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RESUMO 

O presente trabalho se propõe à análise das mudanças introduzidas no instituto da 
prisão preventiva a partir da vigência da Lei nº 13.964/19, chamado “Pacote 
Anticrime”. Para tanto, relacionaremos a evolução da cautelaridade no ordenamento 
jurídico pátrio, sob a ótica da revisão nonagesimal, incluída no parágrafo único do art. 
316 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, buscar-se-á relacionar a aplicação 
prática e teórica desta inovação legislativa, bem como suas implicações na ordem 
jurídica. Por fim, apontamentos serão feitos acerca das dificuldades relativas a sua 
efetivação, em razão da mentalidade   inquisitória   e   autoritária   ainda   latente   em 
nossa cultura processual. Para tal, adota-se o método indutivo, usando da técnica de 
pesquisa bibliográfica e, ainda, de análise jurisprudencial. 

Palavras-chave: Lei 13.964/2019. Prisão Preventiva. Revisão Periódica. Revisão 
Nonagesimal. Encarceramento.  

 
PREVENTIVE PRISON IN CRIMINAL PROCEDURAL ORDERING: 

IMPLICATIONS OF THE MANDATORY PERIODIC REVIEW 
INTRODUCED BY THE LAW Nº 13.964/19 (ANTICRIME LAW) 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to analyze the changes introduced within the scope of the 
preventive prison institute with the advent of Law nº 13.964/19, known as “Anticrime 
Package”.  To this end, we will relate the evolution of the precautionary approach in 
the Brazilian legal system, from the perspective of the nonagesimal review, included 
in the sole paragraph of art.  316 of the Code of Criminal Procedure.  In this sense, we 
will seek to relate the practical and theoretical application of this legislative innovation, 
as well as its implications in the legal order.  Finally, notations will be made about the 
difficulties related to its implementation, due to the inquisitive and authoritarian 
mentality still latent in our procedural culture.  For this, the inductive method is adopted, 
using the technique of bibliographic research and, still, of jurisprudential analysis. 

Keywords: Law nº 13.964/19. Preventive Imprisonment. Periodic Review. 
Nonagesimal Review. Incarceration. 
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INTRODUÇÃO 

As recentes mudanças introduzidas na legislação penal brasileira podem ser 

observadas sob a ótica da sedimentação de debates promovidos, há anos, no campo 

revisional do referido sistema processualístico. Nos debruçaremos, ante a seu grau 

de importância – manter ou não o imputado preso – sobre o instituto da prisão 

preventiva, com foco numa das inovações mais recentes da legislação, a saber, o 

reexame necessário.  

Traduz essa relevância a presença de milhares de presos provisórios em território 

nacional2, uma das inegáveis motivações das alterações realizadas pela Lei Anticrime, 

que trouxeram um afastamento paradigmático do binômio prisão preventiva – 

liberdade provisória.  

Considerando o processo penal como instrumento com a finalidade de limitação do 

poder punitivo, a lei deve servir de parâmetro não apenas para impor tais limites, como 

também para garantia de direitos daquele que está sendo investigado ou acusado – 

afinal, forma é garantia.  

Entretanto, a realidade é que, com o passar dos anos, as prisões cautelares, em 

oposição a seu real caráter de provisoriedade, passaram a ter seu uso quase que 

banalizado pelo Poder Judiciário, contrariando os ditames de um Estado Democrático 

de Direito, no qual a prisão deve ser tratada como exceção ante a regra, qual seja, a 

liberdade3.  

Com efeito, pode-se afirmar que os excessos cometidos na seara do instituto da prisão 

preventiva advêm, precipuamente, do regramento da medida, bem como em razão da 

compreensão que grande parte dos magistrados tem a respeito do processo penal e 

suas funções. Nesse sentido, a diretriz que norteia a esfera juridico-penal desde a 

década de 1940 (sendo base principiológica do Código Penal de 1941) é a do 

tecnicismo-jurídico, que homogeneizou a tradição juridico-penal e o positivismo 

criminológico, de forma a legitimar paradigmas inquisitórios, com objetivo de 

 
2 Dados sobre o sistema prisional brasileiro disponíveis nos sites do Conselho Nacional de Justiça – 

CNJ (https://www.cnj.jus.br/) e no Infopen do Departamento Penitenciário Nacional – Depen 
(http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen). 
3 Cf. OLIVEIRA JUNIOR, Jaime Ribeiro de. O princípio da provisoriedade e o reexame obrigatório da 
prisão preventiva. Revista Vox, [s. l.], ed. 12, p. 29-36, jul./dez. 2020. 

https://www.cnj.jus.br/
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen
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recrudescer o sistema penal na vigência do regime fascista de Mussolini, na Itália4. O 

processo e seus respectivos institutos seguiram sendo orientados e aplicados sob 

essa ótica autoritária, o que não foi rompido – em sua totalidade – nem mesmo com a 

redemocratização. 

O presente artigo, que tem como base uma análise bibliográfica e jurisprudencial, visa 

analisar a maneira como a referida medida cautelar foi pautada historicamente, 

principalmente no tocante as mudanças advindas da Lei nº 13.964/2019, com foco no 

reexame necessário nonagesimal. Dessa forma, busca relacionar a aplicação prática 

e teórica da medida, bem como suas implicações na ordem jurídica brasileira, 

conforme tópicos propostos a seguir. 

 

HISTÓRICO DA PRISÃO PREVENTIVA NO ORDENAMENTO 

JURIDICO PÁTRIO 

Não foram poucos os projetos de lei apresentados com vistas a permitir a 

modernização da legislação processual penal brasileira. A seguir nos esforçaremos 

em demonstrar algumas das proposições que tinham como condão esse objetivo e 

como efetivamente se aplicaram na realidade jurídica do país. 

Considerando o exposto, o Código de Processo Penal de 1941 trazia os seguintes 

artigos que tratavam do instituto da prisão preventiva:  

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, 
caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da 
autoridade policial, quando houver prova da existência do crime e 
indícios suficientes da autoria. 

Art. 312. A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada 
pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos. 

Art. 313. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação 
da lei penal: 

I - nos crimes inafiançáveis, não compreendidos no artigo anterior; 

II - nos crimes afiançáveis, quando se apurar no processo que o indiciado é 
vadio ou quando, havendo dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou 
indicar elementos suficientes para esclarecê-la; 

 
4 Cf. AMARAL, Augusto Jobim do; SILVEIRA, Felipe Lazzari da. A prisão preventiva e as (nem tão) 
novas controvérsias na lei nº 13.964/2019. Revista da Defensoria Pública RS, [s. l.], ed. 26, p. 141-
162, 1 jun. 2020 
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III - nos crimes dolosos, embora afiançáveis, quando o réu tiver sido 
condenado por crime da mesma natureza, em sentença transitada em 
julgado. (Grifos meus) 

Pela redação, depreende-se que o legislador estabeleceu dois tipos de prisão 

preventiva: a obrigatória e a facultativa. No primeiro caso, aplicada quando a pena 

máxima cominada fosse igual ou superior a 10 anos, sendo a outra possibilidade 

efetivada quando da presença de determinados requisitos. Ainda, fica clara a relação 

existente entre a aplicação do instituto e a gravidade (abstrata) do crime, sendo um 

parâmetro que afastava do magistrado uma verificação no que concerne à 

conveniência, oportunidade ou necessidade do ato – juízo de valor era permitido 

apenas em casos de crimes menos gravosos. Ou seja, desconsideravam-se as 

condições subjetivas do agente, conforme exposto por Hélio Tornaghi (1967):  

[...] a gravidade do crime e a consequente dureza da pena acarretam a 
presunção de que o agente, pelo menos, procurará furtar-se à execução de 
uma eventual sentença condenatória. Os perigos que o réu poderia oferecer, 
[...] dependem muito mais de sua personalidade, de seu caráter, de sua 
formação, que do crime. 

Tal obrigatoriedade que, inclusive, desnecessitava de fundamentação judicial – ainda 

que não fosse o entendimento prevalente – foi consignada em acórdão unânime da 

1ª Câmara do Tribunal de Apelação do Paraná, de 23 de fevereiro de 1942, qual seja:  

A prisão preventiva [...] devia ser decretada com observância das prescrições 
desse Código. E foi o que se deu. Trata-se de um crime de homicídio, punido 
com pena de reclusão de 12 a 30 anos. [...], no seu despacho, basta que 
demonstre que decreta a prisão por ocorrerem as hipóteses previstas neste 
artigo. E o despacho não precisa de outros fundamentos, porque a lei, 
para que prisão preventiva seja obrigatoriamente decretada, não exige, 
segundo o art. 312, outros requisitos, senão esses constantes desse artigo. 
(apud FILHO,1980) (Grifos meus) 

Importante destacar que, independentemente da obrigatoriedade de decretação do 

instituto, fazia-se necessária a presença de fundamentos relativos à existência 

material da infração, bem como indícios contundentes de autoria (FILHO 1980). Nessa 

perspectiva, se apresenta antagonicamente ao que prevalece hoje, em consequência 

do princípio da presunção de inocência5 e da atribuição de caráter cautelar a essa 

modalidade de prisão.  

 
5 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; 
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Cabe salientar que o uso excepcional da medida é uma condição vinculada 

principiologicamente a, ora citada, presunção de inocência. Por não se tratar de 

direitos absolutos, conforme a própria teoria constitucional, os direitos fundamentais 

podem ser relativizados6. Nesse sentido, em algumas circunstâncias o indivíduo terá 

de arcar com perdas e sacrifícios em prol da coletividade, sendo essa a finalidade 

motriz do Estado. Contudo, o que se observa na prática é o manejo das referidas 

problemáticas no sentido de utilizar a prisão preventiva com fins diversos da 

cautelaridade, deslocando-a da condição de excepcionalidade prevista no 

ordenamento (AMARAL; SILVEIRA, 2020). 

Lopes Junior (2021) destaca que a presunção de inocência é o marco inicial da análise 

da prisão cautelar, de forma que a prisão está vinculada à garantia do resultado útil 

do processo, não se confundindo com antecipação de pena, dado seu caráter 

instrumental, aplicável apenas quando não cabível sua substituição por outras 

medidas cautelares. 

Tal sistemática vigorou até que, em 1967, a Lei nº 5.349 aboliu a prisão preventiva 

obrigatória concernente aos crimes mais gravosos. Dessa forma, tornava-se 

discricionário o instituto da prisão preventiva, quando acompanhado de motivos de 

conveniência, para todos os casos legitimados7. Não obstante, a Lei nº 6.416 de 1977 

tratou de alterar a concepção do que se compreendia enquanto crimes afiançáveis, 

não mais utilizando como parâmetro a espécie de pena (reclusão ou detenção), mas 

sim vedando a fiança para os crimes cuja pena mínima fosse superior a dois anos de 

reclusão, conforme redação do artigo à época (subsistiu até o advento da Lei nº 

12.403 de 2011):  

Art. 323. Não será concedida fiança: 

I – nos crimes punidos com pena de reclusão, salvo ao réu maior de setenta 
anos ou menor de vinte e um, no caso de não ser superior a dois anos o 
máximo da pena cominada. 

 
6 Cerceamento no limite dos ditames constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e quando 
estritamente necessários 
7 Art. 313. A prisão preventiva poderá ser decretada: 
I - nos crimes inafiançáveis; 
II - nos crimes afiançáveis, quando se apurar no processo que o indiciado é vadio ou quando, havendo 
dúvida sobre a sua identidade, não fornecer ou indicar elementos suficientes para esclarecê-la; 
III - nos crimes dolosos, embora afiançáveis, quando o réu tiver sido condenado por crime da mesma 
natureza, em sentença transitada em julgado. 
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Na mesma legislação, as hipóteses de admissibilidade da referida medida cautelar 

pessoal deixaram de nortear-se pela afiançabilidade, adotando as espécies da pena 

e os elementos subjetivos do crime como parâmetros. Logo, vedou-se a prisão 

preventiva para crimes culposos. Na sequência, a Lei Antitruste8 trouxe a “garantia da 

ordem econômica” como parâmetro legal a ser considerado na implementação da 

prisão preventiva. Após essa alteração, mudanças sobrevieram apenas com a Lei nº 

12.403, de 2011 e, mais recentemente, com o Pacote Anticrime.  

Por muito tempo a lógica do Brasil esteve centrada no binômio prisão cautelar – 

liberdade provisória sem vínculos, que veio a ser alterada com a vigência da lei nº 

11.403/11 (ANDRADE; BRANDALISE, 2020). O referido dispositivo abordou de forma 

mais abrangente e mais detalhada as prisões cautelares e as hipóteses de liberdade 

provisória, apresentando um rol de medidas cautelares menos gravosas que deveriam 

ser consideradas pelo magistrado em detrimento da imposição da prisão preventiva, 

disciplinando, ainda, critérios e procedimentos a serem adotados para imposição de 

tais medidas. 

A partir do referido ano, o instituto ficou condicionado a presença de alguns requisitos, 

tais quais: prática de crime doloso, cominação máxima superior a quatro anos, 

improcedência da liberdade provisória e insuficiência de cautelares menos gravosas. 

Não obstante, seguiu dependente da presença do fumus commissi delicti (indícios de 

autoria suficientes) e periculum libertatis (perigo representado pela liberdade do 

indivíduo) para a decretação deste. Importante destacar que, com a Lei nº 12.403/11, 

reforçou-se a necessidade da demonstração de suficientes indícios de autoria. 

Contudo, mesmo com o advento de tais mudanças, a prisão preventiva não deixou de 

pautar-se pela cultura processual tecnicista, bem como pelos clamores genéricos de 

segurança e vingança (AMARAL; SILVEIRA, 2020). Ou seja, os freios impostos na lei 

não se mostravam suficientes para impedir o mau uso do instituto.  

Nesse sentido, pertinentes são as críticas com relação às reformas pontuais e 

isoladas no código de processo penal brasileiro, defendendo a necessidade de uma 

reforma integral do CPP à luz dos valores constitucionais que devem reger um 

processo penal democrático, que efetivamente respeite os valores constitucionais e 

 
8 Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 
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os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário (LOPES; 

ROSA, 2020). 

Na seara do processo legislativo que resultou na Lei Anticrime ora vigente, no que diz 

respeito às regras relativas à decretação, fundamentação e revogação das prisões 

preventivas, é possível afirmar que o Poder legislativo, conforme atribuições que lhe 

são asseguradas constitucionalmente, modificou substancialmente o texto que fora 

enviado pelo Poder Executivo, na figura no Ministério da Justiça – ocupado até então 

por Sérgio Moro, reafirmando o compromisso formal constitucional pelo sistema 

acusatório (MELLO; GOMES, 2020), em detrimento das disposições inicialmente 

apresentadas.  

 

PRESSUPOSTOS CAUTELARES E A REVISÃO PERIÓDICA 

A prisão preventiva é a medida mais grave que o Estado pode impingir ao cidadão, 

em se tratando da privação completa do direito fundamental de ir e vir antes de 

sentença condenatória definitiva.  

Ela pode ser decretada no curso da investigação preliminar ou do processo, inclusive 

após sentença condenatória recorrível. Mesmo na fase recursal, poderá ser decretada 

com fundamento na aplicação da lei penal, desde que devidamente demonstrado o 

risco à aplicação penal. 

Importante ressaltar que a prisão preventiva somente pode ser decretada por juiz ou 

tribunal competente, em decisão fundamentada, provocada a partir de requerimento 

do Ministério Público ou representação da autoridade policial, conforme se extrai da 

leitura do art. 311 do Códex processual penal, em conformidade com a leitura do novo 

artigo 3-A, também incluído pela Lei nº 13.964/19: “O processo penal terá estrutura 

acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da 

atuação probatória do órgão de acusação”(LOPES; ROSA, 2020). 

Contudo, mesmo no caso em que se encontra legitimada para aplicação, preenchidos 

os requisitos e o fundamento, não deve estender-se demasiadamente no tempo ou 

servir, de alguma forma, como antecipação da pena. A prematura constrição da 

liberdade justifica-se, apenas, nas situações em que exista perigo de fuga ou o de que 

o acusado interfira ilicitamente na persecução processual penal. Nesse sentido, é 
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possível perceber que a medida não deve ser aplicada visando objetivos do direito 

penal material (AMARAL; SILVEIRA, 2020). 

Nesse ponto, acertou a inovação legislativa, finalmente alcançando a prática 

jurisprudencial (RHC 67.534/RJ no STJ), de forma a impor a necessidade de se 

demonstrar também a contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão 

cautelar, ou seja, é necessário que o periculum libertatis seja atual, entendimento 

recepcionado pelo parágrafo 2º do art. 312. Nesse sentido, Lopes Junior (2021). aduz 

que “se não existe atualidade do risco, não existe periculum libertatis e a prisão é 

despida de fundamento”. 

Assim, hoje resta clara a natureza de cautelaridade assentada no instituto, 

considerando-se medida cautelar de natureza pessoal, com fundamento, nos já 

citados, fumus comissi delicti e no periculum libertatis, bem como, na 

contemporaneidade desse perigo.  

Dessa forma, ao tutelar uma situação fática, a medida cautelar visa assegurar o bom 

andamento do processo e a execução da sentença, ou seja, não sendo o fim, mas um 

meio para se assegurar a aplicação da pena definitiva. A providência definitiva baseia-

se na justiça; a provisória, na segurança. (TORNAGHI, 1967). Nesse sentido, não 

deve ser confundida com a prisão penal:  

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 [...] 
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. (RTJ 
180/262-264, Rel. Min. Celso de Mello) (Grifos meus) 

Conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão 

preventiva deve sempre estar balizada pelos direitos e garantias individuais previstos 

em nossa Carta Magna. Nesse aspecto, a ideia de que os direitos individuais devem 

ter eficácia imediata ressalta, portanto, a vinculação direta dos órgãos estatais a esses 

direitos e o seu dever de guardar-lhes observância (2ª TURMA, 2018). E no que se 

refere aos direitos de caráter penal, processual e processual-penal, há que se 

mencionar que cumprem um papel fundamental na concretização do moderno Estado 
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Democrático de Direito, sendo sua boa aplicação um fator que permite distingui-lo do 

Estado Policial.  

A Lei Anticrime inovou ao trazer um importante instrumento de controle a fim de evitar 

a antecipação das penas, no parágrafo único de seu artigo 3169, que comanda aos 

magistrados o dever de reexaminar os fundamentos que motivaram a decretação da 

prisão preventiva a cada 90 dias. Essa novidade tem por finalidade fortalecer o caráter 

da provisoriedade, provisionalidade e excepcionalidade dessa medida cautelar 

pessoal, princípios constitucionais orientadores que, juntamente com a presunção de 

inocência, são de fundamental observância no estudo das medidas cautelares 

pessoais.  

Nesse sentido, impõe a necessidade de revisão, de ofício, da contemporaneidade dos 

requisitos que foram utilizados para autorizar a prisão preventiva, evitando assim que 

essa constrição de liberdade tome forma de cumprimento antecipado de pena e 

consequentemente causar, ainda que timidamente, um desafogo do sistema 

penitenciário do país (OLIVEIRA JUNIOR, 2020). Nesse diapasão, cabem 

apontamentos relativos à evolução no trato de algumas questões processuais ligadas 

a maneira que essa revisão foi abordada pelo legislador. 

Apesar de inicialmente o dispositivo não ter chamado a atenção dos operadores do 

direito, acabou por entrar nos holofotes em razão das críticas que passou a receber, 

principalmente no que tange às previsões estabelecidas pelo legislador relativas aos 

efeitos decorrentes de sua não realização – sanção10. Cabe ressaltar que, ainda que 

surjam questionamentos muitas vezes pertinentes, não há que se falar em 

desconhecimento da forma como esse instituto vem sendo aplicado, principalmente 

por ser oriundo do direito estrangeiro. 

O fundamento para essa lógica revisionista encontra respaldo na manifestação de 

diversas Cortes sobre o tema (ANDRADE; BRANDALISE, 2020). Apesar de sua linha 

de atuação não se limitar apenas a temas ligados a processualística penal, o Tribunal 

 
9 Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da 

investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente 
decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, 
sob pena de tornar a prisão ilegal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
10 Convolação da prisão em ilegal: “[...] ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. 
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Europeu de Direitos Humanos (TEDH) se posicionou no sentido da indispensabilidade 

do controle judicial constante para o requisito de necessidade da prisão preventiva, 

cabendo aos magistrados o dever de vigiar (apud ANDRADE; BRANDALISE, 2020, v. 

8, p. 1) essa duração, não de forma abstrata e sim caso a caso.  

No âmbito mais regional, ainda temos a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, 

a qual o Brasil submeteu-se a jurisdição, senão também a jurisprudência produzida 

(que é fonte para o direito processual penal), em se tratando de norma supralegal 

(STF)11. Dentre alguns posicionamentos consolidados, resta a necessidade de 

reavaliação judicial recorrente de decisões relacionadas a medidas cautelares de 

caráter pessoal. No entanto, a exemplo do TEDH, não estabelece o período em que 

essa revisão deve ocorrer. 

Ainda no tocante a abordagem internacional sobre o tema, temos as lições advindas 

do direito processual penal português, cujo trato acerca do tempo da prisão preventiva 

foi absorvido durante os debates do anteprojeto do novo CPP brasileiro (PLS nº 

156/2009) (apud ANDRADE; BRANDALISE, 2020, v. 8, p. 1). Nesse sentido, a 

regulamentação do tema encontra-se no artigo 21312 do Código de Processo Penal 

português, que afirma que a revisão oficiosa – termo adotado pelo legislador local – 

 
11 Cf. ANDRADE, Mauro Fonseca; BRANDALISE, Rodrigo da Silva. A revisão periódica da prisão 
preventiva no direito processual penal brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Penal e Política 
Criminal - UFRGS, [s. l.], v. 8, ed. 2, p. 1-37, 2020 
12 Artigo 213.ºReexame dos pressupostos da prisão preventiva e da obrigação de permanência na 
habitação: 
1 - O juiz procede oficiosamente ao reexame dos pressupostos da prisão preventiva ou da obrigação 
de permanência na habitação, decidindo se elas são de manter ou devem ser substituídas ou 
revogadas: 
a) No prazo máximo de três meses a contar da data da sua aplicação ou do último reexame; e 
b) Quando no processo forem proferidos despacho de acusação ou de pronúncia ou decisão que 
conheça, a final, do objecto do processo e não determine a extinção da medida aplicada. 
2 - Na decisão a que se refere o número anterior, ou sempre que necessário, o juiz verifica os 
fundamentos da elevação dos prazos da prisão preventiva ou da obrigação de permanência na 
habitação, nos termos e para os efeitos do disposto nos n.os 2, 3 e 5 do artigo 215.º e no n.º 3 do artigo 
218.º 
3 - Sempre que necessário, o juiz ouve o Ministério Público e o arguido. 
4 - A fim de fundamentar as decisões sobre a manutenção, substituição ou revogação da prisão 
preventiva ou da obrigação de permanência na habitação, o juiz, oficiosamente ou a requerimento do 
Ministério Público ou do arguido, pode solicitar a elaboração de perícia sobre a personalidade e de 
relatório social ou de informação dos serviços de reinserção social, desde que o arguido consinta na 
sua realização. 
5 - A decisão que mantenha a prisão preventiva ou a obrigação de permanência na habitação é 
susceptível de recurso nos termos gerais, mas não determina a inutilidade superveniente de recurso 
interposto de decisão prévia que haja aplicado ou mantido a medida em causa. 
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deve atingir não apenas a prisão preventiva em sua espécie clássica (estabelecimento 

prisional estatal), mas também no que tange à prisão domiciliar. Nesse diapasão, a 

legislação lusitana não se limita à fixação de um prazo para revisão, mas avança em 

outros aspectos. Antes da realização desse reexame, garante ao juiz a possibilidade 

de oitiva das partes, bem como a possibilidade de o magistrado determinar a 

realização de certas diligências que lhe permitam analisar questões relativas à 

reinserção social e a personalidade do acusado. Ainda, a não efetivação do reexame 

oficioso no prazo previsto não convola o ato em ilegal, diferentemente do Brasil, sendo 

encarada apenas como uma mera irregularidade. 

Assim sendo, em observância a legislação ora vigente, não pode mais o magistrado 

manter a medida cautelar em comento com simples ratificação da decisão ou do 

acórdão proferido anteriormente, ou seja, com os fundamentos que já foram utilizados 

para decretá-la previamente. Em consonância com o princípio da excepcionalidade, a 

prisão preventiva só deve ser efetivada (ou continuada) quando da não possibilidade 

do uso de cautelares diversas menos gravosas passíveis de solucionar o caso, 

devendo o juiz fundamentar o não cabimento da substituição por outra medida 

cautelar, de acordo com o caso concreto (OLIVEIRA JUNIOR, 2020).  

Á vista disso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da 

indispensável necessidade de que a decisão apresente fundamentos relacionados ao 

caso para justificar a excepcionalidade da medida:  

2. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em 
que ela for o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos 
que a lei penal visa a proteger, segundo o artigo 312 do Código de Processo 
Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das 
medidas alternativas indicadas no artigo 319 da lei processual penal tem 
aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, 
nos termos do artigo 282, § 6°, do Código de Processo Penal (STF, HC 
127.186/PR, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/04/2015). 
(Grifos meus) 

Por fim, o instituto do reexame necessário tem como finalidade, além de evitar a 

indevida constrição da liberdade do jurisdicionado, assegurar também a celeridade do 

processo, em observância às normas constitucionais que regem o ordenamento pátrio 

e os tratados de direitos humanos. 
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A PRISÃO PREVENTIVA E O SUPERENCARCERAMENTO 

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) referentes ao ano de 2019, o Brasil possui mais de 

750 mil indivíduos encarcerados (quantum alarmante em se considerando que na 

década de 1990 o número encontrava-se na casa de 90 mil). Dentre esses, os presos 

provisórios constituem o segundo maior contingente (atrás apenas dos presos em 

regime fechado), tendo o número variado entre 32% e 41,1% nos últimos 10 anos. 

Mesmo com as alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que pretendia sedimentar o 

caráter excepcional e de último recurso a ser utilizado na seara das cautelares, 

consignando um certo potencial acusatório – o manejo excessivo do instituto persistiu. 

O número de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro, conforme dados do 

Infopen (2019), representa cerca de 33,47% da totalidade de detentos. Soma-se a 

isso a alta carência de vagas observada nas unidades, o que resulta em complexos 

penitenciários superlotados e cuja dignidade dos encarcerados fica extremamente 

aquém do que prevê os diplomas legais. Ainda, o elevado tempo médio de duração 

de um processo criminal13 contribui para o aumento de presos provisórios no Brasil.  

Diante de um estado de superencarceramentro, por sua natureza de cautelaridade, 

há emergente necessidade de se impor limites claros à aplicação da prisão preventiva, 

de forma a limitar sua banalização pelos atores jurídicos. Infelizmente, o que se 

observa a partir dos dados acima é a sua banalização, revelando que, na prática, essa 

introdução legislativa, isoladamente, não é ainda suficiente para conter os excessos 

cometidos.  

Nesse sentido, a Lei 13.964/2019 não fixou prazo de duração da medida cautelar em 

comento, como ocorre com a prisão temporária e prisão em flagrante, limitando-se a 

incluir o dever de reexame dos fundamentos – contemporaneamente – que permitiram 

a efetivação e ou a anterior manutenção da prisão preventiva. De acordo com Aury 

Lopes Junior (apud JUNIOR, 2020, p. 29), “[...] a provisoriedade está relacionada ao 

fator tempo, de modo que toda prisão cautelar deve(ria) ser temporária, de breve 

duração”, visando o cumprimento do princípio da provisionalidade e a garantia 

 
13 De acordo com dados – de 2018 – do “Justiça em Números” do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
a média de duração de um procedimento criminal encontrava-se em torno de 3 (três) anos e 8 (oito) 
meses na Justiça Estadual e 2 (dois) anos e 3 (três) meses na Justiça Federal. 
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constitucional da presunção de inocência, bem como da razoável duração do 

processo.  

Uma das sérias questões relacionadas à temática da prisão preventiva é a falta de 

prazo legal para a duração máxima da medida, o que atribui um caráter definitivo à 

modalidade prisional, fugindo aos ideais constitucionais. 

 

A VISÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES SOBRE A REVISÃO 

NONAGESIMAL  

Considerando o exposto, os tribunais superiores – Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

e Supremo Tribunal Federal (STF), com o intuito de promover segurança jurídica 

através da uniformização do entendimento das leis, conforme, respectivamente, a 

normativa infraconstitucional e a constituição, provocados a se manifestar a respeito 

da vigência da revisão nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único do CPP, 

proferiram decisões paradigmáticas, a fim de nortear as decisões de todos os outros 

tribunais nacionais.  

Assim decidiu o STJ no HC 589.544/SC, utilizado de forma paradigmática pelo próprio 

Superior Tribunal de Justiça em inúmeros outros julgados que versam sobre o tema: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO 
DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE 
MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. 
TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A 
PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM 
ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM 
DENEGADA. 
1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se 
manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a 
prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da 
decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão 
preventiva - o dever de reavaliá-la. 
2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão 
condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de 
novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias 
recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus 
a qualquer tempo. 
3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de 
ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, 
e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, 
impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) 
tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão 
preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma 
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contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar 
pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade. 
4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA 
deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no 
HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, 
DJe 17/06/2020: "Nos termos do parágrafo único do art. 
316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão 
cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou 
seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida 
no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica 
aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor."  
5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março de 2020, o 
Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da Acusação) e impôs 
ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de 
reclusão - o Magistrado singular havia estabelecido a pena em mais de 13 
(treze) anos de reclusão. 
6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação 
prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. 
Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem 
de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar 
reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a 
ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida 
supressão de instância. 
7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que 
o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do 
Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto 
agravo em recurso especial e eventual juízo de retratação ainda não foi 
realizado. Desse modo, os autos ainda não foram encaminhados a esta Corte 
Superior. 
8. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 
08/09/2020, DJe 22/09/2020) (grifos meus) 
 

Consoante se infere da literalidade da norma a obrigação de revisar (“deverá”) no 

prazo assinalado, firmou-se o entendimento de que a necessidade de se manter a 

custódia cautelar é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão 

preventiva. 

Ementa: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 
13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE 
SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA 
DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO 
PREVENTIVA. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE 
ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM 
PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. 1. 
O incidente de suspensão de liminar é meio autônomo de impugnação de 
decisões judiciais, de competência do Presidente do Tribunal ao qual couber 
o conhecimento do respectivo recurso. O deferimento da medida demanda 
demonstração de que o ato impugnado pode vir a causar grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia pública (art. 4º, caput, da Lei 
8.437/1992 c/c art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, 
tem-se pedido de suspensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da República 
contra medida liminar concedida nos autos do Habeas Corpus 191.836/SP, 
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no qual se determinou a soltura de André Oliveira Macedo (“André do Rap”), 
líder da organização criminosa Primeira Comando da Capital (PCC). 3. O 
risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-se patente, uma 
vez que (i) subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à 
manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) trata-se de agente de 
altíssima periculosidade comprovada nos autos; (iii) há dupla condenação em 
segundo grau por tráfico transnacional de drogas; (iv) o investigado compõe 
o alto nível hierárquico na organização criminosa denominada Primeiro 
Comando da Capital – PCC; (v) o investigado ostenta histórico de foragido 
por mais de 5 anos, além de outros atos atentatórios à dignidade da 
jurisdição. 4. Ex positis, suspendem-se os efeitos da medida liminar proferida 
nos autos do HC 191.836, até o julgamento do respectivo writ pelo órgão 
colegiado competente, consectariamente determinando-se a imediata 
PRISÃO de ANDRÉ OLIVEIRA MACEDO (“André do Rap”). 5. Tese fixada 
no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo 
único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação 
dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a 
revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente 
ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus 
fundamentos.” 
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado 
em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021  DIVULG 03-02-2021  
PUBLIC 04-02-2021) (grifos meus) 

 

Nessa mesma linha, o Plenário do STF, no julgamento da Suspensão de Liminar nº 

1.395 concedida no HC nº 191.836 (Caso André do Rap), fixou o entendimento de que 

a inobservância da reavaliação no prazo nonagesimal não implica a revogação 

automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar 

a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 

O que se extrai dos julgados acima é que, ainda que a redação do parágrafo único do 

artigo 316 seja literal, prevendo inclusive sanção para o caso de descumprimento do 

prazo de 90 dias, de um modo geral, a inobservância do reexame obrigatório não tem 

conduzido à automática revogação da prisão preventiva nos tribunais superiores. 

Presente, assim, em ambos os casos, a atuação estatal de forma oportunista, 

utilizando-se de interpretação restritiva para limitar direitos, externando a dificuldade 

de romper com a cultura inquisitória de pensar o processo penal. Sintoma disso é a 

resistência dos atores jurídicos, conforme melhor detalhado a seguir. 

 

REPERCUSSÃO DA INOVAÇÃO NOS OPERADORES DO DIREITO  

Diferentemente das previsões lusitanas acerca do tema, o legislador brasileiro 

distingue-se ao estabelecer que o desrespeito ao prazo revisional tornaria ilegal a 

prisão. Apesar de consoante com os parâmetros adotados pela Corte Interamericana 
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de Direitos Humanos (ANDRADE; BRANDALISE, 2020), tal previsão encontrou forte 

resistência e foi duramente criticada pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais 

(CNPG) e pela magistratura nacional. No que tange o primeiro, o entendimento pela 

não aplicação dessa sanção encontra-se nos Enunciados Interpretativos da Lei 

nº13.964/2019, a saber: 

O esgotamento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 não gera 
direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao 
reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva. A eventual 
ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser 
avaliada judicialmente. 

Ainda, há o entendimento do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal (CEJ/CJF), contido no enunciado nº 19 e aprovado durante a I Jornada de 

Direito e Processo Penal, que afirma: 

Cabe ao Tribunal no qual se encontra tramitando o feito em grau de recurso 
a reavaliação periódica da situação prisional do acusado, em atenção ao 
parágrafo único do art. 316 do CPP, mesmo que a ordem de prisão tenha sido 
decretada pelo Magistrado de primeiro grau. 

Quanto à magistratura, tal descontentamento se manifestou no ajuizamento, por parte 

da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 658214, em face do parágrafo único do artigo 316 do Código de 

Processo Penal: 

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 
preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta 
de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se 
sobrevierem razões que a justifiquem. 

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 
da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 
(noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de 
tornar a prisão ilegal. (Grifos da AMB) 

Na petição inicial, a entidade alegou que o referido dispositivo desrespeita os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade; possui o vício da polissemia; e, ainda, 

viola o devido processo legal. Nesse diapasão, afirma que o seu alcance estaria 

restrito a ação penal, enquanto ela tramitasse no juízo de primeiro grau, por estar 

destinada ao Juiz que “decretou a prisão preventiva”, sendo que esse o poderia fazer 

até prolação da sentença, quando resta esgotada sua jurisdição e competência. Logo, 

afastando da fase recursal, seja ordinária (apelação), seja extraordinária (recurso 

 
14 Na qual foi apensada a ADI 6581 sobre a mesma temática, apresentada pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) 
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especial e extraordinário), a necessidade de seguir o preceituado no dispositivo. 

Conclui-se no sentido de que o reexame necessário deve ser feito desde a fase 

investigatória até o fim da instrução criminal, exclusivamente.  

Ainda, afirma que se a lei fixou que caberia apenas ao juiz que decretou a prisão 

preventiva promover sua revisão, de ofício, a cada 90 dias, esse comando obstaria a 

imposição da mesma obrigação aos Tribunais, à exceção da hipótese em que eles 

estivessem atuando como instância originária.  

Não obstante, no que concerne ao excesso do prazo de 90 dias para reexame da 

medida cautelar pessoal, afirma que seu não cumprimento deveria impor ordem para 

que o juiz ou tribunal o fizessem, em detrimento da automática revogação da prisão 

preventiva (em se convolando ilegal). Isso se dá sob o entendimento de que o prazo 

de 90 dias não seria peremptório, sendo que sua inobservância resultaria apenas no 

direito de exigir o reexame da prisão preventiva.  

Importante frisar que inúmeros foram os pedidos para atuar enquanto amicus curiae 

na lide, com diversas entidades ingressando com pedido, e em sua totalidade fazendo 

oposição aos apontamentos, considerados de cunho restritivo, feitos pela AMB, quais 

sejam: Instituto de Garantias Penais (IGP), Grupo de Atuação Estratégica das 

Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), 

Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM), Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais (IBCCRIM), Associação Nacional Das Defensoras E 

Defensores Públicos (ANADEP). 

Caso o Supremo Tribunal Federal – no julgamento da ADI 6582 – adote a mesma 

posição externada previamente na análise do pedido de Suspensão Liminar nº 139515, 

atuará no sentido de limitar a extensão do dispositivo, a saber: 

[...] 5. Tese fixada no julgamento: “A inobservância da reavaliação prevista no 
parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a 
redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica 
a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser 
instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.” (SL 1395 
MC-REF 15/10/2020) 

 
15 Referendou a decisão do presidente, Ministro Luiz Fux, que suspendeu a eficácia da liminar diferida 
pelo Ministro Marco Aurélio no Habeas Corpus (HC 191836) que determinava a soltura de André 
Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap 
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Dessa forma, seguirá tendência exposta pelo Conselho Nacional de Procuradores-

Gerais e Associação dos Magistrados Brasileiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com a redemocratização, a estrutura do sistema processualístico penal 

brasileiro – base do CPP/41 – seguiu sendo aquela idealizada pelos juristas do 

fascismo italiano, que correspondia também aos anseios do regime vigente há época, 

lê-se Estado Novo, ou seja, essencialmente autoritária. No caso do Brasil, o referido 

autoritarismo manifesta-se no desrespeito aos direitos e garantias processuais – 

quase como regra, principalmente quando os imputados compõem camadas mais 

vulnerabilizadas – e se apresenta de forma um tanto quanto radicalizada, seletiva e 

requintada. 

Foi graças a essa referida cultura processual que o encarceramento provisório, sem 

maiores formalidades, consagrou-se no Código de Processo Penal original, seja nas 

regras que tratam da sua decretação, seja em dispositivos que preconizavam a prisão 

automática ou necessidade de recolhimento à prisão como requisito para o 

conhecimento de recurso de apelação. Tal panorama traduziu no diploma de 1941 o 

ideal de que o processo deveria ser um instrumento desprovido de formalidades 

excessivas, visto que – supostamente – serviam apenas para gerar nulidades e 

obstruir o exercício do poder punitivo. Desse modo, mesmo com o advento de outros 

regramentos, a prisão preventiva seguiu sendo compreendida e utilizada em 

contrariedade as previsões constitucionais advindas de 1988.  

Infelizmente, o projeto que originou a Lei Anticrime não contou com uma exposição 

de motivos. Nesse sentido, ausentes tais informações, há que se contar 

exclusivamente com o exposto pelo então Ministro da Justiça, Sérgio Moro, em sua 

posse, onde justificou a propositura do referido ordenamento sob a ótica do combate 

à impunidade e de forma a fazer frente a insegurança nacional, traduzida pelos altos 

índices de criminalidade. Logo, a despeito de ter como propósito aperfeiçoar a 

legislação processual vigente, a Lei nº13.964/2019 ficou aquém de modificar sua 

estrutura. 
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Contudo, merecem destaque algumas alterações realizadas – ainda que tímidas e de 

efetividade limitada – no campo da prisão preventiva, dado seu caráter de utilidade no 

sentido de coibir eventuais arbítrios e reduzir as injustiças perpetradas pelo Estado 

brasileiro. Dentre elas, a determinação de revisão periódica nonagesimal da 

decretação da cautelar pessoal.  

Ainda que reconhecida a necessidade desse dever revisional, imposto ao Poder 

Judiciário, de se reavaliar, com certa periodicidade, decisões que impuseram privação 

de liberdade, nada se avilta ao fator que efetivamente levará o magistrado a alterar ou 

manter seu posicionamento, em relação a decisão proferida previamente; não tendo 

efeito nos casos onde for decretada fundamentada em situações que não se 

extinguem com o passar do tempo (garantia da ordem pública e periculosidade do 

agente) e cujo status dificilmente será alterado. O êxito da determinação vai depender 

da mudança da cultura processual, absorvendo com maior intensidade princípios 

democráticos, do contrário, será apenas um ato pro forma a ser cumprido. 

Nessa seara, de grande relevância será a posição adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal em sede das discussões constitucionais envoltas ao tema. Caso entenda pela 

não convolação automática da medida cautelar pessoal em ilegal, bem como limite 

sua aplicação a justiça de primeiro grau, esvaziará o instituto e, consequentemente, 

nos deixará com uma letra morta no ordenamento. Dessa forma, irá reafirmar um 

sistema autoritário em detrimento de avanços democráticos e cujo objetivo precípuo 

é a mitigação de excessos e arbitrariedades, principalmente em grupos populacionais 

onde incide mais diretamente tal sistemática processual.  

Fazer valer a revisão nonagesimal perpassa pela adoção concreta de um sistema 

acusatório, muito além do que foi imposto normativamente por simples reforma 

pontual, tendo em vista que muitos magistrados continuam presos à uma mentalidade 

inquisitória, de ímpeto pelo encarceramento, em que o processo penal é concebido 

como instrumento de punição e não enquanto limitador do poder de punir.  
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