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RESUMO 

 

O presente trabalho busca avaliar o desempenho do Supremo Tribunal Federal no caso a que se refere o 

Habeas Corpus nº 191.836/SP, no qual em decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, foi concedida 

liberdade ao nacional André Oliveira Macedo, o “André do Rap”. O método indutivo será utilizado para 

alcançar o objetivo pretendido por meio da análise jurisprudencial do posicionamento dos integrantes do 

Supremo Tribunal Federal, com o objetivo central de verificar se houve observância pela Corte em relação 

aos princípios constitucionais inseridos no atual paradigma do Garantismo Penal. Com intuito de fortalecer 

os argumentos que analisam o caso em questão utiliza-se como base referencial os autores Guilherme 

Madeira, Maria Helena Diniz e Norberto Bobbio.  
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1 INTRODUÇÃO  

  

É importante ressaltar a inovação legislativa do artigo 316 do Código de Processo Penal, dada pela 

Lei Federal 13.964/19. Em caso recente, o Ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, com 

base no poder-dever de inafastabilidade da jurisdição, prevista no artigo 5º, inciso XXXV, concedeu liminar 

ao pedido de Habeas Corpus nº 191.836/SP em favor do paciente André Oliveira Macedo, o ‘André do 

Rap’.  Esta decisão expôs divergências na Corte sobre a interpretação a ser dada ao dispositivo, e fez com 

que o presidente do Supremo, Ministro Luís Fux, a pedido do Procurador Geral da República, editasse a 

Suspensão da Liminar 1395, em uma aparente tentativa de corrigir o que poderia representar um 

desequilíbrio a ordem e segurança pública.  

 Em sessão iniciada em 14 de outubro e finalizada no dia seguinte, foi levado ao plenário do 

Supremo Tribunal Federal referendo a respeito da Suspensão da Liminar 1395. Votaram 10 ministros e não 

11, devido a aposentaria do ministro Celso de Mello. Por maioria de votos restou pacificado entendimento 

de que em caso de inobservância da reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não há que se 

falar em sua revogação automática, como prevê a literalidade do parágrafo único do artigo 316 do Código 

de Processo Penal. Conforme o entendimento consolidado, deve o juízo competente reavaliar a atualidade 

dos fundamentos que levaram a decretação da prisão preventiva a fim de revogá-la ou mantê-la, mas sob a 
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égide da legalidade. Destaque na votação para a discussão sobre falta de previsão na legislação interna no 

Supremo que permita ao Presidente da Casa suspender liminar de demais ministros.  

O resultado dessa votação foi que, além do Ministro Luis Fux, votaram pelo restabelecimento da 

prisão os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli. 

Esse resultado (06 votos a favor e 04 contra) demonstra a importância da interpretação das normas, 

especialmente as penais, e como a falta de unicidade entre os ministros do Supremo Tribunal Federal podem 

impactar a ordem constitucional e o equilíbrio do Estado Democrático.   

Com base no que foi exposto, busca-se responder à indagação a respeito de qual seria a melhor 

técnica de interpretação a ser adotada a partir do paradigma garantista existente e em consonância com o 

papel constitucional do Supremo Tribunal Federal.  

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA OU REFERENCIAL TEÓRICO   
  

Os argumentos apresentados neste trabalho referentes a interpretação das leis, estão centrifugados 

nos trabalhos dos seguintes autores: Guilherme Madeira, Maria Helena Diniz e Norberto Bobbio.  

Quanto a técnicas de interpretação da norma descrita no artigo 316 do Código de Processo Penal, 

destaque para os votos do Ministro Luis Fux e Marco Aurélio; o primeiro defendeu uma interpretação 

contextual e sistêmica conforme prevê a Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, o segundo 

pugnou pela interpretação literal do dispositivo, uma vez que seguiu todos os ritos corretamente para 

pertencer ao ordenamento. Referente a este tema, segundo Maria Helena Diniz (2008, p.438) os principais 

tipos de interpretação da norma são filológica, técnica interpretativa, técnica de apresentação de atos 

normativos, processo teleológico. Isto demonstra a pluralidade de técnicas interpretativas existentes que 

podem aplicadas  

Ocorre que o próprio ordenamento jurídico brasileiro já determina em seu artigo 3º do Código de 

Processo Penal qual técnica deverá ser aplicada na interpretação de leis processuais penais: “A lei 

processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos 

princípios gerais do direito”.  Segundo Guilherme Madeira (2020, p.80), a interpretação extensiva deverá 

ser utilizada nos casos em que a norma utiliza expressões inexatas ou inadequadas, já a interpretação 

analógica é aquela em que a própria lei determina o uso de analogia. Ao sentido dado a palavra analogia, 

convém citar os ensinamentos de Norberto Bobbio (2014, p.93) que a define como procedimento pelo qual 

se atribuiu um caso não regulado a mesma disciplina de um caso regulado de maneira similar.   
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3 ANÁLISE DOS DADOS 

  

 O tema principal do artigo 316 do Código de Processo Penal é a liberdade do indivíduo, preceituada 

como direito fundamental no artigo 5º, caput, da Constituição Federal. Vale citar também a dignidade da 

pessoa humana, fundamento do estado democrático previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição.  Com 

esses dois direitos fundamentais em foco, e considerando que o Supremo Tribunal tem por competência de 

ser o ‘guardião da Constituição’, nos termos do artigo 102 desta, urge analisar os dados que seguem.  

Em relatório do Projeto Cidadania nos Presídios (CNJ, 2020), o Conselho Nacional de Justiça, 

apresentou dados alarmantes sobre os números da população carcerária no Brasil e ressaltou a necessidade 

de discutir uma nova metodologia, bem como obter a interlocução e interação dos que intervém de alguma 

forma no sistema de aplicação do processo penal e execuções penais. Outros dados apresentados pelo 

Projeto Cidadania são: 

•  Atualmente mais de 700.000 presos cumprem pena no Brasil. 

•  Dados de 2014 do Ministério da Justiça indicam que em 20 anos a população carcerária aumentou 

400%. 

• Citando Cetro de Estudos Penitenciários, ligado à Unidade de Essex, no Reino Unido, a média 

mundial de encarceramento é 144 presos para cada 100 mil habitantes. No Brasil a média é de 300.  

• Há um déficit de 354 mil vagas no sistema carcerário. Mas se forem considerados os mandados de 

prisão em aberto o déficit seria um milhão.  

• Citando relatório divulgado pela Anistia Internacional divulgado em fevereiro de 2015: A 

reincidência e as condições desumanas das unidades prisionais são fatores preocupantes, pois 07 

em cada 10 presos voltam a praticar crimes.  

• Segundo Ministro Alexandre de Moraes no referendo a SL 1395: Há entre 30% e 39% de presos 

provisórios no sistema carcerário.  

Por fim, o relatório indica que Brasil detém o título de 3º lugar mundial, quando se trata de população 

carcerária. Dados que indicam que a inovação do artigo 316 do Código de Processo Penal, poderia 

representar uma tentativa de solução oriunda do Poder Legislativo. 

 

5 CONCLUSÃO 
Em que pese a possibilidade do texto literal do artigo 316, do Código de Processo Penal ter sido 

mal redigido, há meios estritamente legais para rever seu texto, pela via adequada, qual seja a via legislativa 

– Representante legítima da vontade do povo.  

Quanto a decisão do Supremo Tribunal Federal referente à interpretação a ser aplicada ao  artigo 

316 do Código de Processo Penal foi incorreta. Isto porque, uma vez que o artigo 3º do Código de Processo 

Penal permita a interpretação extensiva, analógica e com base nos princípios gerais do direito, o Supremo 

tem a função de aplicar a Constituição Federal como norma maior, não sendo aceitável que em nome da 
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ordem e segurança pública, e porque não dizer da moral e pressão midiática, a Corte ignore que a regra 

constitucional é a liberdade e demais garantias.  .  
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