
O ESTADO DE EXCEÇÃO: REFLEXÕES FRENTE À AFRONTA AOS 
LIMITES JURÍDICOS DA PRISÃO CAUTELAR  

 
Thalyta Karina Correia Chediak 

Pós-Graduanda em Direito Penal e Processo Penal  
Faculdade de Rondônia (FARO) - BR 

chediakthalyta@gmail.com 
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RESUMO: Segundo o filósofo italiano Giorgio Agambem (2004), o Estado de Exceção nasce 
em um cenário de oposição ao Estado de Direito. Este possui decretação pelas autoridades em 
situações de agressão efetiva por forças estrangeiras, em casos de grave ameaça à ordem 
constitucional ou em situações de emergência, como por exemplo, nos casos de calamidade 
pública. A exceção viabiliza o surgimento do Direito à Resistência na medida que existe como 
um instrumento de enfrentamento a atos injustos que extrapolem o poder judiciário e, por sua 
vez, violem normas Constitucionais e infraconstitucionais, apresentando-se como forma legal 
daquilo que não pode ter forma legal. Sabe-se que para a decretação de prisão cautelar é 
necessário o preenchimento de requisitos específicos elencados no ordenamento jurídico 
vigente, sendo eles: o indício de autoria e da materialidade delitiva, que por sua vez deverão 
somar com as hipóteses definidas no texto legal: garantia da ordem pública; garantia da ordem 
econômica; ou conveniência da instrução criminal. Apesar da prisão cautelar se encontrar no 
âmbito da excepcionalidade, por vezes, é ordenada sem a devida atenção, com o objetivo de 
responder aos anseios sociais de forma rápida e acompanhar os veículos de comunicação em 
massa, acarretando desrespeitos aos princípios e garantias fundamentais, desenvolvendo o 
surgimento do estado de exceção. Esta pesquisa teve como objetivo a construção de uma tese 
jurídica acerca do direito à resistência a partir do surgimento do Estado de Exceção, 
contribuindo para a reflexão sobre a banalização da aplicação das medidas cautelares de forma 
a violar princípios gerais do ordenamento jurídico, com base em contribuições de Agambem 
(2004), no que tange a conceituação e surgimento do Estado de Exceção, Chediak (2017), a 
respeito dos requisitos da prisão cautelar e Foucault (2014), em relação à construção do retrato 
do acusado, como também, a interferência da opinião pública e o sensacionalismo da mídia 
durante a persecução penal. Conclui-se que apesar das hipóteses de decretação de prisão 
cautelar estarem estabelecidas em um rol taxativo, as falhas no ordenamento jurídico abrem 
interpretação extensiva in mala partem aos acusados que são rotulados e presos cautelarmente 
de forma indevida, tomando por base anseios da sociedade que por sua vez são manipulados 
pela mídia, reestabelecendo o cenário do suplício, abordado por Foucault na obra Vigiar e Punir 
(2014). O desrespeito a preceitos fundamentais, como o direito à liberdade e ao processo legal, 
contribui para que a prisão cautelar se revista por conteúdo vingativo e objetive apenas a 
antecipação da pena. Para tanto, surge o Estado de Exceção, em meio a um momento de 
suspensão das normas constitucionais que protegem as liberdades individuais, viabilizando o 
direito à resistência em face da medida cautelar decretada, como uma ferramenta de proteção 
aos Direitos Humanos. 
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