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Simpósio: DIREITOS HUMANOS E CULTURA JURÍDICA 

 

RESUMO: A liberdade é um direito considerado intrínseco ao homem, sendo, portanto, 

inerente à sua própria natureza. Após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, foi 

aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, prevendo expressamente a liberdade como um direito humano. No Brasil 

com a promulgação da Carta Magna de 1988, os direitos e garantias individuais receberam 

posição de relevo, estando elencados, principalmente, no rol de seu artigo 5º, dentre os quais 

se encontra o direito de liberdade, sendo o qual considerado, ainda, um dos objetivos basilares 

de nossa República Federativa. Apesar das diversas conotações que podem ser conferidas ao 

termo “liberdade”, no presente artigo aborda-se a chamada liberdade de locomoção, qual seja, 

a liberdade de todo cidadão de ir, vir e permanecer. Corroborando essa concepção e para não 

haver risco de intervenção arbitrária na esfera de liberdade individual, a Constituição Federal 

assegura, ainda, que todos sejam considerados presumidamente inocentes até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória. Nosso sistema jurídico-penal brasileiro, classificado 

pela doutrina pátria como acusatório, pressupõe que ao longo de toda a persecução penal 

sejam observadas as garantias fundamentais, uma vez que o indivíduo não é mero objeto do 

processo, mais sim, sujeito de direitos. Entretanto, em sentido diametralmente oposto à 

garantia de liberdade e à presunção de inocência, a realidade nos mostra que ainda vivemos 

sob a égide da cultura do encarceramento, de caráter tipicamente inquisitorial, sendo esta a 

problemática a ser enfrentada no presente artigo. A partir de uma metodologia descritiva, 

qualitativa, parcialmente exploratória, de pesquisa bibliográfica e análise de dados, sustenta-

se que apesar da obrigatoriedade de observância dos preceitos constitucionais, nossa cultura 

jurídica continua marcada pela lógica da segregação. Tal hipótese restará comprovada ao final 

do trabalho por meio da explicitação de dados obtidos em relatórios oficiais que demonstram 

os números de nosso sistema carcerário, notadamente no que tange ao contingente de presos 

provisórios. Assim, a presente pesquisa tem por objetivo retratar o paradoxo existente entre 

toda a teoria que norteia o sistema jurídico-penal brasileiro e a realidade prática, na qual 

prevalece a ideia do “prende primeiro, pergunta depois”. 
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