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Resumo. 

 O presente trabalho de conclusão de curso aborda os aspectos teóricos e práticos 

relacionados à prisão preventiva no contexto do superencarceramento. Hoje no Brasil, 

os presos à espera de julgamento correspondem a quase metade do sistema 

penitenciário. Tem-se no cenário atual uma equivalência numérica entre presos 

provisórios e presos em regime fechado (CNJ, 2014, p. 6). São 222.190 indivíduos em 

regime cautelar para 249.701 em regime fechado. O excesso no uso da prisão preventiva 

se apresenta então como um fenômeno heterogêneo, de ordem administrativa, 

jurisdicional e legislativa. Nesse contexto, surge a Lei 12. 403/11, que alterou os 

paradigmas da cautelaridade no processo penal, expandindo o rol de medidas 

alternativas à prisão preventiva e pondo termo ao antigo binômio prisão-liberdade ao 

qual o magistrado ficava adstrito. Promove-se, portanto, no curso dessa monografia, um 

estudo teórico quanto ao processo penal cautelar e suas finalidades, em justaposição à 

apresentação de dados relativos ao sistema carcerário, ao manejo da prisão preventiva e 

à aplicação de medidas alternativas a ela após 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract.  

This course conclusion work deals with the theoretical and practical aspects 

related to preventive detention in the context of super-incarceration. Today in Brazil, 

prisoners awaiting trial account are almost half of the prison system. There have been in 

the current scenario a numerical equivalence between pre-trial detainees and inmates in 

closed regime (CNJ, 2014, p. 6). Are 222,190 individuals in provisional regime to 

249,701 in closed regime. The excess in the use of preventive detention is then 

presented as a heterogeneous phenomenon, administrative, judicial and legislative. In 

this context, there is the Law 12 403/11, which has changed the paradigms of 

provisionary proceedings in criminal law, expanding the list of alternatives to remand 

and ending the old binomial prison-freedom to which the magistrate was attached. 

Promotes, therefore, in the course of this thesis, a theoretical study on the interim 

criminal proceedings and their purpose, in juxtaposition to the presentation of data on 

the prison system, the management of custody and the application of alternative 

measures to it after 2011. 
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      Introdução 

Uma breve análise na estrutura carcerária do Brasil nos informa que existe uma 

sintomática relação entre as medidas cautelares pessoais do processo penal e a 

superlotação prisional. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça em seus dados 

mais recentes (CNJ, 2014, p. 9), dos 607.731 presos no país, 41% estão presos a título 

de prisão preventiva e ainda não foram submetidos a julgamento.  

Se quase 50% da população prisional corresponde a presos cautelares, parece 

claro que a medida não vem sendo utilizada em caráter excepcional. É neste sentido que 

foi feita a escolha do tema: o manejo excessivo do instituto da prisão preventiva 

subverte a lógica da tutela cautelar e cumpre finalidade diversa a que se propõe este 

importante instrumento processual.  

Trata-se de um paradoxo entre a teoria e a prática que hoje alimenta um das mais 

sérias questões sociais da realidade brasileira: a superlotação penitenciária no contexto 

de uma cultura de encarceramento em massa.  

Tendo em vista essa contraposição entre a práxis forense e a teoria processual 

cautelar, torna-se fundamental que se pesquise os fundamentos teóricos da prisão 

processual para se identificar os aspectos incongruentes entre elas. A identificação 

viabiliza um mapeamento dos eventos político- criminais que culminaram na 

cautelarização do processo penal, proporcionando então um entendimento mais 

fidedigno ao estado de coisas atual da prisão preventiva no Brasil.  

Decidiu-se, então, optar por uma metodologia de pesquisa exploratória, de forma 

que o levantamento bibliográfico constitui parte fundamental da construção dialética 

entre a teoria e a prática. A exploração da literatura acerca do tema tem por finalidade 

estabelecer referenciais teóricos para a pesquisa, apresentando as informações relativas 

à prática contextualizadas num lastro teórico e crítico. Por esse método, objetiva-se 

questionar a aplicação do instituto da prisão preventiva em face da principiologia da 

tutela cautelar e do direito posto acerca das medidas cautelares pessoais; intenta-se aqui 

expor de forma clara e concatenada os mais diversos aspectos que influenciam na 

superlotação carcerária e na cautelarização do processo penal. Por fim, objetiva-se nessa 

pesquisa estudar os impactos das mudanças que vem sendo implementadas no tocante 

ao tema.   

Dessa forma, a pesquisa encontra-se estruturada nos seguintes termos: 

primeiramente, o levantamento bibliográfico com os principais marcos teóricos acerca 

da principiologia das medidas cautelares penais. Nesse bojo, a origem, as 
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características, os fundamentos e as finalidades da prisão preventiva à luz da teoria do 

processo penal cautelar constitucionalizado.  

Apresentada a teoria do macrossistema cautelar, passa-se à pesquisa adstrita ao 

tema da prisão preventiva. Neste ponto nos interessa estudar as variáveis que compõe o 

instituto nos mais distintos aspectos: jurídicos, sociais e político-criminais. Após 

abordar a prisão preventiva, a pesquisa procura estudar as inovações relativas ao tema 

de prisão cautelar e que tem influenciado na conjuntura do sistema penitenciário.  

Pata tanto, pesquisas empíricas acerca da aplicação da Lei das Cautelares de 2011 

são apresentadas, de forma que seus dados possibilitem um estudo quanto aos impactos 

da aplicação dessa lei em seus 5 (cinco) anos de vigência.  

Logo após, dados relativos à recente inovação das audiências de custódia são 

expostos. As informações quanto à aplicação deste novo expediente são prematuras 

tendo em vista o pouco tempo desde o início de sua aplicação.  

No entanto, os dados do CNJ já são sintomáticos e revelam a otimização dos 

direitos dos presos em flagrante, em termos de comparação entre prisões preventivas 

anteriormente convertidas e o quantitativo atual de liberdades provisórias concedidas.   

1. Processo penal cautelar.  

1.1. Teoria geral da tutela cautelar no processo penal. 

De acordo com a literatura processualista clássica, a tutela cautelar deve ser 

encarada como ramo autônomo da ciência jurídica, ao lado dos processos de cognição e 

execução. Mesmo para aqueles que não concordam com a existência de uma teoria geral 

do processo
1
, vale a menção dos eminentes juristas italianos Liebman (1962, p. 110) e 

Carnelutti (1958, p. 355), quando sustentam que o processo cautelar não se trata de 

mero procedimento, mas de verdadeiro processo, um tertius genus, o que destaca sua 

autonomia em relação ao processo de cognição e de execução.  

Na doutrina brasileira, Barbosa Moreira (1974, p. 270) defende a 

instrumentalidade – acessoriedade –  do processo cautelar em face dos demais, uma vez 

que sua função precípua é uma tutela jurisidicional mediata, enquanto o processo de 

conhecimento e de execução objetivam tutelas imediatas.
2
 

                                                      

1
 Nesse sentido: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. A lide e o conteúdo do processo penal, 

Curitiba: Imprenta, 1989, p. 119.  
2
  “Ao meu ver, aliás, talvez não seja muito contrapor-se o processo cautelar, como um terceiro gênero, a 

esses dois antes mencionados. Creio que ele mais verdadeiramente se contrapõe ao processo de 

conhecimento e ao processo de execução considerados em conjunto, já que um e outro têm natureza 

satisfativa, visando, portanto, à tutela jurisdicional imediata, ao passo que o processo cautelar se distingue 
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No Processo Penal, embora não haja propriamente uma ação penal cautelar 

autônoma, como há no Processo Civil, temos a previsão de medidas cautelares 

assecuratórias que possuem um regimento jurídico próprio. A terminologia utilizada, 

ensina José Roberto dos Santos Bedaque (1998, p. 150), não é o ponto nevrálgico, tendo 

em vista que  

O estudo da cautelar deve ser feito a partir da ideia de tutela jurisdicional, sendo 

absolutamente irrelevante o aspecto de essa modalidade de medida ser concedida 

mediando o exercício do direito de ação, em processo autônomo, ou como decisão 

judicial incidental no procedimento em curso. Ação cautelar, processo cautelar, medida 

cautelar incidente, são apenas mecanismos para a obtenção da tutela cautelar.  

 

 Nesse sentido, a tutela cautelar penal corresponde a incidentes processuais do 

processo de conhecimento principal, o que não retira seu caráter de tutela de urgência.  

 Por sua natureza, as medidas cautelares devem ser interpretadas e aplicadas 

dentro dos princípios processuais penais, como o contraditório, a ampla defesa, a 

presunção de inocência, imparcialidade do julgador, a legalidade, dentre outros. 

 Exemplo disso é o principio da legalidade. De acordo com Francisco de Assis 

Toledo (1994, p. 22), a acepção jurídico-penal desse princípio é ampla e não se limita à 

previsão estrita do art. 5, XXXIX da Constituição Federativa do Brasil, verbis: “não há 

crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”.  

 Nesse sentido, o príncipio da legalidade também é aplicado às medidas 

cautelares penais, motivo pelo qual não existem cautelares atípicas. Gustavo Badaró 

(2014, p. 710) explica que, ao contrário do Processo Civil, no Processo Penal Cautelar, 

não há previsão do poder geral de cautela, no qual o juiz autoriza a decretação de 

medidas cautelares não previstas em lei. 
3
 

 Magalhães Gomes Filho (1991, p. 57) explica com clareza a incidência do 

principio da legalidade na seara penal, senão vejamos,  

[...] não se pode cogitar em matéria criminal de um “poder geral de cautela”, por meio 

do qual o juiz possa impor ao acusado restrições mão expressamente previstas pelo 

legislador, como sucede no âmbito da jurisdição civil; tratando-se de limitação da 

liberdade, é imprescindível a expressa permissão legal para tanto, pois o principio da 

legalidade dos delitas e das penal não diz respeito apenas ao momento da cominação, 

mas `”legalidade da inteira repressão”, que põe em jogo a liberdade da pessoa desde os 

momentos iniciais do processo até a execução da pena imposta.  

 

                                                                                                                                                            

precisamente por constituir uma tutela mediata, uma tutela de segundo grau” (MOREIRA, José Carlos 

Barbosa. O processo cautelar: estudo sobre um novo código de processo civil, Líber Júris, 1974) 
3
 No Código de Processo Civil vigente à época de elaboração deste trabalho, a previsão do poder geral de 

cautela se encontra no art. 798. No entanto, em 18 de março deste ano, a lei 13.105/15 entra em vigor, 

inaugurando o Novo Código de Processo Civil, no qual consta a mesma previsão,  agora no art. 297.  
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Ou seja, as medidas cautelares são apenas aquelas previstas taxativamente na lei. 

A taxatividade sempre decorreu do principio da legalidade que rege a persecução penal 

e é a forma mais adequada de evitar a arbitrariedade e o casuísmo, dando-se total 

transparência às “regras do jogo”. (ISASCA, 2004, p.104).  

No direito comparado, o princípio da legalidade das cautelares penais tem 

previsão expressa, como no CPP português
4
  e italiano

5
. No Brasil, mesmo com a 

reforma de 2011, o princípio não foi expresso no Código.  

Gustavo Badaró (2014, p. 711) esclarece que, nesse caso, basta que 

interpretemos o Código de acordo com o que prevê o art. 5, caput c/c LIII, CF, quando 

protege o direito à liberdade com a garantia do devido processo legal.  

Mesmo em sendo o princípio da legalidade consectário constitucional no que 

tange às garantias fundamentais, vale a menção ao art. 7.1 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (ou Pacto de San José da Costa Rica), que possui status supralegal 

de acordo com o plenário do STF.
6
 O dispositivo prevê que: “7.2 Ninguém pode ser 

privado de sua liberdade física, salvo penas causas e nas condições previamente fixadas 

pelas constituições políticas dos Estados-partes ou pelas leis de acordo com elas 

promulgadas.”.  

1.1.1. Função da tutela cautelar.  

Paulo Rangel (2014. p. 764) faz o seguinte comentário quando aborda a função 

das medidas cautelares,  

[...] A medida cautelar tutela o processo e não o direito material discutido neste 

processo. O direito material é objeto do processo de conhecimento. A medida cautelar é 

objeto do processo cautelar. Portanto, a medida cautelar serve de instrumento para se 

atingir o fim colimado pelo processo de conhecimento, qual seja: a solução do caso 

penal.  
 

 Ou seja, a medida cautelar não é um fim em si mesmo, senão um instrumento 

assecuratório da investigação criminal ou dos processos de conhecimento/execução.  

Compreender a medida cautelar como não sendo fim em si mesma é de especial 

importância quando tratamos das prisões cautelares.  

                                                      

4
 Art. 191 do CPP português tem a seguinte previsão: “A liberdade das pessoas só pode ser limitada, total 

ou  parcialmente, em função de exigencias processuais de natureza cautelar , pelas medidas de coação e 

de garantia patrimonial previstas na lei”. 
5
 Já no CPP italiano, o art. 272 prevê: “As liberdades da pessoa podem ser limitadas com medidas 

cautelares somente de acordo com as normas do presente título”.  
6
 STF, Pleno, RExt nº 466.343/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 22/11/2006. Posteriormente, em outros 

julgados, o STF voltou a reiterar o entendimento pela status normativo supralegal dos tratados de direitos 

humanos subscritos pelo Brasil antes da emenda 45/2004: STF, Segunda Turma, HC nº 90.172/SP, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, j. 05/06/2007, v.u.  
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A ideia a ser inferida de uma prisão preventiva é de presunção de periculosidade 

e não de culpabilidade, pois sua decretação tem como fim acautelar o processo, e não 

punir o réu; é o Estado privando o indivíduo de sua liberdade antes da sentença 

condenatória para atingir o bem comum - a efetiva persecução penal -  desde que haja 

extrema e comprovada necessidade (como veremos mais adiante).  

 O mestre Afrânio Silva Jardim (1997, p. 255) corrobora esse entendimento ao 

explicar que 

Hoje, não pode restar a menor dúvida de que a prisão em nosso direito tem a natureza 

acauteladora, destinada a assegura a eficácia da decisão a ser prolatada afinal, bem 

como a possibilitar a instrução probatória. Trata de tutelar os meios e os fins do 

processo de conhecimento, e por isso mesmo, de tutela da tutela. 

1.2. As medidas cautelares na legislação. 

O processo penal cautelar é inaugurado no Título IX do Código de Processo 

Penal, em seu art. 282, qual seja “Da Prisão, Das Medidas Cautelares e Da Liberdade 

Provisória”.  

Dentre as medidas cautelares, temos as pessoais e as patrimoniais (ou reais). As 

primeiras são a prisão preventiva (arts. 312 a 315, CPP) e as medidas alternativas à 

prisão (arts. 319 e 320, CPP), já as patrimoniais estão previstas a partir do art. 125 do 

CPP (sequestro de bens imóveis; sequestro de bens móveis; especialização e registro de 

hipoteca legal; arresto de bens imóveis prévio ao registro e especialização de hipoteca 

legal e, por  último, arresto subsidiário de bens móveis.  

A prisão em flagrante (CPP, art. 302) após a reforma operada pela Lei 12. 403/11 

passou a gozar de status de pré-cautelar; um estágio inicial da prisão preventiva ou das 

demais medidas cautelares, podendo ser considerada uma medida cautelar autônoma. 

(BADARÓ, 2014. p. 704).   

As medidas cautelares que nos interessam neste trabalho são as pessoais, 

principalmente a prisão preventiva, por motivos que iremos abordar ao longo do 

trabalho. Toda forma, com as inovações trazidas pela 12.403/11, a doutrina 

esquematizou uma relação de características das tutelas cautelares que são de 

significativa importância para que possamos maneja-las da maneira mais adequada.   

1.3.  Características das medidas cautelares.  

A lei 12. 403/11 trouxe ao CPP, primordialmente, um paradigma de necessidade, 

adequação e proporcionalidade que devem reger a aplicação das medidas cautelares.  

O art. 282, além desse trinômio, é literal ao dispor que a prisão preventiva é de 

uso subsidiário, sendo cabível quando não forem as demais; o dispositivo demonstra o 
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intuito inequívoco do legislador em desprestigiar a aplicação da medida em face da 

nova gama de cautelares do art. 319, CPP. 
7
   

Sendo assim, necessidade, adequação e proporcionalidade são as características 

regentes das medidas cautelares com o novo sistema de 2011, isto é, a medida cautelar a 

ser adotada deve ser proporcional a eventual condenação, não sendo permitida restrição 

de liberdade, no curso de investigação/processo, que seja mais severa que a sanção que 

será aplicada caso o pedido seja julgado procedente.  

Paulo Rangel (2014, p. 766) denomina a relação desses três fatores (necessidade, 

adequação e proporcionalidade) como homogeneidade, que para o autor é exatamente a 

proporcionalidade que deve existir entre o que está sendo dado e o que será concedido. 

Complementa o autor,  

Exemplo disso é: admite-se prisão preventiva em um crime de furto simples? A resposta, 

em princípio, é negativa. Tal crime, primeiro, permite a concessão de fiança pela 

autoridade policitar (art. 322, CPP). Segundo, permite a suspensão condicional do 

processo (art. 89, da Lei 9.099/95). Terceiro, se houver condenação, não haverá pena 

privativa de liberdade face à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade  

por restritiva de direitos (art. 44 do CP). Nesse caso, não haveria homogeneidade entre a 

prisao preventiva a ser decretada e eventual condenação a ser proferida. O mal causado 

durante o processo é bem maior que aquele que, possivelmente, poderia ser infligido ao 

acusado quando de seu término. 

 

Gustavo Badaró (2014, p. 710), pautando-se no processualista Luis Guilherme 

Marinoni
8
, utiliza a nomeclatura referibilidade. De acordo com Badaró, “no processo 

penal, a tutela cautelar assegura um direito acautelado, o hipotético direito de punir 

relativo ao crime específico da denúncia, em relação ao qual a cautelar se mostra 

necessária”.  

 Ou seja, haverá referibilidade quando a cautelar guardar compatibilidade com o 

direito assegurado por ela (o direito de punir). Se eventual condenação for de lesividade 

inferior a uma cautelar pessoal, é porque esta não é referível àquela.  

1.3.1. Instrumentalidade hipotética 

Como mencionamos no item 2.1 supra, as medidas cautelares surgem como um 

instrumento que assegura o provimento final do processo de cognição.  

                                                      

7
 Art. 282, §. 6 “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra 

medida cautelar (art. 319).” 
8
 Para Marinoni, “na tutela cautelar há sempre uma referibilidade a um direito acautelador. O direito 

referido é que é protegido (assegurado) cautelarmente.”. (1994, p. 79).  
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Quando se estuda a decretação de uma cautelar, seus pressupostos, como tutela de 

urgência que é, precisam estar presentes, quais sejam, o fummuns comissi delicti e o 

periculum in mora.  

Importa-nos aqui o primeiro, oriundo de um juízo de probabilidade – juízo 

sumário, e não de certeza - de que ao final do processo o acusado será condenado. É 

nesse sentido que, havendo o fummus comissi delicti, a condenação é a hipótese mais 

provável, e a cautelar se revela como o instrumento para assegurar o resultado de uma 

hipotética condenação.  

Por outro lado, há doutrina que prefere identificar essa característica como uma 

dupla instrumentalidade
9
. O processo já não é um fim em si mesmo a partir do momento 

em que é o instrumento para a realização do direito material.  

O processo penal é a única forma de aplicação de uma sanção penal dentro de um 

Estado de Direito, sendo, portanto, uma instrumentalidade necessária. (BADARÓ, 

2014. p. 705).  

A essa premissa de instrumentalidade necessária deve ser somada uma segunda, 

aqui já apresentada, de que medida cautelar é o instrumento hábil a assegurar a utilidade 

e a eficácia do resultado final do processo. Forma-se então uma dupla 

instrumentalidade, o instrumento do instrumento.  

1.3.2. Jurisdicionalidade. 

Por se tratarem de medidas restritivas de direitos por excelência, as cautelares, em 

regra, são sujeitas à decisão judicial a priori. Excepcionalmente, como ocorre no 

flagrante, o crivo judicial se dá a posteriori. 

A jurisdicionalidade é a necessidade de que a restrição dos direitos e bens 

assegurados na Constituição e nas Convenções Internacionais somente possa ser feita 

por decisão judicial, a fim de evitar excessos ou abusos de poder (SENDRA; CATENA; 

DOMÍNGUEZ, 1999. p, 473).   

1.3.3. Preventividade.  

A preventividade  se consubstancia na lógica de que a tutela cautelar tem como 

finalidade prevenir a ocorrência de um dano irreparável ou de difícil reparação. No 

processo penal, especificamente, as medidas cautelares visam evitar que o decurso do 

tempo provoque a inutilidade ou ineficiência provável sentença penal condenatória. 

                                                      

9
 Calamandrei (1983, p. 175-176) se referia a uma instrumentalidade qualificada, instrumentalidade ao 

quadrado. Na doutrina nacional, o mesmo ponto de vista tem Weber Batista (1981, p. 6) 
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No entanto, vale aqui a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Gomes Filho e 

Antonio Scarance (2001, p. 346),  

[...] não se deve confundir tutela preventiva com tutela cautelar ou antecipatória: esta tem 

caráter instrumental e visa assegurar o proprio processo, razão pela qual o provimento 

que a concede tem caráter provisório; na tutela preventiva, ao contrário, ocorre uma 

verificação prévia do direito, em face da urgência do remédio postulado, mas a 

providencia judicial adotada assume o caráter de definitividade. Nessa ultima situação 

enquadram-se o habeas corpus e o mandado de segurança preventivos, pois para a 

concessão destes remédios o prgao resolve completa e definitivamente sobre o direito 

aplicável à hipótese.  

 

1.3.4. Cognição sumária.  

Segundo sistematização proposta por Watanabe (2005, p. 83) 

A cognição pode ser vista em dois planos distintos: horizontal (extensão, amplitude) e 

vertical (profundidade). A cognição, no plano horizontal tem por limite os elementos 

objetivos do processo: pressupostos processuais, condições da ação e mérito. Neste 

plano a cognição pode ser plena ou limitada (ou parcial), segundo a extensão. Já no 

plano vertical, a cognição pode ser classificada, segundo o grau de profundidade, em 

exauriente (completa) e sumária. 

  

 Em razão da urgência que é inerente à tutela cautelar, não há que se falar aqui 

em juízo de certeza. Há, na realidade, verificação da probabilidade de existência do 

direito, pois, em regra, não é viabilizado ao juiz decidir com base em cognição profunda 

dos pressupostos fáticos.  

 Ante ao perigo da demora, não é possível desenvolver uma cognição exauriente. 

Calamandrei (1983, p. 83), parecendo dissertar sobre o processo cautelar brasileiro, 

explica que 

[...] a função dos provimentos cautelares nasce, pois, da relaçãp que se passa entre esses 

dois termos, a necessidade de que o provimento seja eficaz e a inaptidão do processo 

ordinário a criar, sem demora, o provimento definitivo. Os provimentos cautelares 

representam uma conciliação entre as duas exigências geralmente contrastantes na 

Justiça, ou seja: a da celeridade e a da ponderação. Entre fazer logo, porém mal, e fazer 

bem, mas tardiamente, os provimentos cautelares visam, sobretudo, a fazer logo, 

deixando que o problema do bem e do mal, isto é, da justiça intrínseca do provimento, 

seja resolvido mais tarde com a necessária ponderação, nas necessárias formas do 

processo ordinário. 

  

 Nesse sentido, o juiz só poderá prover a tutelar cautelar quando presentes os 

requisitos exigidos pela lei: fumus boni iuris e periculum in mora. Ou seja, a parte que 

houver pedido a tutela jurisdicional, terá que fazer prova da probabilidade do direito e a 

probabilidade do perigo.  
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1.4. A prisão preventiva e a constituição de 1988. 

Por uma questão de maior violação ao bem jurídico do acusado, parece-nos claro 

que a medida cautelar que merece maior estudo é a prisão preventiva. Isto por uma série 

de motivos que serão abordados durante o presente trabalho, mas também porque ela 

está intimamente relacionada a um dos direitos fundamentais mais importantes da 

ordem constitucional, qual seja, a presunção de inocência, ou, como prefere parte da 

doutrina, o princípio da presunção de não culpabilidade.  

1.4.1. Princípio da presunção de inocência. 

O princípio da presunção de inocência tem seu marco na história dos direitos 

fundamentais com o advento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, com a eclosão da Revolução Francesa.  

Neste período na Europa continental emergiu a necessidade de se romper com os 

paradigmas que sustentavam o sistema processual penal inquisitório, de base romano-

canônica, que vigia desde o século XII; foi o momento em que se viu a necessidade de 

resguardar o indivíduo em face do arbítrio do Estado, pois aquele era, até então, 

desprovido de toda e qualquer garantia. (RANGEL, 2014, P. 24).  

Atuando como um divisor de águas na construção dos direitos humanos e 

processuais penais, permeado de ideais iluministas de primeira geração, e representando 

o rompimento do estado absolutista para o estado liberal, o princípio da presunção de 

inocência ficou consignado à época com a seguinte redação:  

Art. 9. Todo homem é considerado inocente, até ao momento em que, reconhecido como 

culpado, se julgar indispensável a sua prisão; todo rigor desnecessário, empregado para a 

efetuar, deve ser severamente reprimido pela lei. 

  

Após isso, a presunção de inocência começou a ser reproduzido nos mais 

importantes documentos internacionais de direitos humanos tornando-se, com o 

desenvolver da história, elemento fundador dos Estados de Direito. (BOTTINI, 2012. p, 

184).  

Na Constituição de 1988, seu art. 5º, LVII prevê que “ninguém será considerado 

culpado até o transito em julgado da sentença penal condenatória”.
10

  

A formulação tradicional do principio se utilizava da expressão “presunção de 

inocência”. Ocorre que doutrina brasileira começou a apontar que presunção de 

                                                      

10
 Para Gustavo Badaró, a fonte inspiradora de tal dispositivo foi a Constituição Italiana do mesmo ano, 

que previa: “l’imputato non è considerato colpevole sina Allá condanna definitiva”. (2014, p. 21).  
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inocência não seria o termo mais adequado para traduzir o valor decorrente do inciso 

LXII do art. 5º da CR.  

Neste sentido, é recorrente identificarmos a terminologia “presunção de não 

culpabilidade”. Parte da doutrina
11

 e jurisprudência
12

 se utilizam das duas denominações 

para designar proteção de igual rigor e conteúdo no que tange ao estado de inocência.  

Gustavo Badaró faz apontamentos no sentido de que 

Não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de não 

culpabilidade. As expressões “inocente” e “não culpável” constituem somente variantes 

semânticas de um mesmo conteúdo. É inútil, e contraproducente, a tentativa de apartar 

ambas as ideia – se é que isto é possível – , devendo ser reconhecida a equivalência de 

tais formulas. Procurar distingui-las é uma tentativa inútil do ponto de vista processual. 

Buscar tal diferenciação apenas serve para demonstrar posturar reacionárias e um esfor.o 

vão de retorno a um processo penal voltado exclusivamente para a defesa social, que não 

pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito.  

 

Amilton Bueno de Carvalho afirmar que “o princípio presunção de inocência não 

precisa estar positivado em lugar nenhum: é pressuposto, nesse momento histórico, da 

condição humana” (2001, p. 51).  

Luigi Ferrajoli (1997, p. 549), por sua vez, entende que  

[...] A presunção de inocência é decorrência do principio da jurisdicionalidade, pois se a 

jurisdição é atividade necessária a obtenção da prova de que alguém cometeu algum 

delito, até que essa prova não se produza, mediante um processo regular, nenhum delito 

pode considerar-se cometido e ninguém pode ser considerado culpado nem submetido a 

uma pena.  

 

Segue o autor,  

[...] Trata-se de um principio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a 

favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o 

preço da impunidade de alguem culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os 

culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, 

sem exceção, estejam protegidos.  

 

No entanto, a diferenciação suscitou divergência na doutrina.  Paulo Rangel 

(2014, p. 24), Walter Fanganiello Maierovitch (1990, p. 26) e Marcelo Fortes Barbosa 

(1993, p. 85), por exemplo, sustentam que o Brasil não adotou o principio da presunção 

de inocência, mas sim, o principio da não culpabilidade, pois aquele não estaria 

literalmente previsto no art. 5º.  

                                                      

11
 Neste sentido: BADARÓ, Gustavo (2014, p. 22); LOPES JR., Aury (2015, p. 217).  

12
 STF, 1ª Turma. HC 107710 AgR. Mil. Rel. Roberto Barroso. j. 09/06/2015  “2. A partir do julgamento 

pelo Plenário desta Corte do HC nº 84.078, deixou-se de se admitir a execução provisória da pena, na 

pendência do RE. 3. O princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade, tal como 

interpretado pelo STF, deve repercutir no marco inicial da contagem da prescrição da pretensão 

executória, originariamente regulado pelo art. 112, I do Código Penal.”.  STF, 1ª Turma. HC 107710 

AgR. Mil. Rel. Roberto Barroso. j. 09/06/2015.  
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 No que tange à prisão cautelar, o estado de inocência, enquanto princípio reitor 

do processo penal, deve orientar e parametrizar sua decretação.  Se a regra 

constitucional é a inocência e a situação de liberdade do acusado e a prisão antes do 

transito em julgado, exceção, para que os institutos coexistam é necessário que os 

princípios da tutela cautelar sejam cumpridos, sob pena de desrespeito à presunção de 

inocência (LOPES JR., 2015. p. 804).  

 Isto é, a prisão cautelar só estará de acordo com o sistema processual penal 

constitucional se respeitar a principiologia que fundamenta as medidas cautelares 

pessoais ,qual seja, o fumus boni iuris e periculum in mora e estiver de acordo com as 

regras processuais que a justificam. Tanto um como outro tem de ser comprovados, caso 

a caso, no despacho do magistrado, para que desta forma se tenha contemplado o 

princípio da presunção de inocência.  

1.4.2. Prisão preventiva e teoria da aparência acusatória.  

O monopólio da ação penal decorrente da previsão da CF em seu art. 129, I, 

pareceu, num primeiro momento, consolidar o sistema penal acusatório no Brasil.  

O sistema penal acusatório surge da necessidade de se assegurar os direitos do 

acusado face ao Estado-acusador. Para tanto, inúmeras garantias foram criadas (gestão 

da prova com ônus para acusação, princípio da presunção de inocência, publicidade, 

contraditório e etc), com o movimento no sentido de abandonar a figura do réu como 

objeto do processo, para transforma-lo em sujeito processual de direitos inerentes à sua 

personalidade.  

Diferentemente do sistema inquisitivo, há aqui nítida separação de funções, ou 

seja, o juiz pe órgão imparcial de aplicação da lei, se manifestando somente quando 

provocado; o autor é aquele que possui o direito subjetivo à persecução penal e o réu 

exerce todos os direitos inerentes à sua personalidade. 

De acordo com o Professor Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2001, p. 24) o 

modelo de relação processual penal é um reflexo da relação entre Estado e indivíduo, 

entre autoridade e liberdade. Daí nasce a importância no respeito ao princípio do 

sistema acusatório, pois, mais que uma previsão de privatividade da ação penal, é a 

verdadeira expressão da eficácia dos direitos inerentes ao indivíduo em situação de 

acusado.  

Gustavo Badaró (2014, p. 47), entende ser fundamental que se identifique a 

essência do sistema acusatório para que, mesmo com as transformações sociais 

inevitáveis, possamos conservar o elementar do sistema acusatório. Segundo o autor a 
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separação entre as funções de acusar, julgar e defender é o essencial. A composição por 

pessoas diferentes do actum trium personarum. 

Neste ínterim, o art. 311 do CPP tem a seguinte previsão 

Art. 311.  Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão 

preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do 

Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade 

policial. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

De acordo com o CPP então, a prisão preventiva poderá ser decretada de ofício 

pelo juiz no curso do processo. Ou seja, a pretensão condenatórial só pode ser pedida 

pelo MP que é que tem legitimidade para tanto, mas a prisão preventiva, que é outra 

modalidade de pretensão penal (caso de pretensão cautelar) pode ser pedido, de ofício, 

pelo magistrado. 

Aury Lopes Junior (2015, p. 850) sintetiza a crítica que a doutrina faz a essa 

disposição legal quando escreve que  

A imparcialidade do juiz (conditio sine qua non do sistema acusatório) fica 

evidentemente comprometida quando estamos diante de um juiz-instrutor (com poderes 

investigatórios) ou, pior, quando ele assume uma postura inquisitória decretando – de 

ofício – a prisão preventiva. É um contraste que se estabelece entre a posição totalmente 

ativa e atuante do inquisidor, contrastando com a inércia que caracteriza o julgador. Um 

é sinônimo de atividade o outro de inércia. Assim, ao decretar uma prisão preventiva de 

ofício, assume o juiz uma postura incompatível com aquela exigida pelo sistema 

acusatório, e principalmente, com a estética de afastamento que garante a 

imparcialidade.  

 

 Por isso nos utilizamos da nomeclatura “teoria da aparência acusatória”, pois 

previsões legislativas
13

 como a prisão preventiva decretada ex officio não permitem que 

tenhamos um sistema processual puro. Luiz Flávio Gomes pondera que não se trata de 

um modelo acusatório puro, “mas que é inegável que se aproximou do ideal”.  

 A aparência acusatória que o sistema processual brasileiro possui é explicada por 

Geraldo Prado (1999. p. 71) 

Se aceitarmos que a norma constitucional que assegura ao Ministério Público a 

privatividade do exercício da ação penal pública, na forma da lei [...] que a Carta 

Constitucional prevê [...] a oralidade do processo [...] e a publicidade, concluiremos que 

se filiou, sem dizer, ao sistema acusatório. Porém, se notarmos o concreto estatuto 

jurídico dos sujeitos processuais e a dinâmica que [...] de acordo com as posições 

predominantes nos tribunais [...] não nos restará alternativa salvo admitir que prevalece, 

no Brasil, a teoria da aparência acusatória, porque muitos dos princípios opostos ao 

acusatório verdadeiramente são implementados todo o dia. O principio e o sistema 

acusatório são, pelo menos por enquanto, meras promessas, que um nono Código de 

                                                      

13
 Outros casos são a previsão do direito investigatório suplementar do magistrado (art. 156, I, CPP) e a 

utilização do inquérito como elemento informativo do processo (art. 155, CPP) 
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Processo Penal e um novo fundo cultura, consentâneo com os princípios democráticos, 

devem tornar realidade.  

 

1.4.3. A duração razoável da prisão preventiva.  

A Emenda Constitucional 45
14

 de 2004 consagrou no sistema doméstico a duração 

razoável do processo como direito fundamental do indivíduo em seu art. 5º, inc. 

LXXVIII. A reforma constitucional, entretanto, não inovou, visto que o direito já estava 

assegurado pelos arts. 7.5 e 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Para Pastor (2002.p. 100) a existência da garantia se deve ao fato de que “lós 

procesos deben terminar la más rápidamente que sea posible en interes de todos, pero 

ante todo em resguardo de la dignidad del imputado”.  

A questão da duração razoável do processo não é preocupação recente do 

processo penal. A relação estabelecida entre tempo-processo já era discutida por 

Beccaria (2000.p. 59) que demonstrou, à época, já se preocupar com a (de)mora 

judicial, pois quanto mais rápido fosse a aplicação da pena da prática do delito, mais útil 

e justa a primeira seria.  

Tanto as disposições da CADH, como art. 5, inc. LXXVIII da Constituição de 

1988 contemplam o “princípio do não prazo” ao prever a duração razoável do processo 

sem mencionar a existência de prazos e/ou sanções para seus descumprimentos.   

Para Aury Lopes Junior (2015.p. 188), essa sistemática é atrasada e há anos já é 

centro de debates do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Aury traduz a doutrina do 

não prazo pela equação prazo-sanção=ineficácia, portanto, “quando falamos em não 

prazo significa dizer ausência de prazos processuais com uma sanção pelo 

descumprimento”.  

Lopes Jr. segue explicando que o caso “Wemhoff”
15

 (STEDH de 27/06/1968) foi 

o marco inicial para a definição dos critérios para a valoração da “duração indenivda”, 

através do que se convencionou chamar de “doutrina dos sete critérios”. Segundo Aury, 

de acordo com a Comissão, a razoabilidade da prisão cautelar (e consequente dilação 

indevida do processo) deveria ser aferida considerando-se:  

a) A duração da prisão cautelar; 

                                                      

14
Emenda Constitucional Nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 

93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da 

Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. 

Disponivel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm. Acessado 

em: 31/01/2015.  
15

 Cf. PASTOR, Daniel. El Plazo Razonable em ek Processo del Estado de Derecho, cit.,p, 111 e ss.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm
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b) A duração da prisão cautelar em relação à natureza do delito, à pena fuxada e 

à provável pena a ser aplicada em caso de condenaçãp; 

c) Os efeitos pessoais que o imputado sofreu, tanto de ordem material como 

moral ou outros;  

d) A influência da conduta do imputado em relação à demora do processo;  

e) As dificuldades para a investigação do caso (complexidade dos fatos, 

quantidade de testemunhas e réus, dificuldades probatórias etc);  

f) A maneira como a investigação foi conduzida;  

g) A conduta das autoridades judiciais.  

A fixação dos sete critérios foi apenas o primeiro passo rumo à razoabilidade da 

prisão processua. Com o tempo, acrescente Lopes Jr. (2015, p. 189) a Comissão do 

TEDH os transformou no compilado de três critérios, quais sejam: 

a) A complexidade do caso; 

b) A atividade processual do interessado (imputado); 

c) A conduta das autoridades judiciárias.  

 Esses três critérios tem pautado as discussões acerca da razoabilidade da prisão 

cautelar na Corte Americana de Direitos Humanos e no TEDH. Embora ainda não 

estabeleçam prazos nem prevejam sanções ao descumprimento deles, já se trata avanço 

no tema.  

 A importância desses critérios internacionais se justifica uma vez que o Brasil está 

submetido à jurisdição da Corte Americana de Direitos Humanos (que importa muitos 

entendimentos do TEDH). Isto é, a razoabilidade - do processo e da prisão preventiva 

por consequência - é direito pleiteável nacional e internacionalmente 

Aury Lopes Junior e Gustavo Badaró (LOPES JR.; BADARÓ. 2014, p. 14) 

acrescentam que a duração razoável do processo não pode refletir em flexibilização de 

garantias fundamentais. Para que isso ocorra, a rápida tramitação do processo deve 

pautar-se na “[...] dignidade do acusado, no interesse probatório, no interesse coletivo 

no correto funcionamento das instituições e na própria confiança na capacidade da 

justiça de resolver os assuntos que a ela são levados [...]”. 

A dilação excessiva e a mora no julgamento, são igualmente reprováveis quando 

há a presença de prisão cautelar ou não. No entanto, o constrangimento ilegal do 

indivíduo por excesso de prazo ocorre na prisão preventiva e por isso a maioria dos 

julgados que temos sobre o tema trata da duração da prisão cautelar.  
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O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem 

jurisprudência restrita sobre o tema, mas quando há a constatação de excesso de prazo, a 

análise, em regra, se dá quanto à atuação da defesa do réu, que não poderá ter 

contribuído para a demora
16

.   

Vale ressaltar que o Projeto de Lei 156/2009, que intenta reformar o Código de 

Processo Penal, prevê a delimitação de prazos máximos de duração da prisão 

preventiva,  inspirando-se no direito comparado, senão vejamos: 
17

 

Art. 558. Quanto ao período máximo de duração da prisão preventiva, observar-se-ão, 

obrigatoriamente, os seguintes prazos: 

I – 180 (cento e oitenta) dias, se decretada no curso da investigação ou antes da sentença 

condenatória recorrível, observado o disposto nos arts. 14, VIII e parágrafo único, e 31, 

§§ 3º e 4º; 

II – 360 (trezentos e sessenta) dias, se decretada ou prorrogada por ocasião da sentença 

condenatória recorrível, não se computando, no caso de prorrogação, o período anterior 

cumprido na forma do inciso I do caput deste artigo. 

Art. 562. Qualquer que seja o seu fundamento legal, a prisão preventiva que exceder a 90 

(noventa) dias será obrigatoriamente reexaminada pelo juiz ou tribunal competente, 

para avaliar se persistem, ou não, os motivos determinantes da sua aplicação, podendo 

substituí-la, se for o caso, por outra medida cautelar. 

§ 1º O prazo previsto no caput deste artigo é contado do início da execução da prisão ou 

da data do último reexame. 

§ 2º Se, por qualquer motivo, o reexame não for realizado no prazo devido, a prisão será 

considerada ilegal.
18

 

 

Além do PL 156, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 66 de 27 

de janeiro de 2009, que dispõe sobre a sistemática de controle dos decretos de prisão 

preventiva. O art. 3 da resolução prevê que 

                                                      

16
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 112599/DF – Distrito Federal. Habeas Corpus.  Relator: Min. 

Joaquim Barbosa. Órgão Julgador: Segunda Turma. Julgamento: 25/09/2012. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=2895577&tipo=TP&descricao=Inteiro%20Teor

%20HC%20/%20112599 
17

 Cf. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 194. “Na Espanha 

[...] a prisão cautelar poderá durar no máximo 1 ano se a pena cominada for até 3 anos; até 2 anos se a 

pena for superior a 3 anos, havendo a possibilidade de prorrogação excepcional no primeiro caso por 6 

meses e no segundo por 2 anos. [...] Na Alemanha a regra geral é que a prisão provisória não possa durar 

mais de 6 meses, salvo especial necessidade que deverá ser comprovada permitindo prorrogação. [...] Em 

Portugal, o juiz tem a obrigação de revisar a cada 3 meses a medida cautelar decretada, veridcando se 

ainda permancerm os moticos e pressupostos que a autorizaram (art. 213.1).  Prevê o CPP que se 

passados 18 meses sem sentença ou 2 anos sem o trânsito em julgado, o acusado deverá ser posto em 

liberdade, salvo se a gravidade do delito ou sua complexidade justificar a ampliação do prazo. [...] Na 

Itália o CPP utiliza o critério de quantidade da pena em abstrato para detrminar o tempo máximo de 

duração da priao cautelar e para isso existe uma variedade de prazos conforma a gravidade do delito e a 

fase em que se encontra o proceso. Além disso, existe na Itália também, como em diversos outros países 

europeus, o dever de revisar a medida adotada após determinado lapso temporal (art. 294.3 do CPP 

Italiano).  
18

 BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 156,  de 22 de abril de 2009. Reforma do Codigo de Processo 

Penal. Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=85509&tp=1. 

Acessado em: 02/02/2016.  

http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getPDF.asp?t=85509&tp=1
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Art. 3. Verificada a paralisadao por mais de três meses dos inquéritos e processos, com 

indiciado ou réu preso, deverá a secretaria ou o Cartório encaminhar os autos 

imediatamente à conclusão para que sejam examinados. 

  

 Ou seja, na legislação atual não há previsão expressa de nenhum lapso temporal 

para demarcar o que corresponde à razoável duração do processo, e nesse contexto a 

variável que mais se destaca é a prisão preventiva, pois sua provisoriedade sem termo 

final permite que a dilação desarrazoada do processo mantenham preso o acusado não 

sentenciado.  

Dessa fora o indivíduo é violado pelo proprio tempo de angústia do processo 

sem julgamento e pela cerceamento da liberdade sem data para terminar. É o que 

Carnelutti (1946.p. 67) define como a misure di soffrenza spirituale ou di umiliazione.  

2. O instituto da prisão preventiva e seus reflexos político criminais.  

A prisão preventiva está hoje no centro dos debates que tratam sobre o tema das 

medidas cautelares. Caracteriza-se (junto à prisão temporária
19

) como gênero da espécie 

prisão provisória, pois são oriundas de motivos outros, que não a condenação criminal 

(prisão definitiva).  

A prisão temporária tem regimento extravagante previsto pela Lei 7.960/89. É a 

modalidade de prisão cautelar de menor incidência (pois permitida apenas para crimes 

específicos), e com um traço peculiar no que tange à tutela cautelar: tem prazo de 

duração pré-estabelecido pela lei.  

Nesse sentido, a prisão temporária tem prazo máximo de cinco dias, prorrogáveis 

por igual período
20

. A liberdade aqui é imperativa ao final do lapso temporal, conforme 

prevê o art. 2, §. 7 da lei:  

Art. 2° A prisão temporária será decretada pelo Juiz, em face da representação da 

autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, e terá o prazo de 5 (cinco) 

dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. 

§ 7° Decorrido o prazo de cinco dias de detenção, o preso deverá ser posto imediatamente 

em liberdade, salvo se já tiver sido decretada sua prisão preventiva. 

 

 Diferentemente, a prisão preventiva é regida pela doutrina do não prazo como já 

tivemos a oportunidade de abordar e não possui um ról taxativo de crimes sujeitos à sua 

decretação. 

  

                                                      

19
 BRASIL. Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.html. Acessado em: 18 de fevereiro de 2016.  
20

 Para o caso de crimes hediondos, o art. 2, §. 4 da lei 8.072/90 prevê que o prazo será de 30 dias, 

prorrogáveis por igual período. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.html
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2.1. A prisão preventiva em números.  

Segundo os dados mais atualizados do Ministério da Justiça  (CNJ, 2014, p. 13), o 

Brasil possui a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos da 

América, China e Rússia, com um total de 607. 731 presos (contabilizados os 

indivíduos privados de liberdade nos três regimes de cumprimento de pena).
21

 

Desse valor total, 222.190 correspondem a presos provisórios
22

; são os 41% da 

população prisional que aguardam julgamento. São os presos cautelares, recolhidos ao 

cárcere em razão da decretação de prisões preventivas no curso do inquérito ou do 

processo. A manutenção da preventiva é, na prática, equivalente à condenação em 

regime fechado, uma vez que o preso, nos dois casos, não usufrui de nenhum benefício 

da execução penal pertinente aos regimes semi-aberto e aberto.  

Nesse sentido, se pensarmos na relação entre o número de presos provisórios e 

aqueles que cumprem pena em regime fechado, a fração é de 222.190 para 249.701. Ou 

seja, das 471.891 pessoas que o Estado brasileiro mantém privados de sua liberdade, 

quase metade encontra-se (47,08%) à espera de julgamento.  

 Na Itália, o magistrado do Tribunal de Pádua, Palombarini, proferiu  decisão 

elucidativa acerca da correlação entre a prisão preventiva e a pena de prisão (em regime 

fechado, no caso) 

Pena e prisão preventiva têm diversa natureza jurídica, diferentes objetivos, diversa 

função (...). Para decidir se uma certa garantia individual deve aplicar-se a um 

determinado instituto, é necessário atender, em primeiro lugar, à incidência do mesmo 

instituto sobre a esfera do indivíduo. Ora a prisão preventiva – embora diversa, como se 

disse, da pena – traduz-se para o individuo numa restrição total de sua liberdade. 

Diferentes os institutos, idênticos os valores em jogo e o perigo de lesão do fundamental 

direito da liberdade
23

.  

  

A constatação de números dessa proporção provocam questões acerca do instituto 

da prisão preventiva
24

 que vão desde a sua principiologia até sua efetiva aplicação no 

                                                      

21
 Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2014, havia cerca de 147.937 pessoas em 

prisão domiciliar. Se somarmos esse valor à população prisional brasileira contabilizada pelo Infopen, 

constata-se que há 775.668 pessoas privadas de liberdade no Brasil. O dado do CNJ está disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf 
22

 “Preso provisório” é a denominação utilizada pela pesquisa do Infopen, mas deve ser lida como preso 

preventivo, pois é a essa modalidade cautelar que os números se referem.  
23

 Apud, CARVALHO, Americo Taipa de.  Sucessão da leis penais.  Coimbra Editora, 1990. p. 251.  
24

 O Grupo de Trabalho sobre prisão arbitrária da ONU relatou, em 2013, em visita ao Brasil que” está 

seriamente preocupado com o uso excessivo de privação de liberdade no Brasil. O Brasil tem uma das 

maiores populações de prisioneiros do mundo, com mais de 550 mil pessoas na prisão. O que é mais 

preocupante é que cerca de 217 mil detidos aguardam julgamento em prisão preventiva. O número de 

indígenas em relação à população carcerária também aumentou 33% durante os últimos anos. O Grupo de 

Trabalho também foi informado que as pessoas indígenas foram muitas vezes discriminadas tanto em 
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cotidiano jurisdicional-carcerário. Isso porque não é natural que uma medida de cunho 

cautelar responda por quase metade do sistema prisional. 

Vale ressaltar que a dificuldade em lidar a prisão provisória não é peculiaridade 

do sistema brasileiro. De acordo com o relatório de 2014 do Centro Internacional de 

Estudos Penitenciários da Universidade de Essex, no Reino Unido, cerca de três milhões 

de pessoas encontram-se em situação de prisão provisória hoje no mundo e em mais da 

metade dos países analisados a tendência é que esse número aumente. (ICPS, 2014, p. 1)  

De acordo com o mesmo relatório, a relação de pessoas presas e não presas hoje 

no mundo é de 144 em cada 100.000 habitantes. A situação no Brasil é outra: segundo 

os dados do Infopen (CNJ, 2014, p. 11), para cada 100.00 habitantes, 300 estão presos.  

2.2. A prisão cautelar e impossibilidade de antecipação de tutela no processo 

penal. 

Ao discorrer sobre a prisão cautelar no Brasil, Aury Lopes Jr. (2015, p. 819) 

assevera: 

Infelizmente as prisões cautelares acabaram sendo inseridas na dinâmica da urgência, 

desempenhando um relevantíssimo efeito sedante da opinião pública pela ilusão de justiça 

instantânea. O simbólico da prisão imediata acaba sendo utilizado para construir uma 

(falsa) noção de “eficiência” do aparelho repressor estatal e da própria justiça. Com isso, 

o que foi concebido para ser “excepcional” torna-se um instrumento de uso comum e 

ordinário, desnaturando-o completamente. Nesse teratológica alquimia, sepulta-se a 

legitimidade das prisões cautelares.   

 Conforme os dados do Ministério da Justiça, com relação às pessoas que estão 

totalmente privadas de sua liberdade, 47,08% são de presos provisórios e 52,91% de 

presos condenados ao regime fechado. A equivalência dos números revela a 

habitualidade da decretação da prisão provisória na contramão do que prevê o art. 282, 

§.6 e o cart. 310, II do CPP.   

Sobre a aplicação de normas excepcionais, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo 

(2000, p. 121-122) esclarece  

Todos sabem de raiz que a exceção se interpreta de modo restrito. A liberdade individual 

– contida no valor básico ‘dignidade da pessoa humana’ (art. 1o , inc. III, da CF) –, ao 

ganhar as duas mencionadas limitações constitucionais, força as leis do processo, que as 

regulamentam, a aceitarem, unicamente, interpretação limitada. Vale afirmar: a Lei Maior 

determina o sentido e o alcance sobre as prisões, ocorrentes em razão do processo, ditas 

provisórias. 

 

                                                                                                                                                            

relação a medidas preventivas aplicadas quanto em relação à punição imposta, o que muitas vezes 

envolveu uma prisão dura. A tendência preocupante observada é que a privação de liberdade está sendo 

usada como primeiro recurso, em vez de último, como exigido por normas internacionais de direitos 

humanos.” 
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O caráter subsidiário que a legislação atribui à prisão provisória é oriundo, como 

já discorremos aqui, da principiologia do processo penal cautelar. Se a Constituição tem 

como valor ideológico a presunção de inocência, a prisão anterior à sentença penal 

condenatória só pode ocorrer em caráter de exceção. Em suma: “há proibição 

constitucional de toda prisão provisória não dirigida à exigência de caráter cautelar, 

impostas ao imputado por uma simples suspeita de culpabilidade”. (SAGUINÉ, 1992, 

p.106)  

Nesse sentido (e com as devidas críticas) em termos dogmáticos, a prisão 

provisória possui caráter exclusivamente cautelar – e excepcional -, não havendo 

analogia com o Processo Civil no que se refere à possibilidade de antecipação de tutela. 

A tutela antecipada e a tutela cautelar tem a mesma razão de ser: eliminar, ou 

atenuar, os males do tempo para o processo. Daí serem consideradas espécies do gênero 

tutela de urgência (BEDAQUE, 1998; 158).  

Ante o perigo da demora, a tutela cautelar surge como um mecanismo para 

assegurar a utilidade e a eficácia do provimento jurisdicional futuro. Trata-se de uma 

tutela assecuratória ou conservativa, para que no futuro o provimento satisfativo seja 

adequado.  

Já a tutela antecipada, conforme explica Gustavo Badaró (2014: 714) é a 

antecipação, desde logo, dos efeitos da tutela jurisdicional futura. Trata-se de 

provimento satisfativo. Ou seja, embora ambas sejam provisórias (perdurem até que seja 

proferida outra manifestação jurisdicional) e guardem semelhanças, são tutelas 

diferentes entre si.  

É entendimento majoritário na doutrina
25

 de que a tutela antecipada, por já estar 

apta a satisfazer o interesse do autor, não tem natureza cautelar, visto que a ultima 

somente tem escopo de assegurar a tutela definitiva. Fica clara a diferença na medida 

em que a tutela cautelar conserva um estado de coisa sem propiciar satisfação imediata 

enquanto a tutela antecipada satisfaz provisoriamente o jurisdicionado.  

No direito processual penal esses institutos precisam ser lidos à luz da 

Constituição e dos princípios que orientam a persecução penal no Brasil. Badaró explica 

                                                      

25
 Nesse sentido: MARINONI, Luis Guilherme, Tutela Cautelar e tutela antecipatória.  São 

Paulo: RT, 1994; DINAMARCO, Candido Rangel. A Instrumentalidade do processo.  4.ed. Sçao 
Paulo: Malheiros, 1994. Em sentido contrário na doutrina processual penal, destaca-se a 
posição de Bedaque (1998, p. 300-301), que não vê incompatibilidade entre tutela antecipada e 
tutela cautelar.  
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(2014, p. 715) que diante da consagração do princípio da presunção de inocência da 

Constituição de 1988, extraíram-se as seguintes consequências quanto ao tratamento do 

acusado ao longo do processo: (1) a presunção de inocência não é incompatível com a 

prisão antes do transito em julgado, desde que tal prisão tenha natureza cautelas; (2) é 

incompatível com a presunção de inocência qualquer forma de prisão antes do transito 

em julgado, que constitua execução penal provisória ou antecipada.  

Ou seja, não é compatível com o estado de inocência instituído pela Constituição 

qualquer tipo de prisão anterior ao transito em julgado que não esteja revestida pela 

excepcional necessidade de se acautelar o processo. Para identificarmos se a medida é 

conservativa ou satisfatória basta que se considere o escopo ou a finalidade que orienta 

a decretação da medida.   

Além da doutrina, esse era o posicionamento do Supremo Tribunal Federal até a 

data de 17/02/2016, quando do julgamento do HC 126292/SP
26

. Antes desse julgado, o 

STF adotava o entendimento firmado no já citado HC 84. 078/MG
27

 de relatoria do 

                                                      

26
 STF, Tribunal Pleno. HC 126292/SP, julgado em: 17/02/2016. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570. (acesso 

17/02/2016) 
27

 Esse julgado foi um marco na jurisprudência do Tribunal quanto à execução provisória da pena antes 

do trânsito em julgado. Na ocasião, divergindo da maioria, os Ministros Menezes Direito e Joaquim 

Barbosa sustentaram que o esgotamento de matéria penal de fato se dá nas instâncias ordinárias e que os 

recursos encaminhados ao STJ e STF não têm efeito suspensivo. Menezes Direito e Ellen Gracie 

sustentaram, também, que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa 

Rica, de que o Brasil é signatário) não assegura direito irrestrito de recorrer em liberdade, muito menos 

até a “4ª instância”, como ocorre no Brasil. Afirmaram, ainda, que país nenhum possui tantas vias 

recursais quanto o Brasil. 

Direito citou os Estados Unidos, o Canadá e a França como exemplos de países que admitem o início 

imediato do cumprimento de sentença condenatória após o segundo grau.  

Vale a transcrição do voto do Min. Gilmar Mendes sobre o tema: “Eu tenho dados decorrentes da 

atividade no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que são impressionantes. Apesar dessa inefetividade (da 

Justiça), o Brasil tem um índice bastante alto de presos. São 440 mil presos, dados de 2008, dos quais 189 

mil são presos provisórios, muitos deles há mais de dois, mais de três anos, como se tem encontrado 

nesses mutirões do CNJ. E se nós formos olhar por estado, a situação é ainda mais grave. Nós vamos 

encontrar em alguns estados 80% dos presos nesse estágio provisório [...] os mutirões realizado pelo CNJ 

encontraram-se presos no estado Piauí que estavam há mais de três anos presos provisoriamente sem 

denúncia apresentada. [...] No estado do Piauí há até uma singularidade. A Secretaria de Segurança do 

Estado concebeu um tal inquérito de capa preta, que significa que a Polícia diz para a Justiça que não 

deve soltar aquela pessoa. É um mundo de horrores a Justiça criminal brasileira. Muitas vezes com a 

conivência da Justiça e do Ministério Público[...] Dos habeas corpus conhecidos no Tribunal, nós tivemos 

a concessão de 355 [...] Isto significa mais de um terço dos habeas corpus. Depois de termos passado, 

portanto, por todas as instâncias – saindo do juiz de primeiro grau, passando pelos TRFs ou pelos 

Tribunais de Justiça, passando pelo STJ – nós temos esse índice de concessão de habeas corpus. Entre 

REs e AIs [agravos de instrumento] tratando de tema criminal, há 1.749, dos quais 300 interpostos pelo 

MP. Portanto, não é um número tão expressivo [...] De modo que eu tenho a impressão de que há meios e 

modos de lidar com este tema a partir da própria visão ampla da prisão preventiva para que, naqueles 

casos mais graves, e o próprio legislador aqui pode atuar, e eu acho que há propostas nesse sentido de 

redimensionar o sentido da prisão preventiva, inclusive para torná-la mais precisa, porque, obviamente, 

dá para ver que há um abuso da prisão preventiva [...] O ministro Celso de Mello tem liderado na 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4697570
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Min. Eros Grau, julgado em 2009. À época, o Supremo decidiu que a execução 

provisória da pena enquanto pendente recurso constitucional padecia de 

inconstitucionalidade, salvo os casos de prisão cautelar fundamentada. Nesse sentido, 

foi rejeitada a possibilidade de prisão decorrente de condenação em segundo grau de 

jurisdição por afronta direta ao princípio da presunção de inocência. Ou seja, de acordo 

com os parâmentros constitucionais, eventual prisão antes do trânsito em julgado 

definitivo só poderia ocorrem a título cautelar e excepcional, devidamente pautada no 

art. 312 do CPP.  

No entanto, a nosso ver, lamentavelmente, o recente HC 126292/SP mudou o 

paradigma da Corte Constitucional. Com Relatoria do Ministro Teori Zavascki, a Corte 

mudou seu entendimento, fixando a partir de agora que condenação proferida por órgão 

de segundo grau de jurisdição enseja possibilidade de execução provisória da pena.  

Até o final deste trabalho o inteiro teor do julgado não havia sido publicado no 

Diário Oficial. No entanto, no sítio online do STF consta que o relator fundamentou que 

“a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e 

provas que assentaram a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da 

pena”.  

O julgamento se deu por maioria de 7 a 4. A favor votaram o relator Teoria 

Zavascki, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e 

Gilmar Mendes. Abrindo divergência e votando contra: a ministra Rosa Weber e os 

ministros Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski 

2.3. Os fundamentos da prisão preventiva na doutrina e na jurisprudência. 

Há muito os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal vem sendo 

apontado pela doutrina e pela jurisprudência como um dos principais elementos que 

contribuem para a aplicação abusiva de prisões preventivas no Brasil (LOPES JR.,  p. 

878; BADARÓ, p. 738). De acordo com a atual redação do art. 312, são eles:  

Art. 312.  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. 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

 

                                                                                                                                                            

Turma lições quanto aos crimes de bagatela. Em geral se encontram pessoas presas no Brasil porque 

furtaram uma escova de dentes, um chinelo [...] Portanto, não se cumprem minimamente aquela 

comunicação ao juiz para que ela atenda ou observe os pressupostos da prisão preventiva. A prisão em 

flagrante só deve ser mantida se de fato estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva. Do 

contrário, o juiz está obrigado, por força constitucional, a relaxar [a prisão]. De modo que estou 

absolutamente certo de que esta é uma decisão histórica e importante do Tribunal." 
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Como norma de exceção, o art. 312 deve ser interpretado restritivamente, no 

entanto, seu conteúdo é formado por expressões genéricas, o que inviabiliza que a 

hermenêutica correta seja empregada. Rômulo de Andrade Moreira (2011, p. 48) 

classifica como “conceito impróprio para autorizar uma custódia provisória, que como 

as sabe, somente se justifica no processo penal como provimento de natureza cautelar”.  

2.3.1. Garantia da ordem pública. 

Dentre os pressupostos fáticos previstos no art. 312 do CPP, o vocábulo “garantia 

da ordem pública” é o de conteúdo mais aberto e indeterminado. A jurisprudência já se 

valeu dos mais diversos conceitos para remeter-se à ordem pública, como “perversão do 

crime”, “credibilidade da justiça”, “clamor público”, “repercussão na mídia”, “comoção 

social” entre outros.  

A preocupação com a vagueza do conceito foi expressa na Exposição de Motivos 

do Ministério da Justiça nº. 22, de 25 de janeiro de 2001, que culminou na reforma das 

cautelares do processo penal com a aprovação de lei 12.403/11. No documento consta 

sugestão expressa para que “ordem pública e ordem econômica” fossem substituídas. 

Vejamos:  

Sugere-se a substituição da referência à expressão “garantia da ordem pública e “garantia 

da ordem econômica”, como motivos que autorizam a prisão preventiva, de conteúdo 

indeterminado, pela existência de fundadas razoes de que o indiciado ou acusado venha a 

praticar infrações penais relativas ao crime organizado, à probidade administrativa ou à 

ordem econômica ou financeira consideradas graves, ou mediante violência ou grave 

ameaça à pessoa.  

 

No entanto, durante o processo de tramitação do projeto foi aprovada Emenda 

Substitutiva Global que resgatou o texto original do código de 1941. A garantia da 

ordem pública como pressuposto fático à decretação de prisão preventiva é questionada 

não só pela indeterminação do conteúdo, mas como por sua finalidade ínsita.  

Para Aury Lopes Junior e Gustavo Badaró (2015, p. 865; 2014, p. 739), a garantia 

da ordem pública é inconstitucional, pois sua finalidade coincide com tutela 

antecipatória da pena e não cautelar.  

No mesmo entendimento desses autores, Magalhães Gomes Filho explica que:  

[...] à ordem pública relacionam-se todas aquelas finalidade do encarceramento provisória 

que não se enquadram nas exigências de caráter cautelar propriamente ditas, mas 

constituem forma de privação de liberdade adotadas como medidas de defesa social; fala-

se, então, em “exemplariedade”, no sentido de imediata reação ao delito, que teria como 

efeitos satisfazer o sentimento de justiça da sociedade; ou, ainda, em prevenção especial, 

assim entendida a necessidade de se evitarem novos crimes; um primeira infração pode 

revelar que o acusado é acentuadamente propenso a praticas delituosas ou, ainda indicar a 

possível ocorrência de outras, relacionadas à supressão de provas ou dirigidas contra a 

própria pessoa do acusado. Parece evidente que nessas situações a prisão não é um 
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“instrumento a serviço do instrumento”, mas uma antecipação da punição, ditada por 

razões de ordem substancial e que pressupõe o reconhecimento de culpabilidade.   

 

 Odone Sanguiné (2003, p. 114) segue a orientação no sentido de que a finalidade 

de uma prisão pautada na garantia da ordem pública é de prevenção geral, na medida em 

que o legislador pretende contribuir à segurança da sociedade, e dessa forma passa a 

atribuir à prisão provisória função de prevenção, que nunca foi um de seus escopos.  

Geraldo Prado (2011, p. 114) sintetiza a problemática da seguinte forma  

[...] a inconstitucionalidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública (e da 

ordem econômica) não decorre exclusivamente do que ela não é: de não se tratar de 

medida cautelar. Esta prisão é inconstitucionalidade também pelo que é: medida de 

polícia judicial que antecipa a punição, o castigo, e o faz mais gravemente desvinculada 

da questão controvertida no processo – se  o acusado é penalmente responsável pela 

conduta que lhe pe atribuída – valendo-se do processo como mero veículo ou pretexto 

para impor privação de liberdade.  

 

A ideia é que quando se prende para garantir a ordem pública não se pretende 

conservar uma situação fática para assegurar a utilidade e a eficácia do processo. Pelo 

contrário: o que se pretende é a antecipação de alguns efeitos práticos da condenação 

penal, ou seja, é uma forma de tutela antecipada. Se não tem cunho cautelar, é 

incongruente com o principio da presunção de inocência
28

.  

Nesse ponto deve-se trazer à discussão a finalidade das medidas cautelares de 

evitar a reiteração criminosa, prevista no art. 282, I do CPP. A doutrina aponta (LOPES 

JR, Aury. 2015, p. 817) que essa finalidade configura “nítida e inconteste antecipação 

parcial de um dos efeitos da condenação penal, qual seja, de prevenção especial” (cf. 

BADARÓ, Gustavo. 2014, p. 715).  

Antonio Magalhães Gomes Filho explica que a intenção de evitar a reiteração 

delituosa não se enquadra nas exigências de caráter cautelar, pois constitui finalidade de 

prevenção especial.  

[...] ela (a prevenção especial) é entendida como a necessidade de se evitar novos crimes; 

uma primeira infração pode revelar que o acusado é acentuadamene propenso a praticas 

delituosas ou, ainda, indicar a possível ocorrência de outras, relacionadas à supressão de 

provas ou dirigidas contra a própria pessoa do acusado. Parece evidente que nessas 

situações a prisão não é um “instrumento a serviço do instrumento”, mas uma antecipação 

da punição, ditada por razões de ordem substancia e que pressupõe o reconhecimento da 

culpabilidade.  

 

                                                      

28
 Além dos já citados, seguem o mesmo entendimento: MARQUES, Frederico. Elementos de Direito 

Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1965, v.IV, p. 49 e DELMANTO JR., Roberto. As 

modalidades de prisao provisória e seu prazo de duração. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 156.  
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Gustavo Badaró (2014, p. 716) segue o entendimento de Gomes Filho, e advoga 

no sentido de que o risco de reiteração não constitui fundamento legítimo à decretação 

da prisão preventiva uma vez que traduz finalidade de antecipação de pena, e não de 

medida cautelar.  Segundo o autor, quando o código de processo penal inclui no rol de 

fundamentos de cautelares a reiteração criminosa é a tentativa de chamar de cautelar o 

que é substancialmente uma medida de segurança preventiva, “com base na pretensa 

periculosidade do agente” cumprindo função de prevenção especial. O autor conclui 

entendendo que se trata de patente incompatibilidade com a presunção de inocência.  

Seguindo posicionamento contrário, Paulo Rangel (2014, p. 807) e João Gualberto 

Garcez Ramos (1996, p. 143) entendem que a fundamentação da prisão preventiva 

pautada na garantia da ordem pública é constitucional, na medida em que se trata de 

instrumento judiciário de polícia, legitimada e justificada pelos altos valores sociais 

envolvidos.  

A mesma parte da doutrina que entende pela inconstitucionalidade da garantia da 

ordem defende que seu conceito amplo fere o principio da legalidade a partir do 

momento em que seu conteúdo subjetivo, de caráter ideológico, possibilita o exercício 

arbitrário de prisões preventivas, em desrespeito aos direitos fundamentais do acusado.  

Nada obstante o contundente posicionamento doutrinário contra, a garantia da 

ordem pública é utilizada constantemente pelos tribunais pátrios, ainda que com 

restrições. De uma maneira geral, não tem sido aceita pela jurisprudência dos tribunais 

superiores a fundamentação com base na gravidade abstrata do crime, nem no “clamor 

público”
 29

.  

O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência tradicional com relação a essas 

situações jurídicas caracterizadas como garantia da ordem pública e que o tribunal 

considera inidôneas para justificar a decretação de prisões preventivas.  

Dentre os julgados, dois são os leading cases, pois tratam dos pontos nevrálgicos 

do tema em sua inteireza. Desde então eles passaram a legitimar a jurisprudência que 

seguiu sobre o assunto, quais sejam: HC 80. 719,
30

, de 26/06/2001 e HC 81.148
31

, de 

11/09/2001.  
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 STF, HC nº 90.862/SP, HC nº 88.408/SP, HC nº 87.041/PA, HC nº 81.126/SP;  STJ, RHC nº 

11.755/RS, HC nº 18.633/SP, HC nº33.770/BA, HC nº 4.926/SP.  
30

 STF, Segunda Turma, rel: Min. Celso de Mello Além disso, o julgamento do HC nº 80.719 decidiu que: 

“HABEAS CORPUS - CRIME HEDIONDO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE CLAMOR PÚBLICO - 

TEMOR DE FUGA DO RÉU - DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - RAZÕES DE 

NECESSIDADE INOCORRENTES - INADMISSIBILIDADE DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA 
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Vale a transcrição de alguns trechos do HC 80. 719, rel: Min. Celso de Mello:  

O clamor público, ainda que se trate de crime hediondo, não constitui fator de 

legitimação da privação cautelar da liberdade. - O estado de comoção social e de eventual 

indignação popular, motivado pela repercussão da prática da infração penal, não pode 

justificar, só por si, a decretação da prisão cautelar do suposto autor do comportamento 

delituoso, sob pena de completa e grave aniquilação do postulado fundamental da 

liberdade. O clamor público - precisamente por não constituir causa legal de justificação 

da prisão processual (CPP, art. 312) - não se qualifica como fator de legitimação da 

privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu, não sendo lícito pretender-se, nessa 

matéria, por incabível, a aplicação analógica do que se contém no art. 323, V, do CPP, 

que concerne, exclusivamente, ao tema da fiança criminal. Precedentes. - A acusação 

penal por crime hediondo não justifica, só por si, a privação cautelar da liberdade do 

indiciado ou do réu.  

A preservação da credibilidade das instituições e da ordem pública não consubstancia, 

só por si, circunstância autorizadora da prisão cautelar.  

Não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justificação do ato excepcional de 

privação cautelar da liberdade individual, a alegação de que o réu, por dispor de 

privilegiada condição econômico-financeira, deveria ser mantido na prisão, em nome da 

credibilidade das instituições e da preservação da ordem pública.  

Ausência de demonstração, no caso, da necessidade concreta de decretar-se a prisão 

preventiva do paciente. - Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se 

legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes 

razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a 

subsistência da prisão preventiva. Discursos de caráter autoritário não podem jamais 

subjugar o princípio da liberdade. - A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui 

extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida por 

interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de 

conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos 

e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e 

da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e 

                                                                                                                                                            

LIBERDADE - PEDIDO DEFERIDO. A PRISÃO PREVENTIVA CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR 

DE NATUREZA EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter 

excepcional, somente devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. A prisão preventiva, 

para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se 

refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de autoria) - que se 

evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa 

extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. A prisão preventiva - 

enquanto medida de natureza cautelar - não tem por objetivo infligir punição antecipada ao indiciado ou 

ao réu. - A prisão preventiva não pode - e não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento 

de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, 

fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem 

processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva - que não deve ser 

confundida com a prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas 

destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal 

desenvolvida no processo penal. 
31

 STF, Primeira Turma, rel: Min. Sepúlveda Pertence De acordo com o julgado 81.148: “1. A 

fundamentação idônea é requisito de validade do decreto de prisão preventiva: no julgamento do habeas-

corpus que o impugna não cabe às sucessivas instâncias, para denegar a ordem, suprir a sua deficiência 

originária, mediante achegas de novos motivos por ele não aventados: precedentes. Não pode o decreto de 

prisão preventiva carente de fundamentação idônea validar-se com a fuga posterior do acusado, que não 

tem o ônus de submeter-se à prisão processual cuja validade pretenda contestar em juízo. Constitui abuso 

da prisão preventiva - não tolerado pela Constituição - a sua utilização para fins não cautelares, mediante 

apelo à repercussão do fato e à necessidade de satisfazer a ânsias populares de repressão imediata do 

crime, em nome da credibilidade do Poder Judiciário: precedentes da melhor jurisprudência do Tribunal” 
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até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por 

efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a 

culpabilidade. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que seja a natureza do 

ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão 

judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional da não-

culpabilidade, em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o 

Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao 

denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados definitivamente por 

sentença do Poder Judiciário. 

 

Lamentavelmente, embora os julgados datem de 15 anos atrás, as instâncias 

ordinárias continuam aplicando esses critérios quando da decretação de prisões 

preventivas.  Como o conceito legislativo não foi alterado pela reforma de 2011, cabe à 

jurisprudência dos tribunais superiores a função de balizar a aplicação da norma do art. 

312 do CPP.  

2.3.2. Garantia da ordem econômica.  

Assim como a garantia da ordem pública, “ordem econômica” existe na 

conjuntura da prisão preventiva como um conceito impróprio à tutela que se presta. A 

garantia da ordem econômica foi acrescentada ao art. 312 do Código de Processo Penal 

pela lei 8.884/1994 que dispõe sobre a prevenção e a repressão aos crimes contra a 

ordem econômica.  

A garantia da ordem econômica tem sido identificada pela jurisprudência como 

crimes que envolva potenciais golpes no mercado financeiro e que abalem a 

credibilidade do sistema econômico. No entanto, a doutrina (BADARÓ, 2014, p. 741; 

LOPES JR., PRADO, 2011, p. 142; DELMANTO, 1998, p. 156) faz a mesma crítica 

que é direcionada à garantia da ordem pública: não se trata de medida de natureza 

cautelar.  

Seja o fundamento na proteção na ordem econômica ou pública
32

, sua finalidade é 

permitir uma execução penal antecipada, visando os fins de prevenção geral e especial, 

próprios da sanção penal mas não das medidas cautelares.  

Aury Lopes Jr. (2005, p. 34) faz o seguinte comentário acerca do pressuposto da 

garantia da ordem econômica para a decretação da prisão preventiva 

A prisão para garantia da ordem econômica é resultado da influencia do modelo 

neoliberal e seria risível se não fosse realidade. Em um país pobre como o nosso, ter uma 

prisão preventiva para tutelar o capital especulativo envergonha o processo penal. É 

elementar que, se o objetivo é perseguir a especulação financeira, as transações 
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 Alguns autores defendem que a segunda já engloba o sentido do primeira, como Tourinho Filho e 

Geraldo Prado.  
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fraudulentas, e coisas do gênero, o caminho passa pelas sanções à pessoa jurídica, o 

direito administrativo sancionador, as restrições comerciais, mas jamais pela intervenção 

penal, muito menos de uma prisão preventiva.  

 

Parece-nos que o autor está com razão no apontamento e apenas complementa a 

tese de inconstitucionalidade por caráter antecipatório da pena.  

2.3.3. Conveniência da instrução criminal.  

A prisão preventiva decretada “por conveniência da instrução criminal” é 

encarada pela doutrina como prisão verdadeiramente instrumental. Aqui se objetiva 

conservar os meios ou instrumentos (provas) para que se possa obter a sentença penal 

condenatória.  

A ameaça a testemunhas, suborno de peritos, tentativa de destruição de provas 

documentais e dentre outras ações são consideradas nocivas e tendentes a inutilizar o 

processo de conhecimento. Por isso a lógica de que, nesses casos, é conveniente à 

instrução que o réu seja levado ao cárcere provisoriamente.  

A partir da reforma da Lei 12. 403/11 a prisão preventiva, enquanto cautela 

instrumental, passou a ser também cabível, além de propriamente só na instrução 

criminal, na investigação criminal – seja no inquérito policial ou na forma de 

investigação preliminar -.  

O Supremo Tribunal Federal é pacífico na autorização de prisões preventivas 

quando da ameaça a testemunhas, desde que haja evidências concretas e fáticas e não se 

trate de mera suposição do órgão acusador.
33

 

2.3.4. Assegurar a aplicação da lei penal.  

O asseguramento da aplicação da lei penal é o fundamento que decorre dos 

indícios de fuga do réu em face à futura e provável condenação. Aqui é fundamental que 

o fumus commissi delicti esteja concretamente demonstrado, não bastando que o réu seja 

pessoa abastada ou com má situação financeira (BADARÓ, 2014, p. 742). 

A situação jurídica do asseguramento da aplicação da lei penal é por isso 

reconhecida como prisão cautelar final, pois visa assegurar a eficácia do provimento 

final, qual seja, a provável sentença penal condenatória.  

Por fim, qualquer que seja o fundamento da prisão preventiva do art. 312 do CPP, 

é imprescindível que se demonstre a existência cabal e concreta do periculum libertatis, 

ou seja, “não bastam presunções ou ilações, o perigo gerado pelo estado de liberdade 
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 STF, Segunda Turma. HC 112738/SP. Rel: Mil. Ricardo Lewandowski, j. em:: 30/10/2012.  



35 

 

deve ser real, com um suporte fático e probatório suficiente para legitimar tão gravosa 

medida” (LOPES JR., 2015, p. 857).  

2.4. A prisão preventiva sob o enfoque da cultura do encarceramento.  

O uso abusivo da prisão preventiva é uma questão complexa e por isso composta 

por distintas dimensões, que vão desde a legislação processual até a duração razoável do 

processo. Um dos vetores da problemática é o ideário político-criminal que permeia as 

instituições de segurança pública.  

Marisa Bueno e Rogério Maia Garcia
34

, na obra “A crise do sistema punitivo: 

entre a hipercriminalização e a prisão preventiva como antecipação de pena”, trabalham 

a ideia de que o “mais” pode representar “menos” quando tratamos de combate à 

criminalidade e de sistema carcerário.  

Esse paradigma faz sentido dentro da ótica dos autores de “estado penal de 

emergência” que se instaurou nos países ocidentais no período pós-guerra e se 

consagrou com o estado neoliberal nos anos 90.  

Exemplo mais célebre desse ideário político-criminal foi Rudolph Giuliani, eleito 

Prefeito da cidade de Nova Iorque em 1997; Giuliani ficou conhecido mundialmente ao 

exportar sua política de “Tolerância Zero” como o baluarte do Estado Securitário de Lei 

e Ordem - estado de emergência -, aonde mais repressão equivale a menos 

criminalidade, em linhas gerais.  

O artigo do jornalista francês Jean Birnbaum, publicado no jornal Le Monde, em 4 

de abril de 2003, com clareza traduz a cena política no início dos anos 2000, com o 

título “Insecurité: la tentation américaine”:  

“Os EUA estão se tornando uma fonte de inspiração cada vez mais importante para os 

pesquisadores franceses interessados em insegurança urbana (...) Doravante, quaisquer 

que sejam suas sensibilidades políticas, a renovação de uma doutrina democrática sobre 

segurança pública parece ter de passar por este duplo recurso à sociedade civil e à 

referência estadunidense” 

 

 Assim, os Estados ocidentais, na tentativa de dar uma resposta imediata aos 

anseios da população, que passou a viver aflita diante de alarmantes índices de 

criminalidade nas grandes cidades, promove a criação contínua de leis penais conjugada 

com políticas provisionais de segurança pública (DULTRA, 2006). Daí advém a 
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  BUENO, Marisa; GARCIA, Rogério Maia. A crise do sistema punitivo: entre a hipercriminalização e a 

prisão preventiva como antecipação de pena. In: AZEVEDO, Rodrigo Ghiringheli de; CARVALHO, Salo 

de. A Crise do Processo Penal e as Novas Formas de Administração da Justiça Criminal. Porto Alegre: 

Notadez, 2006, p. 50.  
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alcunha de “direito penal de emergência”, pois o estado de insegurança se torna algo 

eminente para a população.   

Salo de Carvalho e  Rodrigo Ghiringheli Azevedo (2006, p. 52) comentam que a 

história recente nos provou que políticas dessa natureza combatem apenas os efeitos de 

fenômenos político-criminais, mas não atingem a gênese de nenhum deles, sendo, 

portanto, ineficazes e falaciosos.  

Nesse sentido, por não objetivarem o combate de problemas sociais em sua 

origem que políticas penais de emergência passaram a selecionar uma série de 

indivíduos como inimigos do estado. Quando se atribui a um grupo de pessoas o 

estigma de “socialmente perigosos”, a eliminação delas se torna desejável por toda a 

população, mesmo quando à custa de garantias fundamentais do acusado. Esse conceito 

não é novo ao estudo das ciências criminais, é o intitulado “direito penal do inimigo”
 35

.  

Nesse contexto, o encarceramento em massa, que pretende isolar indivíduos 

socialmente indesejáveis para manter a ordem social, vai de encontro com princípios 

basilares do Estado democrático de direito como a presunção de inocência e o sistema 

acusatório. É neste ponto que retomamos o vínculo com a banalização da prisão 

preventiva.  

No estado de emergência as instituições precisam de soluções instantâneas para 

responder à opinião pública; são medidas de cunho simbólico, midiático, sem maiores 

graus de profundidade. Parece-nos óbvio que ações desse gênero não se compatibilizam 

com o Direito Penal, ultima ratio
36

 dentre as medidas estatais na intervenção na esfera 

individual da população. 
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 Teoria de de Gunther Jakobs, que estuda o indivíduo delinquente como objeto de tratamento  inimigo 

da sociedade, não sendo, portanto, cidadão portador de direitos fundamentais. Quanto à teoria, importante 

resgatar a obra de Munoz Conde sobre o projeto nacional-socialista, liderado por Hitler e conduzido por 

um de seus oficiais Edmund Mezger, sobre o tratamento dos estranhos à comunidade, que nada mais foi 

do que uma política de extermínio pela mão armada do Estado (pelo punho penal) daqueles não 

simpáticos ao regime instituído. Sem muito esforço conseguimos compreender que a lógica pelo direito 

penal do autor, e pelo princípio da periculosidade em face da culpabilidade é recurso historicamente 

utilizados pelas elites dominantes para eliminar do espaço público todos aqueles considerados 

incompatíveis com o sistema (mendigos, desempregados, homossexuais, negros, indígenas, muçulmanos, 

estrangeiros e etc), o inimigo dependerá de quem estiver no poder, instabilidade que um Estado 

Democrático de Direito jamais poderia abarcar dentro de seus pressupostos da dignidade da pessoa 

humana. Ver mais em: JAKOBS,CANCIO MELIÁ, 2006: 79-81; CONDE, 2005: 64-65. 
36

 “Num Estado democrático de direito, onde as garantias jurídicas significam a certeza de que a 

cidadania é preservada em qualquer circunstância, o direito penal deve ser, como diziam os primeiros 

modernos, a Ultima ratio, a última solução possível ou o último método a ser utilizado quando todas as 

outras propostas razoáveis forem rejeitadas”. DULTRA, Rogerio dos Santos. Criminologia crítica e 

violência: o sistema penal como ultima ratio. CEDES – Centro de estudos direito e sociedade – 

boletim/março de 2007. p. 14.  



37 

 

Quanto ao significado simbólico do direito penal dentro dos movimentos de Lei e 

Ordem, Nilo Batista, Eugenio Raul Zafaroni, Alagia e Slokar fazem os seguintes 

apontamentos 

Nesse contexto, para a lei penal não se reconhece outra eficácia senão a de tranqüilizar a 

opinião pública, ou seja, um efeito simbólico, com o qual se desemboca em um Direito 

Penal de risco simbólico, ou seja, os riscos não se neutralizariam, mas ao induzir as 

pessoas a acreditarem que eles não existem, abranda-se a ansiedade ou, mais claramente, 

mente-se, dando lugar a um Direito Penal promocional, que acaba se convertendo em 

um mero difusor de ideologia. 

 

Ou seja, dentro dessa eleição de verdadeiros “inimigos”, sujeitos-alvos, dessa 

legislação penal emergencial, o afastamento do convívio social o quanto antes se torna 

legítimo, mesmo quando violados direitos humanos e garantias processuais básicas suas. 

Essa perspectiva esclarece o porquê da aceitação até os dias de hoje das fundamentações 

pela “ordem social” e para abrandar o “clamor público”.  

 Assim, medidas drásticas, como a prisão preventiva, que tem origem e essência de 

medida excepcional, torna-se regra a partir do momento em que se transforma em 

instrumento de promoção de encarceramento de massas.  

 O réu dentro desse processo de hipercriminalização passa a ter um estatuto 

jurídico diminuído em face dos direitos humanos e fundamentais que faz jus qualquer 

indivíduo; o estigma de inimigo da sociedade legitima práticas violadoras de direitos e 

garantias fundamentais em prol de uma fictícia ordem social.  

 É válido apontarmos, no entanto, que as garantias processuais não são meras 

garantias do acusado, concebido isoladamente, senão garantias aplicáveis ao processo 

enquanto parte de um sistema que traduz a forma como o Estado se relaciona com o 

individuo; é o reflexo da relação autoridade-liberdade de um Estado.  

Marisa Bueno e Rogério Maia Garcia ainda complementam o estudo com a 

chamada “cultura de consumo da violência”. A lógica mercadológica do mundo 

contemporâneo transforma os mais diversos elementos em objetos de consumo, 

inclusive o processo penal.  

A temática da violência nessa conjuntura passa a ser abordada de forma  

superficial, e com soluções simples e fáceis. A falsa noção da dialética em torno dos 

problemas sociais e dos fenômenos de segurança pública transformam o processo penal 

em objeto de consumo rentável quando cria um cenário de justiça e harmonia no 

imaginário da população.   



38 

 

A perspectiva de Lei e Ordem na população permite, portanto, que a liberdade, 

que é a regra constitucional, passe a ser exceção e que medidas excepcionais, como a 

prisão preventiva, passem a ser automáticas para a defesa da ordem social.  

Nada disso, entretanto, contribui para que o sistema penal consiga  cumprir suas 

missões constitucionais de respeito ao devido processo legal, à dignidade da pessoa 

humana e à presunção de inocência. Pelo contrário, vão de encontro a esses paradigmas, 

e tendem a flexibilizar direitos e garantias fundamentais em prejuízo do indivíduo.  

3.   A Lei 12.403/11 e a busca por medidas desencarceradoras. 

Segundo a compilação de dados (oriundos do Infopen) promovida pelo Conselho 

Nacional de Justiça
37

, apesar do número de vagas no sistema carcerário ter quase 

triplicado de 2000 até 2014, o déficit de vagas quase dobrou.  

Em 2000 o sistema tinha capacidade para 135. 710 presos e em 2014 o número 

atingiu os 376.669. Já o déficit que antes era de 97. 045 vagas, em 2014 teve o 

somatório de 231. 062.  

Nesse contexto, desde 2000 a população carcerária cresceu 7% por ano, 

totalizando um crescimento de 161% (valor dez vezes maior que o crescimento do total 

da população brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no período, média de 

1,1% ao ano) . 

No macrossistema mundial de países que mais encarceram, essa conjuntura 

brasileira é exceção. Ainda de acordo com o relatório do CNJ 

[...] Nos últimos cinco anos, a taxa de aprisionamento brasileira apresenta tendência 

contrária aos demais países. Desde 2008, os Estados Unidos, a China e, principalmente, 

a Rússia, estão reduzindo seu ritmo de encarceramento, ao passo que o Brasil vem 

acelerando o ritmo. Entre 2008 e 2013, os Estados Unidos reduziram a taxa de pessoas 

presas de 755 para 698 presos para cada cem mil habitantes, uma redução de 8%. A 

China, por sua vez, reduziu, no mesmo período, de 131 para 119 a taxa (-9%). O caso 

russo é o que mais se destaca: o país reduziu em, aproximadamente, um quarto (-24%) a 

taxa de pessoas presas para cada cem mil habitantes. Mantida essa tendência, pode-se 

projetar que a população privada de liberdade do Brasil ultrapassará a da Rússia em 2018. 

[...] O número de pessoas privadas de liberdade em 2014 é 6,7 vezes maior do que em 

1990. Desde 2000, a população prisional cresceu, em média, 7% ao ano, totalizando um 

crescimento de 161%, valor dez vezes maior que o crescimento do total da população 

brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no período, em uma média de 1,1% ao 

ano. 

 

                                                      

37
Diponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/11/080f04f01d5b0efebfbcf06d050dca34.pdf. Acessado 

em 09/02/2016.  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/11/080f04f01d5b0efebfbcf06d050dca34.pdf.%20Acessado%20em%2009/02/2016
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/11/080f04f01d5b0efebfbcf06d050dca34.pdf.%20Acessado%20em%2009/02/2016
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Nesse panorama, das 607. 731 submetidas ao sistema carcerário hoje no Brasil, 

41% estão presos a título cautelar e ainda não foram submetidos a julgamento. Somam 

um total de 222. 190 presos provisórios.  

A magnitude dos dados divulgados em 2015 pelo Infopen revelou uma arquitetura 

prisional em colapso, na qual o prognóstico é de insustentabilidade. O movimento rumo 

às medidas desencarceradoras surge no bojo dessa crise; desanuviar o sistema prisional 

se tornou, portanto, uma prioridade do Estado brasileiro, e ela transita pelo uso correto 

da prisão cautelar.  

A aprovação Lei 12.403 em 04 de maio de 2011, lei que reformou a sistemática de 

medidas cautelares do Código de Processo Penal, positivou mudanças recomendadas 

pela doutrina, embora não tenha avançado nos dois pontos mais sensíveis da matéria: os 

fundamentos legitimadores e a duração razoável da prisão preventiva.  

A Lei 12. 403/11 é oriunda do Projeto de Lei 4.208, de 2001, apresentado pelo 

poder Executivo ao Congresso Nacional. È época, o PL 4. 208 representava a união de 

uma série de propostas legislativas de reformas pontuais do CPP.  

A elaboração das propostas coube à Comissão instituída pela portaria 61, de 20 de 

janeiro de 2000, constituída por juristas membros do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual (Ada Pellegrini Grinover, Petrônio Calmon Filho, Antonio Magalhães 

Gomes Filho, Antonio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Jr., 

Nilzardo Carneiro Leão, René Ariel Dotti, Rui Stoco, Rogério Lauria Tucci e Sidnei 

Benetti).  

Antonio Scarance Fernandes (2010, p. 282) pontuou que o processo penal 

brasileiro carecia de uma mudança como a 12. 403, pois o rol de medidas cautelares 

pessoais já não refletia mais a necessidade do julgador no caso concreto. Para tanto, o 

jurista que participou da Comissão Pellegrini
38

, disse ter se inspirado nas modificações 

que procederam os códigos processuais português e italiano.  

Em 2004, o projeto em discussão e alguns outros apresentados pela Comissão 

Pellegrini foram apontados como essenciais à modernização do processo penal pelo 1º 

Pacto por um Judiciário mais Rápido e Republicano, um compromisso firmado pelos 

chefes dos três Poderes da República para racionalização da prestação jurisdicional.  

                                                      

38
 Como passou a ser identificada em deferência à Prof. Titular da Universidade de São Paulo, Ada 

Pellegrini Grinover.  
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Foram 10 anos de processo legislativo até que a Lei 12. 403 de 2011 fosse 

finalmente aprovada. De um modo geral, a lei foi recebida no meio jurídico com 

entusiasmo, pois a intenção de reforma era explícita. Essa finalidade pôde ser extraída 

da exposição de motivos do PL 4. 208, que apontava como prioridades:  

a) O tratamento sistemático e estruturado das medidas cautelares e da liberdade 

provisória;  

b) O aumento do rol de medidas cautelares, antes centradas essencialmente na 

prisão preventiva e na liberdade provisória sem fiança do art. 310, parágrafo 

único;  

c)   Manutenção da prisão preventiva, de forma genérica para a garantia da 

instrução do processo e para a execução da pena e, de maneira especial, para 

acusados que possam vir a praticar infrações penais relativas ao crime organizado, 

à probidade administrativa ou à ordem econômica ou financeira consideradas 

graves, ou mediante violência ou grave ameaça à pessoa;  

d) Impossibilidade de, antes de sentença condenatória transitada em julgado, 

haver prisão que não seja de natureza cautelar;  

e) Valorização da fiança.  

 Importa-nos, agora, em 2016, a análise do impacto dessa mudança legislativa à luz 

das intenções manifestadas em 2011. Verificar, em síntese, se a criação de medidas 

alternativas à prisão provisória alterou o cenário de decretação de medidas cautelares.  

3.1. Os impactos da Lei 12.403/11 no uso abusivo da prisão preventiva.  

Os dados apresentados alhures relativos ao sistema carcerário apontam uma 

equivalência quantitativa entre presos em regime fechado e presos provisórios. Essa 

correspondência nos leva a questionar se o manejo da prisão preventiva tem se dado de 

maneira regular.  

A pesquisa “Monitorando a aplicação da lei das cautelares e o uso da prisão 

provisória nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo” (INSTITUTO SOU DA PAZ, 

2014, p. 7) aponta que, embora a presunção de inocência seja a regra constitucional, 

mais de 60% dos presos em flagrante na cidade de São Paulo e 72% dos presos em 

flagrante na capital do Rio de Janeiro receberam como medida cautelar a prisão, mesmo 

após a aprovação da Lei das Cautelares. 

 O uso da prisão preventiva na maioria dos presos em flagrante se consubstancia 

em uso abusivo de um instituto que nasceu para ser aplicado por via de exceção. Ou 

seja, nas duas maiores capitais do país, com maior número de processos criminais, 
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mesmo após a aprovação da Lei das Cautelares, a conversão da prisão em flagrante em 

prisão preventiva se sobrepõe à liberdade provisória com ou sem decretação de medida 

cautelar alternativa.  

Conforme apresentamos em item dedicado ao tema, a conversão do flagrante em 

prisão preventiva possui caráter subsidiário de acordo com a lei (art. 282, §. 6 c/c art. 

310, II do CPP), e não deveria representar a providência habitual dos juízes criminais 

que recebem o auto de prisão em flagrante.  

Embora o número de conversões de flagrantes em prisões preventivas após a 

promulgação da lei tenha permanecido em patamar inadequado a uma medida 

excepcional, a pesquisa ora relatada aponta que houve avanços positivos.  

Em São Paulo, o número de presos em flagrante encaminhados à prisão provisória 

caiu de 87,9% para 61,3% de 2011 para 2012, o que significa que o número de 

liberdades provisórias concedidas triplicou com a aprovação da Lei. No Rio de Janeiro, 

a prisão provisória caiu de 83,8% para 72,3%, refletindo uma aplicação mais contida da 

lei na capital fluminense.  

Um dado importante que a pesquisa fornece é que tanto no Rio de Janeiro como 

em São Paulo, as liberdades provisórias cumuladas com medidas cautelares foram 

concedidas, majoritariamente, para crimes não violentos contra o patrimônio, como 

furto e receptação. Crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio praticamente não 

foram contemplados com a aplicação de cautelares diversas da prisão. 

A não incidência das cautelares diversas da prisão preventiva em crimes de roubo 

e tráfico é sintomática. A pesquisa “Excesso de prisão provisória no Brasil: um estudo 

empírico sobre a duração da prisão nos crimes de furto, roubo e tráfico”
39

 do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que os tipos penais de roubo, tráfico e furto 

correspondem a 60% do sistema carcerário do Brasil.  

A pesquisa do IPEA trabalha os contextos prisionais dos estados da Bahia e de 

Santa Catarina entre 2008 e 2012. Na Bahia, com relação aos três tipos penais, 77,1% 

dos réus tiveram a ocorrência de prisão preventiva no curso do processo; dessas prisões, 

96,4% foram decorrentes de conversão de flagrante em prisão cautelar.  

                                                      

39
 Disponível em http://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/rogerio_finalizada_web.pdf. 

Acessado em: 10/02/2016. 

http://www.uff.br/sites/default/files/news/arquivos/rogerio_finalizada_web.pdf
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Já em Santa Catarina, com relação aos três tipos penais também, 70,7% dos 

processos tiveram a ocorrência de prisão preventiva; desses, 87,3% foram convertidas 

de anterior situação flagrancial.  

Para complementar esses dados, a pesquisa (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2014, p. 

10) verificou a diferença entre o número de flagrantes convertidos antes e depois da Lei 

12. 403/11 de acordo com alguns tipos penais na cidade do Rio de Janeiro. Interessante 

destacar os dados atinentes a roubo, furto e tráfico.  

No crime de roubo circunstanciado (art. 155, §. 4, do Código Penal) não houve 

variação: 100% dos flagrantes analisados foram convertidos em prisão cautelar, antes e 

depois da promulgação da lei. No crime de roubo simples, o índice de 99% variou para 

96%; no furto qualificado, de 80% para 69%; furto simples, 77% para 49% e, por fim, 

no tráfico de drogas (art. 33 da lei 11. 340/03) de 99% o índice variou para 98%.  

A mesma pesquisa também coletou dados qualitativos com operadores do direito 

(magistrados, defensores, promotores e delegados) em que se verificou, por parte dos 

juízes, uma resistência em aplicar medidas alternativas à prisão no crime de tráfico de 

drogas.  

No bojo dessa discussão vale o dado de que, dentre os condenados pela prática de 

tráfico de entorpecentes, 52% são sentenciados ao cumprimento de pena em regime 

fechado na cidade do Rio de Janeiro. Basta comparar esse valor com o índice de 

conversões em prisão preventiva; 98% dos flagrantes por tráfico de drogas no Rio é 

convertido em prisão provisória. São prisões manifestamente indevidas, tendo em vista 

que não guardam proporcionalidade com o provimento final; privam o réu de sua 

liberdade a titulo cautelar quando o regime de cumprimento de pena da condenação, em 

regra, é menos gravoso que essa limitação.  

Exemplo específico é o julgado em sede de Recurso Ordinário em Habeas Corpus 

55488
40

 no Superior tribunal de Justiça, em que o paciente havia sido condenado a 2 

(dois) anos e 11 (onze) meses de prisão em regime aberto, mas ao interpor recurso de 

apelação teve sua prisão preventiva mantida com fundamento na gravidade concreta das 

condutas delituosas - falsidade ideológica e uso de documento falso -, e na possibilidade 

de ele se furtar à aplicação da lei penal.  

                                                      

40
 STJ, 5ª Turma. RHC/SP 55488. Rel: Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 19/11/2015. Disponível em: 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=54807628&

num_registro=201500062735&data=20151125&tipo=91&formato=PDF. Acessado em: 11/02/2016.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=54807628&num_registro=201500062735&data=20151125&tipo=91&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=54807628&num_registro=201500062735&data=20151125&tipo=91&formato=PDF
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O STJ entendeu que a manutenção da provisória em casos como esse (e como 

ocorrem maciçamente no crime de tráfico de drogas no Rio de Janeiro), em que a 

condenação é ou tende a ser inferior a 4 (quatro) anos, viola o principio da 

razoabilidade, pois a imposição da prisão preventiva não é proporcional à sentença 

condenatória. Falta a essa decisão a característica da homogeneidade.  

Segundo essa interpretação, o STJ determinou que o réu fosse colocado em 

liberdade provisória mediante a imposição de uma das cautelares alternativas do art. 

319, CPP. Senão vejamos:  

[...] 4. Não há como ignorar o fato de ter o juiz fixado o regime aberto para cumprimento 

da pena. Faz-se necessário, portanto, compatibilizar a manutenção da custódia cautelar 

com o regime inicial determinado em sentença sem trânsito em julgado, sob pena de estar 

impondo ao acusado regime mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela 

interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, razão pela 

qual o recorrente poderá aguardar o julgamento do seu recurso em regime fixado na 

condenação. 

5. Considerando o princípio da proporcionalidade, as medidas cautelares alternativas, 

previstas no art. 319 do CPP, servem para resguardar a ordem pública, a escorreita 

colheita das provas e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal. 

6. Recurso provido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para revogar a prisão 

preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas para garantir a 

ordem pública e a aplicação penal, medidas essas a serem definidas pelo Juízo 

competente. 

 

3.2. A substituição por medidas alternativas à prisão.  

Tendo em vista que a principal inovação da Lei 12. 403/11 foi a ampliação do rol 

de medidas cautelares alternativas à prisão, é importante que apontemos quais as 

medidas cautelares mais utilizadas para evitar a decretação da prisão preventiva.  

Na cidade de São Paulo (SOU DA PAZ, 2014, p. 16) o uso da fiança responde por 

70% em face do uso de todas as demais cautelares alternativas. Há predomínio absoluto 

na utilização da fiança, que vem seguida pelo uso “proibição de ausentar-se da 

comarca”, medida que já existia antes da lei, aparece em segundo lugar, tendo sido 

aplicada a apenas 3,7% dos presos em flagrante. As últimas duas cautelares aplicadas 

foram, na ordem, “recolhimento domiciliar noturno” e “comparecimento periódico em 

juízo”. 

A pesquisa nota que,   

As últimas duas cautelares aplicadas são o “recolhimento domiciliar noturno” e 

“comparecimento periódico em juízo”. A pouca utilização desta última demonstra a 

contradição entre discurso e prática, uma vez que, por definição, essa medida permite a 

vinculação processual, citada como a grande preocupação por parte dos juízes. As outras 

medidas sequer aparecem na amostra porque sua aplicação é residual. 
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 Já na cidade no Rio de Janeiro, nota-se uma importante mudança na atuação 

jurisdicional. Em que pese o aumento da aplicação da fiança, os dados apontam para a 

escolha do “comparecimento periódico em juízo” como medida cautelar mais utilizada 

pelos juízes. Essa medida foi aplicada em 26,2% dos casos, proporção semelhante à 

aplicação de fianças em São Paulo: 27,2%. No Rio de Janeiro, a fiança foi a segunda 

medida cautelar mais aplicada, com 15,7% dos casos. Conclui-se, assim, que, embora os 

operadores de direito em São Paulo estejam aplicando as cautelares a uma quantidade 

maior dos presos em flagrante, a diversidade das medidas ficou aquém do esperado, 

muito concentrada nas fianças. 

 Uma constatação importante é que tanto a fiança como o comparecimento em 

juízo, cautelares mais utilizadas, já existiam antes do advento da lei das cautelares. Essa 

constatação enfraquece o argumento de que o uso abusivo da prisão preventiva carecia 

de um maior rol de alternativas como solução.  

3.3. Mecanismos de fiscalização das cautelares.  

O predomínio na utilização da fiança e do comparecimento em juízo possui uma 

explicação pelos agentes forenses envolvidos. Ocorre que tanto os membros do 

Ministério Público como os magistrados das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, 

afirmam que não existe como fiscalizar a correta execução das demais cautelares 

pessoais.  

O monitoramento eletrônico, cautelar que, em tese, é de simples fiscalização, é 

visto com bons olhos pelos membros da magistratura fluminense e paulistana 

(INSTITUTO SOU DA PAZ, 2014, p. 20). No entanto, em ambas as cidades há 

carência de material para suprir o número de imposições dessa cautelar
41

.  

A falta de credibilidade de outras cautelares, como o recolhimento domiciliar 

noturno, proibição de ausentar-se da comarca e de aproximar-se de determinada pessoa 

também está relacionada com a precariedade de sua fiscalização.  

                                                      

41
 Sobre a decretação de monitoramento eletrônico, André Nicolitt pontua que: “(...) estamos convictos, 

talvez tomados pela história dos vencidos e pelos dados sobre as prisões cautelares no Brasil, que a 

cultura jurídica autoritária fará do monitoramento eletrônico mais um instrumento de expansão do poder 

punitivo estatal. Nossa prospecção é que, ao contrário de servir para que pessoas que necessitariam estar 

presas pudessem ficar “apenas” com a liberdade vigiada, na verdade, a tendência é que as pessoas que não 

necessitariam estar presas, e por isso prescindiriam de monitorização, passariam a ter sua liberdade 

vigiada a partir deste novo instrumento que estará a serviço do braço punitivo estatal.”. (NICOLITT, 

2007, p. 396).  
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Neste ponto é preciso que se enfatize que a aplicação de medidas cautelares dentro 

do novo paradigma da Lei 12. 403/11 deve ocorrer em substituição à prisão preventiva, 

e não à concessão de liberdade provisória desvinculada. Essa lógica deve ser seguida à 

risca para que não se desvirtue a intenção do texto legal de primar pelo estado de 

liberdade. O estado de flagrância que remete o indivíduo à análise das opções dispostas 

no art. 310 do CPP é o momento inicial do procedimento penal, razão pela qual a 

presunção de inocência deve, sobretudo, ser o princípio norteador do magistrado em 

todas as suas decisões. 

No mais, a deficiência fiscalizatória é mais uma das variáveis que compõe a 

execução da lei 12.403/11. Não há como aplicar corretamente a lei, se não existem 

vetores objetivos para tanto. É preciso que os atores das três esferas de poder se unam 

para conferir efetividade à aplicação de cautelares pessoais da maneira adequada.  

Considerando-se esse cenário, o Instituto Sou da Paz salienta que  

[...] Mesmo nas condições atuais, com a falta de alguns mecanismos de fiscalização, os 

dados permitem concluir que não há motivos para não expandir fortemente a aplicação 

das cautelares. Os juízes argumentam que a possibilidade de fuga dos réus durante o 

processo seria a principal justificativa para mantê-los presos. No entanto, um dado da 

pesquisa do Rio de Janeiro é crucial para desmistificar essa argumentação.. Em apenas 

5,9% dos casos houve suspensão do processo por ausência do réu. Em outras palavras, 

por causa de menos de 6% de réus ausentes, mantêm-se encarceradas mais de 70% das 

pessoas que respondem a processo no Rio de Janeiro, o que denota a irracionalidade do 

sistema atual e a necessidade de ampliação da aplicação das cautelares. (grifo nosso) 

3.4. A audiência de custódia no combate ao uso abusivo da prisão 

preventiva.  

Tanto as pesquisas citadas alhures (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2014; IPEA, 

2015) como os dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que mesmo depois do 

advento da Lei 12. 403/11 a prisão preventiva ainda corresponde à regra no sistema 

processual penal de prisão e liberdade.  

Conforme discorremos durante todo este trabalho, a Constituição brasileira 

consignou o princípio da presunção de inocência em seu art. 5º, inc. LVII como garantia 

fundamental, constituindo a prisão cautelar anterior ao transito em julgado medida 

necessariamente excepcional.  

Nesse contexto, surge a audiência de custódia. O instituto, primeiramente, é 

oriundo de pactos internacionais firmados pelo Brasil, no qual o país se obriga a 

apresentar o preso em flagrante à autoridade de competência judiciais em período 

célere.  

O art. 7º. 5 do Pacto de San José da Costa Rica prevê que:  
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Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um 

juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de 

ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga 

o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu 

comparecimento em juízo. 

Já o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) estabelece que 

“Qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser 

conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade habilitada por lei a 

exercer funções judiciais (...)” (art. 9.3). A Convenção Europeia de Direitos Humanos, 

por sua vez, demonstrar que o grupo europeu possui o mesmo entendimento ao garantir 

que “Qualquer pessoa presa ou detida nas condições previstas no parágrafo 1, alínea c), 

do presente artigo deve ser apresentada imediatamente a um juiz ou outro magistrado 

habilitado pela lei para exercer funções judiciais (...)” (art. 5.3). 

A audiência de custódia conforme consta nos mais diversos documentos 

internacionais, não se trata de mera audiência de apresentação, senão uma audiência de 

controle judicial da medida pré-cautelar do flagrante. A finalidade de sua instituição, 

portanto, é ajustar o processo penal brasileiro aos Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos
42

.  

Nesse sentido, a audiência de custodia pode ser considerada como uma hipótese 

de acesso à jurisdição penal, tratando-se, então, de uma “das garantias da liberdade 

pessoal que se traduz em obrigações positivas a cargo do Estado” (CASAL, 2014, p. 

195).  

                                                      

42
 Neste sentido, ver CHOUKR, Fauzi Hassan. PL 554/2011 e a necessária (e lenta) adaptação do 

processo penal brasileiro à convenção americana de direitos do homem. IBCCrim, Boletim n. 254 – jan. 

2014. Ver também PAIVA, Caio; LOPES JR., Aury. Audiência de custódia e a imediata apresentação do 

preso ao juiz: rumo à evolução civilizatória do processo penal. Em Revista Liberdades, publicação do 

Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim), nº 17 – setembro/dezembro de 2014, disponível 

em: http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=209. 

Acessado no dia 01/03/2016. No mesmo sentido: “Um aspecto importante relativo ao preso cautelar diz 

respeito ao problema da exigibilidade da sua apresentação ‘pessoal’ perante o juiz competente para a 

análise da regularidade da prisão. Tal questão tem sido negligenciada não apenas pela doutrina processual 

penal brasileira, mas também pela magistratura nacional, a revelar a apatia história de ambos os setores 

pelo direito internacional em geral e aquilo que Günther Teubner chama de ‘nacionalismo 
metodológico. Ambas as noções traduzem a ideia de que o direito e as organizações 
domésticas bastam-se a si mesmos, não necessitando do suplemento teórico ou normativo 
seja do direito internacional seja da jurisprudência internacional. Infelizmente, este é o cenário 
histórico que se registra no Brasil e em outros países da América Latina, o que tem produzido 
resultados negativos para a esperança do desenvolvimento dos direitos humanos na região” 
(PEREIRA, Ruitemberg Nunes. Assegurar direito à apresentação ao juiz é dever do Estado. 
Disponível em http://www.conjur.com.br/2013-out-15/ruitemberg-nunes-assegurar-direito-
apresentacao-juiz-dever-estado. Acessado no dia 01/03/2016). 
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Carlos Weis
43

 anota que a implementação da audiência de custódia expande a 

responsabilidade que os juízes, promotores e defensores tem com a eficiência e a 

legalidade de todo o sistema criminal, desde seu início.  

Defendendo o valor do instituto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

assentou que  

A pronta intervenção judicial é a que permitiria detectar e prevenir ameaças contra a vida 

ou sérios maus tratos, que violam garantias fundamentais também contidas na Convenção 

Europeia (...) e na Convenção Americana [...] Estão em jogo tanto a proteção da liberdade 

física dos indivíduos como a segurança pessoal, num contexto no qual a ausência de 

garantias pode resultar na subversão da regra de direito e na privação aos detidos das 

formas mínimas de proteção legal.  

3.4.1. A resolução 214 do Conselho Nacional de Justiça e a implementação 

das audiências de custódia no Brasil.  

Em 15 de dezembro de 2015 o CNJ regulamentou o Termo de Cooperação 

007/2015
44

, outrora firmado entre ele, o Ministério da Justiça e o Instituto de Defesa do 

Direito de Defesa.  

A resolução
45

 veio para regulamentar a audiência de custódia no Brasil e 

estabelecer datas para que os Estados signatários do termo de cooperação 

implementassem efetivamente o expediente em seu cotidiano forense. 

Atualmente, todos os estados brasileiros já aderiram ao termo de cooperação 

007/2015, e de acordo com a resolução 213, tem 90 dias, a partir de 1º de fevereiro de 

2016, para implementar todos o sistema pertinente ao regime das audiências de custódia 

agora uniformizado e padronizado pelo CNJ.  

A resolução prevê a obrigatoriedade da apresentação pessoal do preso em 

flagrante, como também daquele preso por mandado de prisão, a um juiz no prazo de 24 

horas, inclusive em fim de semana e feriado. O texto confirma a necessidade da 

presença do Ministério Público e do defensor durante a audiência, reafirmando a 

indispensabilidade do prévio contato entre o preso e seu advogado ou defensor público.  

                                                      

43
 WEIS, Carlos. Trazendo a realidade para o mundo do direito. Informativo Rede Justiça 

Criminal, Edição 05, ano 03/2013. Disponível em: 
www.iddd.org.br/Boletim_AudienciaCustodia_RedeJusticaCriminal.pdf. 
44

Documento disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/10/f4787a2be248561964bb3d10a7c3bc22.pdf. 
Acessado em 02/03/2016.  
45

 Resolução disponível em http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059. Acessado 

em: 02/03/2016.  

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/10/f4787a2be248561964bb3d10a7c3bc22.pdf.%20Acessado%20em%2002/03/2016
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2015/10/f4787a2be248561964bb3d10a7c3bc22.pdf.%20Acessado%20em%2002/03/2016
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3059
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A resolução detalha com maior especificidade o papel do juiz durante o ato, 

oferecendo-lhe protocolos e orientação sobre o modo de atuação judicial. O objetivo foi 

o de conferir ao magistrado um guia específico para sua intervenção no ato, habilitando-

o a atuar com mais segurança e discricionariedade para resguardar direitos e aferir a 

legalidade estrita do ato de prisão. 

3.4.2. Os impactos da audiência de custódia.  

Embora ainda tenhamos pouco tempo desde o inicio da vigência da resolução que 

regulamentou a implementação das audiências de custódia no Brasil, o CNJ já 

conseguiu reunir em sua plataforma online dados
46

 acerca dos flagrantes submetidos a 

essa nova sistemática jurídica.  

Não existem dados ainda em termos nacionais, tão somente em âmbito estadual. 

No estado da Bahia, no período de 28/08/2015 a 13/10/2015, 436 audiencias de custodia 

foram realizadas. Do total, 31. 88% das prisões em flagrante foram convertidas para 

prisões preventivas e 68. 12%, por sua vez, tiveram liberdades provisórias concedidas.  

Já no Estado de Santa Catarina, no período de 01/09/2015 a 13/10/2015, 115 

audiências foram realidas, das quais 39. 13% com conversão em prisões preventivas, e 

60. 87% com cessão de liberdades provisórias.  

A rasa densidade dessas informações não permite análises mais perfunctórias pois 

não sabemos em que condições essas liberdades provisórias foram concedidas, no 

entanto, é possível que notemos alterações no quantitativo de conversões em prisão 

cautelar.  

Conforme a pesquisa do IPEA aqui já citada (2015, p. 51), pelo menos no que 

tange aos crimes de furto, roubo e tráfico de 2008 a 2012 (crimes mais recorrentes no 

sistema criminal), no Estado da Bahia, 96, 4% dos flagrantes eram convertidos em 

prisão preventiva, e em Santa Catarina 87, 3%.  

Mesmo que esses índices guardem varações entre si, a disparidade do patamar de 

90% para o de 30% é aparente. Ainda é cedo para qualquer conclusão mais profunda e 

embasada, no entanto, o instituto nesse primeiro momento indica que sua 

implementação veio de fato para combater a cultura do encarceramento em massa, de 

modo a conferir maior credibilidade e eficácia para o uso das prisões cautelares.   

                                                      

46
 Dados disponíveis em http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-

de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil. Acessado em 
03/03/2016.  

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil.%20Acessado%20em%2003/03/2016
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil.%20Acessado%20em%2003/03/2016
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/audiencia-de-custodia/mapa-da-implantacao-da-audiencia-de-custodia-no-brasil.%20Acessado%20em%2003/03/2016
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           Considerações Finais.  

Finalizar este trabalho implica na conjugação do art. 5º, inciso LVII, LXI c/c art. 

93, inciso IX da CRFB/88, bem como do art. 312 do Código de Processo Penal, para 

entendermos que no nosso sistema processual penal a decretação de prisão preventiva 

deve ser adequadamente fundamentada, cabendo ao magistrado demonstrar caso a caso 

se estão presentes os pressupostos criminais que justificam a aplicação dessa medida 

extrema e excepcional.  

A fundamentação, nesses termos, deve ser pautada em elementos concretos e 

objetivos, uma vez que a legislação é genérica ao tratar do tema. Como foi apresentado, 

o art. 312 do CPP não teve sua redação alterada pela Lei 12.403/11. O estudo que aqui 

encerramos, leva-nos a inferir que o tratamento genérico fere a garantia da legalidade 

estrita em termos de restrição de liberdade.  

Nesse contexto, entendemos que a jurisprudência dos tribunais superiores está 

correta quando delimita o campo de abrangência dos termos do art. 312 do CPP e que 

esta aplicação restritiva deveria se estender aos julgamentos monocráticos.  

Para tanto, a hermenêutica constitucional nos orienta que a interpretação de 

direitos fundamentais deve ser extensiva e universal e a de medidas excepcionais deve 

ser restritiva e pautada na legalidade estrita.     

 A prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não tem por 

finalidade punir antecipadamente (ou, de acordo com diversos autores, não deveria ter). 

Se a Constituição Federativa do Brasil instituiu a presunção de inocência até o trânsito 

em julgado, qualquer prisão anterior a este marco tem de ser em sede cautelar. Qualquer 

divergência quanto a este marco, acreditamos, não deve ser modificada em sede 

judiciária senão por via de Emenda Constitucional, tendo em vista ser uma garantia 

fundamental de todo cidadão submetido ao “jus persequendi” estatal.    

 A análise dos princípios constitucionais do devido processo legal, legalidade, 

contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade, 

também foram essenciais à compreensão do tema proposto, qual seja, a análise dos 

elementos que compõe o instituto da prisão preventiva, principalmente no que toca à Lei 

12. 403/11. 

 A Lei 12.403/11, seguindo a tendência de outros países, tais como Portugal e 

Itália, inaugurou no sistema processual penal brasileiro um novo paradigma, prevendo 

medidas cautelares pessoais não prisionais e assentando a subsidiariedade da prisão 

preventiva. 
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 A nova sistemática possui a liberdade como regra, sendo a prisão cautelar a 

“ultima ratio” das medidas cautelares pessoais. A excepcionalidade da prisão preventiva 

consta como previsão expressa do atual Código de Processo Penal, como no art. 282, 

§.6 . 

 A cautelaridade no processo penal brasileiro foi revigorada com a promulgação 

da Lei 12. 403/11, uma vez que, antes da reforma, o Código de Processo Penal não 

possuía um rol de medidas cautelares não prisionais nem tampouco tratava do “processo 

penal cautelar” de maneira autônoma.  

 Além da Lei 12. 403/11, o tema está, nos dias de hoje, sofrendo modificações 

em decorrência da implementação de um novo expediente na sistemática da prisão em 

flagrante: a audiência de custódia. A novidade forense já vem apresentando bons 

resultados em termos de otimização da Lei das Cautelares quando aumenta 

sensivelmente o quantitativo de deferimento de liberdades provisórias em face do antigo 

número de conversões em prisões preventivas.  

 A reforma identifica a necessidade dos agentes forenses, no geral, dedicarem-se 

ao  estudo  da  cautelaridade  no  processo  penal,  seus  critérios  gerais  de  aplicação, 

princípios norteadores, e demais questões correlatas ao tema, uma vez que a mudança 

aqui relatada passa a preconizar um novo paradigma para o processo penal. 
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