 

Segundo Pacelli (2017, p. 264) o termo garantia da ordem pública, no entanto, é 

excessivamente difícil de explicar. Consegue admitir-se a fundamentar em um inseguro 

domínio da vida social, no lugar em que se apoia no conhecimento de ordem, e pública, sem 

uma citação ao que seja verdadeiramente a desordem. 

No entendimento de Távora e Alencar (2011, p. 551, 552) ordem pública significa 

bem-estar e harmonia no meio da comunidade. Em existindo perigo provado de que o 

culpado estiver em liberdade, seguira praticando delitos, contudo, a prisão cautelar é 

essencial, visto que não suporta aguardar o transito em julgado da decisão condenatória.  

Conforme aponta Lopes Jr (2014, p. 605, 606) nesse traço, é comum a explicação de 

perigo para a ordem pública, como sinônimo de “clamor público”, de um delito que 

provoca uma comoção geral, um choque na sociedade, que transtorna a paz. 

Salienta Nicolitt (2014, p.749) ainda que o conceito de ordem pública possa ser tratado 

como vazio e ilimitado, a doutrina e as leis tradicionais têm correlacionado esta expressão 

atualmente chamada insegurança do agente, e em diversos momentos à obrigação de garantir 

o ambiente social, bem como confiabilidade da justiça frente ao perigo ou efeito do delito. 
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3. LINCHAMENTO NO BRASIL: CAUSAS E CARACTERISTICAS. 

3.1 O QUE É O LINCHAMENTO 

 

Sinhoretto (2002, p.17) explica que, a palavra linchar é estabelecida no Dicionário 

Aurélio Eletrônico (1998), como a prática de “justiçar ou executar sumariamente, sem 

qualquer condição de julgamento legal, segundo as normas criadas por William Lynch nos 

EUA” 

De acordo com Martins (2015, p.11) nos últimos 60 anos, por volta de um milhão de 

brasileiros se envolveram, no mínimo, em uma prática ou tentativa a um linchamento. 

Contudo, para Martins (1996, p.12) o Linchamento significa uma decisão sem a 

presença de um mediador, desimpedido e imparcial, ou seja, o magistrado, que julgará 

conforme normas determinadas e comuns, de acordo com entendimento e não com a 

emoção, principalmente, no que compete a um juízo sem chance de recurso. 

Sinhoretto (2002, p. 40) nos explica que o linchamento é abordado por diferentes 

doutrinadores, e definido como um comportamento irracional, todavia, quanto a este tema, a 

mesma prefere acreditar como registrados dentro de um entendimento competidor à 

racionalidade de lei oficial. 

O linchamento pode ser praticado de formas variadas, a exemplo disso, mediante 

tortura, espancamento, ou por outro ato de violência. A linchagem nasce de uma ação 

impensada, espontânea, como também relata Martins (2015, p.93) o linchamento é modo 

drástico de compensar um delito inaceitável, tais como o estupro, o homicídio e até o roubo 

de pertences de quem vive de seu esforço. 

No mesmo pensamento, para Martins (2015, p. 65) a prática do linchamento 

corresponde a uma tentativa de reparar a comunidade com a finalidade de conduzi-la no 

sentido de uma comunidade que se espera, de forma ordenada. 

Contudo, a sentença que é instituída de forma rápida, o linchamento, viola um dos 

princípios constitucionais, um direito absoluto, garantido conforme determina a Constituição 

Federal (1988) em seu Art. 5º, inciso LIV, definido por devido processo legal, no qual o 

acusado tem o direito em se defender, o mesmo não pode ser cobrado por um crime sem a 
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justa aplicabilidade de um juízo competente, em não sendo assim, o julgamento é considerado 

reprovável. (MOREIRA, 1994, p. 3) 

 

3.2 CAUSAS DO LINCHAMENTO 

 

De acordo com Martins (2015, p.104) conforme pesquisa nas grandes capitais, a 

maioria dos linchamentos e tentativas foram estimuladas por ataques contra a pessoa, e uma 

parte menor, por agressão a pessoa pela justificativa de roubo. E nesse grupo, a tendência é o 

crescimento do volume de acontecimentos. Segundamente, encontram-se os atos motivados 

por roubo ou tentativa, porém, vem se reduzindo. É expressiva esta ação, em seu crescimento 

pela prática por motivo fútil. 

A linchagem é uma ação que no Brasil, tornou-se próspera na última metade do 

centenário. Existem diversos fatores dessa falha social, a descrença da lei formal e oficial. 

Como também, não só da herança brasileira quando se praticava a lei de forma particular, 

relacionada às regras da escravidão em 1988, contudo, o elitismo jurídico tem cooperado para 

a desconfiança que leva a pratica do linchamento ao invés de confiar na aplicabilidade da lei 

pelo Estado. (MARTINS, 2015, p. 93) 

Em muitos casos o acusado pode ser inocente, contudo, a sociedade incitada pelo ódio, 

provocado por um fato criminoso, na tentativa de reparar o dano causado no meio social, 

tornam-se julgadores por conta própria, e a conseqüência e o julgamento sumário de forma 

irracional, revoltados com sangues nos olhos e com sede de justiça, vingando-se com as 

próprias mãos. 

A linchagem se fundamenta em decisões constantemente imediatas, repletos por um 

sentimento de fúria ou amedrontamento, os linchadores na maioria das vezes não são 

identificados, pois os mesmos compreendem estarem desobrigados do dever de apresentar 

indícios que provem as suas suspeitas, no qual o linchado não tem chance e muito menos 

prazo para se justificar, ou comprovar não ser o culpado. (MARTINS, 1996, p. 11,12) 

Qual a justificativa para as pessoas lincharem? A suspeita possível e de que os 

cidadãos lincham para justiçar, todavia, principalmente para demonstrar seu desacordo com 

escolhas de uma modificação na sociedade que desobedecem às opiniões, princípios morais e 
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regras de comportamentos comuns, relacionados a uma determinada idéia de pessoa. O 

castigo é uma maneira de exclusão e de reprovação dos malquistos e do que eles significam 

sempre que agentes de uma opinião de sociedade que nega direitos daqueles por ele vitimados 

(MARTINS, 2015, p. 27). 

Afirma o doutrinador que: 

 

“Os linchamentos sugerem que há um arraigado sistema de valores subjacente ao 

comportamento coletivo violento. E, ao mesmo tempo, uma combinação difícil entre 

ele e os valores racionais da lei e a justiça. Há uma dupla moral envolvida nessas 

ocorrências- a popular e a legal. Na verdade, esta ultima esta sendo julgada por 

aquela. A legitimidade desta esta em questão. Com seu ato, os linchadores indicam 

que há violações insuportáveis de normas e valores”.1 

 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS. 

 

No entendimento de Martins (1996, p.14) o linchamento tem a sua natureza 

espontânea, e o especifico linchamento se caracteriza diante de uma certeza imediata, 

generalizada, precipitada e inadequada de um grupo. 

A doutrinadora estabelece a característica do linchamento como: 

“Caracteriza o linchamento a natureza de vingança, além da “justiça” punitiva 

(geralmente acompanhada de métodos de tortura), à margem de julgamentos ou 

normas legais.”(Benevides, 1982: 96 – itálico conforme original apud 

SINHORETTO, 2002, p.18). 

 

Sua característica diferenciada das demais espécies de consumação sumária, é a sua 

natureza de conduta única, quer dizer, a multidão de linchadores se figura em volta de única 

pessoa que paga por isso, ou uma coletividade de vitimas, que em seguida a execução, se 

separa, por este motivo, acredita-se que as linchagens são atitudes espontâneas sem se 

prepararem anteriormente para o ato. (SINHORETTO, 2002, p. 40).  

Contudo, existem características que são relevantes, para se determinar a prática de um 

linchamento, ação esta, no qual o agente procede de forma espontânea, imprudente e 

irracional. 

                                                           
1MARTINS, José de Souza. Linchamentos: a Justiça Popular no Brasil / Jose de Souza Martins – 2 ed. - São 

Paulo: Contexto, 2015. 
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3.4. JUSTIÇA POPULAR 

 

Michel Foucault em sua obra Microfísica do Poder expõe a justiça popular, onde foi 

instituído um tribunal popular durante a Revolução Francesa para julgar a polícia, como 

também, na busca por ideais, ligados aos interesses entre classes. 

 

“No caso que eu cito, o Tribunal Popular, tal como funcionou 

durante a Revolução Francesa, tendia a ser uma terceira instância, aliás bem 

determinada socialmente; representava uma linha intermediária entre a burguesia no 

poder e a plebe parisiense, uma pequena burguesia composta de pequenos 

proprietários, pequenos comerciantes, artesãos. Colocaram-se como intermediários, 

fizeram funcionar um tribunal mediador e, para fazê-lo funcionar referiram-se a uma 

ideologia que era até certo ponto a ideologia da classe dominante, ao que era "bom" 

e "não bom" fazer ou ser. E por isso que, neste tribunal popular, eles não apenas 

condenaram padres refratários ou pessoas comprometidas com o caso de 10 de 

agosto – em número bastante limitado - mas mataram condenados às galés, quer 

dizer, pessoas condenadas pelos tribunais do Antigo Regime, mataram prostitutas, 

etc. Vê-se bem então que eles retomaram o lugar "mediano" da instância judiciária 

tal como ela tinha funcionado no Antigo Regime. Eles substituíram o revide das 

massas àqueles que eram os seus inimigos pelo funcionamento de um tribunal e boa 

parte de sua ideologia”.(FOUCAULT, 1979, P.41)2 

 

Para Foucault (1979, p.45) na ocorrência de uma justiça popular, não há três 

princípios; há a massas e os seus inimigos, posteriormente, a maioria, no momento que 

reconhecem em qualquer inimigo, no qual resolvem punir esse inimigo, ou reeducá-lo, não se 

referem a uma opinião geral subjetiva de justiça, referem-se simplesmente a sua própria 

vivência, à dos estragos que suportaram, do modo que foram feridos, do jeito que foram 

humilhados. Por último, a decisão delas não eram uma decisão de autoridade, ou seja, elas não 

se fundamentam em um instrumento do Estado que dispõe da competência de determinar 

decisões. Essas as realizam legítima e unicamente. 

Por esse motivo, esta justiça deve ser o objetivo do combate ideológico do empregado 

e do povo não trabalhador, deste modo, as formas desta justiça precisam ser instrumento da 

máxima insegurança para o atual mecanismo de Estado transformador (FOUCAULT, 1979, 

P.60). 

                                                           
2FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder/ Michel Foucault; Organização e tradução de Roberto Machado. 

17ª ed.- Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 
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Foucault (1979, p. 63) define a justiça popular, como sendo uma conduta realizada 

pelas massas, uma parcela ligada da população, em combate ao seu adversário direto julgado 

como, uma contestação a um prejuízo determinado. 

Como importância de justiça, o linchamento está em guerra com as normas criadas 

pelo Estado, por meio de procedimentos particulares de solução pública de conflitos. A 

linchagem tem sido exposta por doutrinadores brasileiros como uma duvida do 

comportamento da justiça pública, das entidades jurídicas e da policia, em nome dos 

linchadores, que agem em contrariedade com a lei. (SINHORETTO, 2002, p. 24) 

Nos tempos atuais, conforme foi observado, muitos cientistas estão cada vez mais 

pesquisando este fenômeno chamado linchamento, querem saber o que motiva estas pessoas e 

o que passa na mente delas, uma vez, que não acreditam na efetividade do nosso judiciário. 

Desta forma, compreende-se a justiça popular, como a justiça do povo, justiça praticada com 

as próprias mãos sem a participação do Estado, o único detentor de jurisdição. 

Esclarece Sinhoretto (2002, p. 25) que o linchamento consegue originalidade no meio 

da sociedade, na ideia de que a lei não é disponível, até mesmo efetiva, para conduzir e 

apresentar respostas suficientes para as desordens, que surgem a todo o momento no dia-dia. 

É fato, que a cada momento aumenta a insatisfação dos cidadãos, em relação ao 

desempenho das organizações de justiça e segurança, e, esta insatisfação surge em 

manifestações, em situações no cometimento de uma infração apontada como perigosa.  

Sendo assim, o Linchamento é entendido como ação de justiça do povo, na perspectiva 

apresentada por Michel Foucault (1992) na proporção em que é realizado com um ato de 

justiça que desobriga a imagem de um mediador, a que se utiliza com menção a experimento 

visível de violência e não com menção a uma imagem universal e abstrata de justiça. Os 

linchadores, como praticantes de uma justiça onde são componentes do conflito, não estão 

convictos de imparcialidade de decidir, por esse motivo é tão relevante a prova da culpa da 

vítima, diante disso, também a culpabilidade da vitima reconhece a justiça popular. 

(SINHORETTO, 2002, p. 192, 193). 

Para Martins (2015, p.105), a justiça popular se constitui na suposição da vendetta,3 no 

ponto de vista da função social restauradora ou criadora a qual seria a da vingança, 

                                                           
3BRASIL. Google tradutor. (tradução da palavra Vendetta). Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEA_enBR785BR785&ei=kh97W7DXEsOWwAS6tqnoDw&q=

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEA_enBR785BR785&ei=kh97W7DXEsOWwAS6tqnoDw&q=google+tradutor+vendetta&oq=google+tradutor+vendetta&gs_l=psyab.3..33i160k1.5232.8488.0.9396.9.9.0.0.0.0.207.943.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psyab..4.5.941...0j0i131k1j0i22i30k1.0.yZGiVtcAwEA
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principalmente nas ocorrências de crime de sangue. A vingança restabelece, no plano obscuro 

e figurativo, as convivências sociais destruídas drasticamente.  

Ainda, Martins (2015, p.105) considera que, não raro, os componentes da linchagem 

possuem uma disseminada opinião, da qual o crime coletivo torna-se justo e ainda mencionam 

isso. 

 

4. LINCHAMENTO ENQUANTO FUNDAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR DO 

ACUSADO, ANÁLISE A PARTIR DE ALGUNS JULGADOS DOS TRIBUNAIS DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, E DE SÃO PAULO. 

 

4.1 METODOLOGIA. 

 

Neste capítulo, será apresentado o método utilizado para atingir o objetivo desta 

pesquisa, um estudo descritivo por meio de análise de alguns julgados dos tribunais de Justiça 

dos Estados do Paraná e de São Paulo, com a finalidade de mostrar a fundamentação de cada 

decisão, se foi aceito o argumento do linchamento para prender preventivamente, com base 

em que, e a outra intenção é descrever os dados que foram coletados e a sua dimensão. 

Conjuntamente será abordado à conexão e o envolvimento dos princípios constitucionais, e os 

direitos humanos, relacionados com a prisão preventiva, pois a vida do acusado deve sempre 

ser preservada, na medida em que se podem destacar tais princípios envolventes, como a 

ampla defesa, contraditório, devido processo legal, dignidade da pessoa humana, presunção de 

inocência, que expressam as garantias que o mesmo tem. 

 

 

 

4.1.1 BASE DE DADOS. 

 

                                                                                                                                                                                     
google+tradutor+vendetta&oq=google+tradutor+vendetta&gs_l=psyab.3..33i160k1.5232.8488.0.9396.9.9.0.0.0.

0.207.943.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psyab..4.5.941...0j0i131k1j0i22i30k1.0.yZGiVtcAwEA>. Acesso em: 14 out. 

2018. 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEA_enBR785BR785&ei=kh97W7DXEsOWwAS6tqnoDw&q=google+tradutor+vendetta&oq=google+tradutor+vendetta&gs_l=psyab.3..33i160k1.5232.8488.0.9396.9.9.0.0.0.0.207.943.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psyab..4.5.941...0j0i131k1j0i22i30k1.0.yZGiVtcAwEA
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GCEA_enBR785BR785&ei=kh97W7DXEsOWwAS6tqnoDw&q=google+tradutor+vendetta&oq=google+tradutor+vendetta&gs_l=psyab.3..33i160k1.5232.8488.0.9396.9.9.0.0.0.0.207.943.0j4j1.5.0....0...1c.1.64.psyab..4.5.941...0j0i131k1j0i22i30k1.0.yZGiVtcAwEA
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Os dados foram obtidos por meio dos sites dos Tribunais de Justiça do Estado do 

Paraná4, e de São Paulo5, e o período pesquisado no TJPR foi de 2009 a 2018, já para o TJSP, 

foi entre 2013 a 2018. 

Para efetuar a pesquisa, foi utilizada a busca das palavras-chave: (Linchamento. 

Prisão Preventiva.) entendido como objeto de estudo desse trabalho, por comprovar o 

argumento do linchamento para prender preventivamente, esta foi à maneira de filtrar o 

assunto a ser abordado, para chegar ao resultado pretendido.  

Com relação a este estudo, um dos principais argumentos, defende que a prisão 

preventiva, é uma medida cautelar eficaz, visto que o acusado estará tutelado pelo Estado, 

fazendo com que garanta sua defesa, pois o mesmo encontra-se sob ameaça de ser linchado, 

ou até mesmo já foi linchado, todavia, cabe aos Tribunais esta incumbência de decidirem o 

assunto. 

 

4.2 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS DADOS 

 

Para a pesquisa em questão, foram coletados dados dos Julgados, nos referidos 

tribunais, a fim de apresentar o aceite do argumento do linchamento para prender 

preventivamente, como também, a preservação da ordem pública, quanto ao perigo de quem 

sofre as ameaças, ou já suportou o linchamento, bem como aos que praticam esta conduta, que 

promove abalo na sociedade. 

Deu-se inicio pelo julgado do TJPR, (Decisão monocrática, processo 621622-8, 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Relatora: MARIA JOSÉ DE TOLEDO 

MARCONDES TEIXEIRA, data de Publicação: DJ 286 11/12/20096, comarca de Palmas/PR) 

nesta ocasião observa-se que foi aceito o argumento do linchamento para estabelecer a 

preventiva: 

                                                           
4BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/>. Acesso em: 

14 out. 2018. 
5BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/>. Acesso em: 

14 out. 2018. 
6BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Decisão Monocrática, (processo 621622-8). TJPR, 

Disponível em: <https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/1889970/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-

621622-8>.  Acesso em: 14 out. 2018. 

 

https://www.tjpr.jus.br/
http://www.tjsp.jus.br/
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/1889970/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-621622-8
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/1889970/Decis%C3%A3o%20monocr%C3%A1tica-621622-8
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Em liberdade, sofreu ameaças de linchamento e vingança por parte de 

familiares da vítima. Estes familiares acabaram por comunicar que as ameaças 

estariam partindo da paciente, o que levou a revogação da liberdade provisória, 

com consequente decretação da preventiva [...] (TJPR, 2009, online). Grifo 

nosso. 
 

Dessa forma, a preventiva foi essencial para preservar a vida da recorrente, como 

também para manter ordem na sociedade, visto que ocorreram ameaças entre as partes e o 

pior poderia acontecer, um possível linchamento, pois a família buscava vingança pela 

reprovação do suposto crime praticado pela recorrente.  

Porém, no caso em tela, surgiu nos autos, que foi retirado do ato registrado pela 

requerente, que não há mais a ameaça de linchamento, sendo assim, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, concedeu novamente a liberdade provisória, motivado por não existir mais 

o alegado, o constrangimento ilegal, desta forma a relatora fundamentou-se no artigo 659, do 

Código de Processo Penal7, pelo fato da perda do objeto, julgando o pedido do Habeas Corpus 

prejudicado, motivo pela qual, com base no Art. 140, XXV, do Regimento Interno do 

Tribunal supracitado, julgou extinto o pedido, se não fosse por este motivo, a recorrente 

estaria presa a fim de se defender da acusação, da mesma maneira preservar a sua vida.  

Segundo este outro julgado do TJPR, (Acórdão, processo 1482074-4, Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, Relator: MIGUEL KFOURI NETO, data de Publicação: DJ 

1764 21/03/20168, comarca de Curitiba/PR) também foi aceito o argumento do linchamento, 

para que os três acusados tivessem a prisão preventiva decretada, com base na conduta 

criminosa que praticaram, que resultou na morte da vitima, homicídio triplamente qualificado, 

por motivo torpe e cruel, de acordo com:  

 

No caso, a materialidade é demonstrada pelo exame de necropsia (mov. 1.81), laudo 

do exame do local de morte (mov. 1.95) e certidão de óbito (mov. 1.112). Já a 

autoria, é suficientemente indicada pela prova produzida nos autos. Em relação a 

RILDO TOMAZ DE ASSIS, verifica-se que foi ele quem, juntamente com o réu 

JOSÉ RICARDO, capturou e, pelo menos por algum tempo, manteve a vítima 

Eduardo detido, tendo inclusive solicitado apoio policial.Embora tenha relatado em 

seu depoimento perante a autoridade judicial que não desferiu nenhum golpe em 

Eduardo, bem como não visualizou qualquer agressão ao rapaz, não se pode olvidar 

que o laudo de confronto de vínculo genético (mov. 27.1) concluiu pela condição 

de verossimilhança entre o sangue encontrado na calça que RILDO usava 

quando de sua prisão com a amostra de sangue coletada durante a necropsia de 

                                                           
7BRASIL. código de processo penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-

Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 19 out. 2018. 
8BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  Acórdão, (processo 1482074-4), TJPR. Disponível em: 

<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/12111264/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1482704-4>. Acesso em: 14 out. 

2018.  

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm
https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/12111264/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-1482704-4
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Eduardo Cordeiro de Lima. Neste sentindo, tem-se também o declarado pelos 

policiais militares que atenderam a ocorrência de que RILDO, em um primeiro 

momento, admitiu ter participado do `linchamento' que vitimou 

Eduardo.Outrossim, embora também negue ter participado das agressões contra 

Eduardo, consta dos autos que JOSÉ RICARDO DE AZEVEDO foi o primeiro dos 

taxistas a chegar em auxílio a RILDO, e com este capturou e, pelo menos por algum 

tempo, manteve a vítima Eduardo detido. Observe-se também que, segundo consta 

do depoimento do policial militar Luiz Silvestre Ortiz, JOSÉ RICARDO admitiu 

ter participado das agressões contra Eduardo, motivo este inclusive que 

desencadeou sua prisão naquele momento. Já no que cinge ao réu EDSON 

TOMAZ DE ASSIS, verifica- se que também há vertente probatória indicativa 

de que se encontrava no local do delito, juntamente com os demais corréus. 

Nesta seara, não se pode cerrar os olhos ao seu depoimento judicial onde 

admite ter dado um (1) ou dois (2) chutes em Eduardo. Ora, diante das 

circunstâncias acima mencionadas, vislumbra-se indícios suficientes da 

participação dos denunciados RILDO, JOSÉ RICARDO e EDSON nos fatos 

descritos na denúncia, autorizando a pronúncia exarada pelo d. juízo 

monocrático[...] (TJPR, 2016, online) Grifo nosso. 

 

Neste Julgado do TJPR, (Acórdão, processo 20206-89, Tribunal de Justiça do Estado 

do Paraná, Relator: PLINIO CACHUBA, data de Publicação: DJ 1764 23/04/1992, comarca 

Araucária/PR) de forma unânime, deu provimento ao recurso, como também reformou a 

decisão, para que o recorrente seja julgado perante o Tribunal do Júri, porém, o culpado terá 

que ficar preso preventivamente sob o argumento do risco de linchamento, consoante com: 

 
O recorrido devera aguardar preso o seu julgamento perante o Tribunal Popular, 

uma vez que o despacho que decretou a sua segregação preventiva (fls.25/25 v.) 

ressalta, entre outros fundamentos, que houve vigorosa reação publica contra o 

fato e, ainda, ameaça de linchamento; impõe-se, assim, a sua permanência em 

custodia ate o julgamento pelos senhores jurados, inclusive para sua própria 

segurança pessoal. (TJPR, 1992, online) Grifo nosso. 
 

O réu terá que ficar preso preventivamente sob o argumento do risco de linchamento, 

devido ao crime praticado, infração esta, elencado no Art. 121, parágrafo 2º, Inc. I, do Código 

de Processo Penal10, homicídio qualificado por motivo torpe, sendo que a extensão do crime 

causou forte comoção pública como continua gerando a revolta da população. 

Já o TJSP, recentemente (Acórdão, Numero do Registro: 2018.000077274211, Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, Relator: ALCIDES MALOSSI JUNIOR, DJ 13/09/2018, 

                                                           
9BRASIL, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.  Acórdão, (processo 20206-8), TJPR.  Disponível em: 

<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/1290183/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-20206-8>. Acesso em: 14 out. 

2018. 
10BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-

Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 19 out. 2018. 
11BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão, registro: (2018.0000772742), TJSP. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=96AEBB163C3A4456F3708C3E6CE34D66.cjsg3?conver

https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/1290183/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-20206-8
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=96AEBB163C3A4456F3708C3E6CE34D66.cjsg3?conversationId=&cdAcordao=11841312&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_2ad27d65f97d4bcea98ed95195131fa2&vlCaptcha=wfyp&novoVlCaptcha
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito nº 0097672-

96.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo) no qual menciona que foi aceito o argumento 

do linchamento para decretar a prisão preventiva dos acusados, conforme se fundamenta: 

 
Fazendo-se acompanhar dos outros três acusados e de um sexto indivíduo não 

identificado, todos instilados por um sentimento de retaliação contra a vítima. Os 

acusados estavam armados de caibros, porretes e caixas de madeira, cercando 

Alberth para promover o seu linchamento. Francisco, aproveitando-se de que o 

ofendido se vira encurralado, arremessou uma caixa de madeira contra o adversário, 

que foi simultaneamente agredido pelos demais asseclas com golpes de caibro 

contra a cabeça e o abdome [...]. (TJSP, 2018, online) Grifo nosso. 

 

Tudo isso se deu, porque, dois dos réus haviam furtado um comerciante, que em 

seguida ao fato criminoso e conseguiu recuperar as suas mercadorias frustrando a dupla, 

segundo o relato: 

Os citados acusados, contando com a adesão dos réus Anderson, Marco e Márcio, 

agindo com intenção homicida (“animus necandi”), instilada por motivo torpe 

(frustração dos resultados do furto qualificado cometido instantes antes, eis que a 

vítima recuperou o proveito do delito patrimonial), tentaram matar Alberth Klaus 

Runge, somente não alcançando o resultado letal por razões alheias à vontade 

dos agentes [...] (TJSP, 2018, online) Grifo nosso. 
 

Conforme o analisado manifesta-se a necessidade da prisão preventiva dos suspeitos, 

com a finalidade de assegurar a ordem pública, e consequentemente instaurar a persecução 

penal contra eles, devido à gravidade da tentativa do linchamento, desta maneira, a prática do 

crime foi tipificada em conformidade com o artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso II, 

do Código Penal.12 

Em mais uma julgado analisado, (Acórdão, Número do Registro: 2018.0000568567 13 

Relator: EUVALDO CHAIB, DJ 31/07/2018, Vistos, relatados e discutidos estes autos do 

Habeas Corpus nº 2116866-33.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo) pode-se observar 

que foi aceito o argumento do linchamento para prender preventivamente o réu, com base em 

                                                                                                                                                                                     
sationId=&cdAcordao=11841312&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_2ad27d65f97d4bcea98ed95195131fa2

&vlCaptcha=wfyp&novoVlCaptcha>. Acesso em: 14 out. 2018. 

 
12BRASIL. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-
lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 19 out. 2018. 
13BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo.  Acórdão, registro: (2018.0000568567), TJSP.  
Disponível em:        
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=11671082&cdForo=0&uuidC
aptcha=sajcaptcha_48e0e3e6b29040e1a39a6f453facd0e9&vlCaptcha=tynhw&novoVlCaptcha>. 
Acesso em: 14 out. 2018. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=96AEBB163C3A4456F3708C3E6CE34D66.cjsg3?conversationId=&cdAcordao=11841312&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_2ad27d65f97d4bcea98ed95195131fa2&vlCaptcha=wfyp&novoVlCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do;jsessionid=96AEBB163C3A4456F3708C3E6CE34D66.cjsg3?conversationId=&cdAcordao=11841312&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_2ad27d65f97d4bcea98ed95195131fa2&vlCaptcha=wfyp&novoVlCaptcha
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=11671082&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_48e0e3e6b29040e1a39a6f453facd0e9&vlCaptcha=tynhw&novoVlCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=11671082&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_48e0e3e6b29040e1a39a6f453facd0e9&vlCaptcha=tynhw&novoVlCaptcha
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que o suspeito está sendo acusado de ter praticado o crime de estupro de vulnerável, contra 

uma menor de quatorze anos, em concordância com a fundamentação: 

 
No dia 10 de maio de 2018, foi registrada ocorrência de estupro de vulnerável e o 

tio materno da ofendida tomou conhecimento dos fatos, indo tirar satisfação, 

seguindo-se tentativa de linchamento por populares. A Polícia Militar foi 

acionada e compareceu à residência de ANTONIO, impedindo que ele fosse 

agredido e conduzindo-o à Delegacia de Polícia. De início, os fatos estão 

suficientemente narrados pelo Inquérito Policial, existindo declarações suficientes 

para comprovação inicial da justa causa. Como sabido, o remédio heróico não se 

presta para revolvimento da imputação. A reprovação dos atos supostamente 

praticados dá fundamento à r. decisão impugnada, principalmente para a 

preservação da ordem pública [...] (TJSP, 2018, online) Grifo nosso. 

 

Verificando a gravidade do delito, para decidir este recurso, foi usada de modelo, a 

fundamentação de uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no qual comprova a 

essencialidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conforme dispõe: 

 
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que o resguardo da integridade 

física ou psicológica da vítima ou de seus familiares, quando embasado em dados 

reais, constitui motivação suficiente para ensejar a segregação preventiva do 

agente, como ocorreu no caso em comento. Eventuais condições pessoais 

favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação 

da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há 

falar em aplicação de medidas cautelares. Ordem denegada” (STJ, HC 402.796/SC, 

Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 

05/12/2017, 12/12/2017).14 Grifo nosso. 

 

Pesquisado o seguinte julgado, (Acórdão, Registro: 2015.000070274715 Relator: 

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, DJ 22/09/2015, Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de Habeas Corpus nº 2168587-29.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo) constata-se 

mais uma decisão, foi aceito o argumento do linchamento para que o réu continue preso 

diante da gravidade do delito em concreto e o perigo à sociedade que representa o paciente, 

em concordância com o Relator: 

No mais, ao proferir a sentença condenatória, a autoridade judiciária bem delimitou, 

a autoria e materialidade delitivas, expondo de forma fundamentada, a 

necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Assim 

                                                           
14BRASIL, Habeas Corpus Nº 402.796 - SC (2017/0135698-3). Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, 

Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701356983&dt_publicacao=12/12/2017>. 

Acesso em: 14 out. 2018. 
15BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo.  Acórdão, registro (Registro: 2015.0000702747), TJSP.  

Disponível em: <https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8834750&cdForo=0>. Acesso em: 20 

out. 2018. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201701356983&dt_publicacao=12/12/2017
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8834750&cdForo=0
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constou: “Não poderá recorrer em liberdade, mormente pela natureza do delito que 

causa grande abalo à ordem pública, a ponto de suscitar nos populares revolta e 

desejo de vingança, o que culminou com o linchamento do acusado” (fls.65.), 

(TJSP, 2015, online) Grifo nosso. 

 

Consequentemente, o culpado foi condenado pela prática do crime art. 213, c/c o Art. 

14, II, ambos do Código Penal16 e Art. 28, caput, da Lei nº 11.343/0617 por ter agarrado a 

vítima pelas costas, quando ela chegava em casa, passado a mão em seu próprio pênis e 

tocado levemente os seios da vítima, bem como por portar uma trouxinha de cocaína, motivo 

este que gerou a revolta da população. 

Aduz o julgado, (Acórdão, Registro: 2015.000012285618 Relator: MARCO 

ANTÔNIO COGAN, DJ 26/02/2015, Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas 

Corpus nº 2221214-44.2014.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, SP) nota-se que foi 

aceito o argumento do linchamento para prender preventivamente o acusado. O suspeito, 

juntamente com mais algumas pessoas praticaram o linchamento da vitima, que teria 

cometido o crime de incêndio doloso conforme a fundamentação do Relator: 

 
E o relatório de fls. 12/13 dá conta de que “Após os fatos descritos no RDO 

4109/2014 (Incêndio Doloso ocorrido na Rua Abraão Delega (...) cuja autoria recaía 

sobre a pessoa de JOSÉ (...), através de ligação via COPOM, de que indivíduos 

estariam agredindo JOSÉ (...), cerca de 400 metros do local do incêndio (...). PMs 

para lá se deslocaram e lograram deter os ora indiciados MARCOS (...), sendo 

que JOSÉ (...) agonizava no solo com sinais de espancamento, restando 

caracterizado que sofrera um linchamento por parte dos detidos, sendo que dois 

deles são parentes do dono do imóvel incendiado (...), sendo que tal quarteto, na 

hora da chegada da viatura, esbraveja satisfação no tocante à conduta pelos mesmo 

praticada, sendo que se vangloriavam de tal ação.(TJSP, 2015, online) Grifo nosso. 

 
 

Contudo, apresenta a Magistrada Changman (2015), que “o paciente foi preso em 

flagrante delito. Houve conversão (...) em prisão preventiva (...)” (fl. 23).19 O presente recurso 

foi denegado, com base em que, o delito em tese foi consumado, e a liberdade do acusado 

representa perigo para a sociedade. 

                                                           
16BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-

Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em: 20 out. 2018. 
17BRASIL, Lei nº 11.343. De 23 DE agosto de 2006, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm>. Acesso em: 20 out. 2018. 
18BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo.  Acórdão, registro: (2015.0000122856). TJSP.  Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8249802&cdForo=0>. Acesso em: 21 out. 2018. 
19BRASIL, Habeas Corpus Registro (2015.0000122856), Jusbrasil. Disponível em: <https://tj-

sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171396474/habeas-corpus-hc-22212144420148260000-sp-2221214-

4420148260000/inteiro-teor-171396483?ref=juris-tabs>. Acesso em: 21 out. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Lei/L11343.htm
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=8249802&cdForo=0
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171396474/habeas-corpus-hc-22212144420148260000-sp-2221214-4420148260000/inteiro-teor-171396483?ref=juris-tabs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171396474/habeas-corpus-hc-22212144420148260000-sp-2221214-4420148260000/inteiro-teor-171396483?ref=juris-tabs
https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/171396474/habeas-corpus-hc-22212144420148260000-sp-2221214-4420148260000/inteiro-teor-171396483?ref=juris-tabs
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Expõe o julgado (Acórdão, Registro: 2014.000014818420, Relator: FRANCISCO 

BRUNO, DJ 17/03/2014, Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 

0001520-10.2014.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, SP), a aceitação do argumento 

do linchamento, para prender preventivamente o réu, como também para assegurar a garantia 

da ordem pública, no qual a vítima é suspeita de ter praticado crime sexual contra uma menor 

de quatorze anos, de acordo com a fundamentação do Relator: 

 
 
Segundo os documentos apresentados na presente impetração e na apensada, o 

paciente foi preso em flagrante porque, na ocasião dos fatos, teria praticado ato 

libidinoso na presença de vítima menor de catorze anos, ao ser encontrado nu 

ao lado desta, com o fim de satisfazer lascívia própria. Policiais foram ao local 

para atender ocorrência de tentativa de linchamento; foram recebidos pelos pais da 

vítima, e o réu encontrava-se dentro do banheiro, em aparente estado de embriaguez. 

No local havia várias pessoas em confraternização, que ao tomarem 

conhecimento dos fatos, tentaram agredir o réu. O r. juízo, ao revogar a fiança e 

determinar a prisão preventiva do réu, apontou que os fatos narrados correspondem, 

em princípio, ao crime de estupro de vulnerável tentado (art. 217-A do Código 

Penal), de natureza mais grave e hediondo. Consignou o ilustre prolator a 

necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e asseguramento da 

aplicação da lei penal, considerando que tanto vítima quanto familiares estão 

sob ameaça. (TJSP, 2014, online) Grifo nosso. 

 

 

4.3 ANÁLISES E DICUSSÃO, E A RELAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

ATRELADOS  AOS DIREITOS HUMANOS. 

 

Nesta ocasião, diante dos dados coletados, será efetuado uma análise, como também 

uma rápida discussão sobre os argumentos do linchamento utilizados pelas autoridades 

judiciárias, para decretarem a prisão preventiva, visto que, o Estado sempre tutelará o 

acusado, independente do crime que o mesmo posso praticar. Conjuntamente, abordar a 

relação dos princípios constitucionais, e os direitos humanos e garantias, assim como, 

examinar o posicionamento dos tribunais, como fundamentam as decisões, de deferimento 

ou de indeferimento sobre os recursos a serem julgados na busca da liberdade provisória.  

Este trabalho de conclusão de curso, visa apresentar que a prisão preventiva é um 

instrumento processual e deve ser decretada para garantia da ordem pública, fundamentada 

com os pressupostos que são requisitos essenciais, ou seja, o suspeito em liberdade vai 

                                                           
20BRASIL, Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão, Registro (2014.0000148184) TJSP. Disponível em: 

<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=7424307&cdForo=0&uuidCaptcha=sa

jcaptcha_45759e2c7d044ca68691745f81665e41&vlCaptcha=qcd&novoVlCaptcha>. Acesso em: 21 out. 2018.  

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=7424307&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_45759e2c7d044ca68691745f81665e41&vlCaptcha=qcd&novoVlCaptcha
https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=7424307&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_45759e2c7d044ca68691745f81665e41&vlCaptcha=qcd&novoVlCaptcha


21 

 

oferecer perigo para a sociedade, de mesma forma, risco para si próprio, assim a população 

deseja fazer justiça com as próprias mãos. 

Todavia, os julgados que foram analisados aceitaram o argumento do linchamento 

para decretarem a medica cautelar apropriada, observados os diversos tipos de crimes 

praticados, que causam indignação na população, dentre eles, destaca-se os crimes sexuais, 

crimes de roubo, crimes contra a vida, crimes estes não tolerados pela comunidade, nos 

quais, os suspeitos foram linchados ou sofreram graves ameaças.  

Sinhoretto (2002, p.17) explica que, a palavra linchar é estabelecida no Dicionário 

Aurélio Eletrônico (1998), como a prática de “justiçar ou executar sumariamente, sem 

qualquer condição de julgamento legal, segundo as normas criadas por William Lynch nos 

EUA” 

A linchagem se fundamenta em decisões constantemente imediatas, repletos por um 

sentimento de fúria ou amedrontamento, os linchadores na maioria das vezes não são 

identificados, pois os mesmos compreendem estarem desobrigados do dever de apresentar 

indícios que provem as suas suspeitas, no qual o linchado não tem chance e muito menos 

prazo para se justificar, ou comprovar não ser o culpado. (MARTINS, 1996, p. 11,12) 

Para isso, existem os tribunais que exercem a jurisdição, solucionando conflitos, o 

poder-dever do Estado em defender a segurança social, contudo, a decisão final vem deles, 

não cabe aos cidadãos o papel de julgadores, muito menos ir contra as leis estabelecidas. 

Entretanto, a sociedade encontra-se desacreditada na efetiva aplicação da lei penal, no qual o 

Estado é legitimado, isso faz com que aumente a prática do linchamento pela população, uma 

forma de se vingar imediatamente. 

Nos julgados, verifica-se a rápida decisão tomada pelas autoridades judiciárias, que 

decretaram a preventiva, tendo em vista que, um dos objetivos essenciais é de manter a ordem 

pública, igualmente a proteção do suspeito. 

Diante do assunto aqui abordado, a nossa Constituição Federal de 1988, vem garantir 

ao acusado, a tutela necessária, e este amparo já é constatado de inicio em seu preâmbulo, 

aonde impõe ao Estado o dever de nos assegurar: 

“[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
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harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional [...]” (BRASIL, 

Preâmbulo. 1988, online).21 
 

São essas garantias que dão direito ao acusado de se defender, sob a tutela dos 

princípios constitucionais, fundamentais, que são eles, presunção de inocência, devido 

processo legal, contraditório, dignidade da pessoa humana, como também da lei Penal e do 

Processo Penal, como nos orienta o doutrinador:  

Para além da mera explicitação dos direitos fundamentais como a verdadeira e 

legítima fonte de direitos e obrigações, públicas e privadas, que deve orientar a 

solução dos conflitos sociais, individuais e coletivos, a atual ordem constitucional 

não deixa margem a dúvidas quanto à necessidade de se vincular a aplicação do 

Direito e, assim, do Direito Processual Penal, à tutela e à realização dos direitos 

humanos, postos como fundamentais na ordenação constitucional (arts. 5º, 6º e 7º, 

CF). (PACELLI, 2017, p. 33) 

 

Segundo doutrinador Pacelli, (2017, p. 33) os princípios fundamentais, não conseguem 

desviar-se de determinada incumbência. Princípios, nesse caso, que se mostram como regras 

essenciais do sistema judicial, sem o qual nunca se realizaria a missão de acolhimento aos 

direitos fundamentais. 

Na atualidade, há evidencias de uma comunidade desacreditada, contudo, alegam que 

não deve existir proteção aos acusados, ou seja, os culpados têm que pagar de qualquer 

maneira pela conduta que causou a desordem, todavia, a tutela dos direitos humanos, vem dar 

guarida a todos os cidadãos, vale lembrar que até mesmo os linchadores como os que sofrem 

ameaças, têm estes direitos fundamentais, no entanto, devem ser protegidos, de acordo com: 

 

O que se convencionou chamar “direitos humanos”,são exatamente os direitos 

correspondentes à dignidade dos seres humanos. São direitos que possuímos não 

porque o Estado assim decidiu, através de suas leis, ou porque nós mesmos assim o 

fizemos, por intermédio dos nossos acordos. Direitos humanos, por mais pleonástico 

que isso possa parecer, são direitos que possuímos pelo simples fato de que somos 

humanos. (RABENHORST, 2014, p. 4) 

 

Para Rabenhorst (2014, p. 8), os direitos humanos transcendem amplamente a 

jurisdição penal. Ainda, salienta em relação aos direitos humanos, que constantemente é bom 

recordar, a pessoal pode cometer o crime mais cruel que for seus direitos tem que ser 

                                                           
21BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 14 out. 2018. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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respeitados, pois, aquele que pratica um crime, consegue perder a sua liberdade, mas em 

nenhum momento a sua dignidade. 

Com relação aos julgados, é possível concordar com os Tribunais em indeferirem os 

pedidos dos recorrentes que buscam a liberdade provisória, pois o Estado tem o dever de 

tutelar todos os cidadãos, conforme diz a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 5º, 

incisos, III e XLVII, a todos é assegurado, que, nenhuma pessoa será submetida à tortura ou 

tratamento cruel ou humilhante, como também, não reconhece a imposição de penas 

desumanas.22 Entretanto, o acusado tem todo direito de se defender, sem ter que ser linchado, 

por este motivo deve ser mantido a prisão preventiva.  

Diante dessas análises, conclui-se que os tribunais estão sempre buscando cumprir 

com as leis instituídas, sejam elas, leis nacionais ou leis internacionais, cada prisão preventiva 

teve a sua devida fundamentação, vale lembrar que esta medida cautelar busca a preservação 

da ordem pública, como também, à custódia do acusado, ante o perigo na liberdade do 

suspeito, assim, observou-se neste capitulo, que, tanto os que são linchados como os 

linchadores, sempre terão as vidas preservadas, para isso o Estado garante toda segurança 

jurídica, possibilitando aos acusados provarem suas inocências ou serem condenados 

definitivamente.  

Neste sentido, entende-se que a Constituição Federal de 1988, assegura direitos que 

são inerentes a todos os cidadãos, até mesmo aqueles que estão sendo acusados de cometer 

um delito ou sofrem o linchamento ou participam do ato. Estes direitos são estabelecidos 

pelos princípios constitucionais, princípios estes essenciais que tutelam os suspeitos, contudo, 

ainda vimos que os direitos humanos também garantem direitos que são inerentes ao 

criminoso. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Na presente pesquisa, foi relevante levantar a questão do linchamento enquanto 

motivo de ordem pública para prender preventivamente, para tanto, observando esta 

modalidade de prisão, seus pressupostos para que o suspeito seja preso, como também, 

                                                           
22BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 14 out. 2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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estudamos o conceito de ordem pública, visto que, sempre que necessário à autoridade 

judiciária deverá invocar a mesma, para que se mantenha paz e harmonia no meio social. No 

decorrer deste trabalho foi apresentado o linchamento no Brasil, o que é, quais as suas causas, 

e características.  

Ainda, evidenciou-se o que é a justiça popular através dos catedráticos, compreende-se 

na qual é praticada arbitrariamente, uma forma de punição sumária, uma maneira de vingança 

aplicada no individuo que supostamente é acusado de ter praticado algum episodio que trouxe 

comoção na sociedade, deste modo, esta ação é realizada pela própria população com intenção 

restabelecer a ordem e trazer a paz de volta, conduta irracional, sem medir consequências, 

tudo isso porque, não acreditam na eficiência do Estado, o único legitimado para aplicar as 

leis e garantir a segurança. 

No mesmo sentido, este trabalho tem como relevância demonstrar uma analise que foi 

realizada nos julgados dos tribunais mencionados, com o propósito de exibir como cada Juiz 

aceitou o argumento do linchamento para prender preventivamente, através das 

fundamentações observadas em cada recurso, visto o perigo existente na liberdade do 

acusado. 

Todavia, com base nas doutrinas que foram mencionadas nesta pesquisa, é possível 

fazer uma critica, sob a perspectiva de que, o linchamento não poderia fundamentar a 

necessidade de prisão de um acusado, consoante com dois argumentos: primeiro, ele sempre 

deve ter a sua presunção de inocência protegida, segundo, denota-se que é obrigação do Estdo 

de fornecer segurança a todos, a qualquer acusado, diante disso, deduz-se que o linchamento 

não se justifica para prender preventivamente. 

Destarte, conclui-se que, é possível confiar na aplicação do direito pelo Estado, nesse 

contexto fica claro que, das nossas condutas surgem consequências, seja elas boas ou ruins, 

para isso devemos agir de forma racional, o linchamento não é o meio adequado de solução, 

se presenciar o linchamento ou alguma ameaça efetiva, devemos fazer a nossa parte, 

comunicar a polícia ou qualquer outra autoridade competente, para que tomem as medidas 

cabíveis, que em conformidade com a pesquisa, a prisão preventiva possui esta finalidade, 

manter a ordem ou restabelecer a paz no ambiente social, igualmente, garantir direitos 

fundamentais ao réu. 
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