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     RESUMO 

 

A prisão preventiva é uma medida cautelar a ser aplicada no processo penal em 

ultima ratio, quando todas as outras medidas cautelares não forem suficientes para assegurar o 

bom andamento do processo, conforme prevê o art. 282, §6º do CPP. Contudo, não é o que se 

observa na prática judiciária brasileira, principalmente ao encarar a porcentagem de 41% da 

população carcerária ser de presos provisórios. Tal prática não só não condiz com o previsto 

na legislação ordinária, como também não atende aos princípios regentes do processo penal, 

como a presunção de inocência, uma vez que grande parte dessas prisões não tem natureza 

verdadeiramente cautelar, caracterizando uma antecipação de pena. Ademais, a falta de uma 

previsão legal para o prazo máximo cabível às prisões preventivas e a desatenção judiciária ao 

princípio da duração razoável do processo acarreta em prazos inacreditáveis desse tipo de 

prisão, sendo conhecidos processos em que o réu esteve preso preventivamente por 10 anos! 

Esses e outros diversos problemas consequentes da aplicação indiscriminada da prisão 

preventiva merecem ser foco de estudo e debate, a fim de priorizar a discussão do tema e de 

encontrar soluções para o mesmo. 

 

 

Palavras-chave: Direito Processual Penal, prisão preventiva, duração razoável do 

processo, presunção de inocência, compatibilidade.  

 

  



 

ABSTRACT 

Pretrial detention is a precautionary measure to be applied in criminal cases, as last 

resort, when there‟s no other available alternative to ensure the proper conduct of the case, as 

required by art. 282, paragraph 6 of the CPP. However, it is not what is observed in the 

Brazilian court‟s practice, especially when facing the percentage of 41% of the prison 

population is been held in pretrial detention. This practice not only is inconsistent with the 

provisions of ordinary legislation, but also does not meet the principles of criminal procedure, 

such as the presumption of innocence, since most of these prisons are not truly precautions, 

but really an anticipation of sentence. Moreover, the lack of legal provision for the maximum 

term to pretrial detention and judicial inattention to the principle of reasonable duration of the 

process entails at unbelievable terms, existing cases in which the defendant was remanded in 

custody for 10 years! These and various other resulting problems of the indiscriminate 

application of pretrial detention deserve to be the focus of study and debate in order to give 

priority to discussion of the topic and to find solutions for the same. 

 

Keywords: Criminal procedure, pretrial detention, reasonable duration of the 

process, presumption of innocence, compatibility 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 88, a fim de concretizar o Estado Democrático de Direito, 

colocando o indivíduo como sujeito de direitos e limitando a atuação estatal na esfera 

particular, trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro um sistema de garantias individuais. 

Como princípio axiológico de tal sistema e fundamento da república, estabelece em 

seu art. 1º, III, a dignidade da pessoa humana. Essa garantia passa a guiar toda a atividade 

estatal, seja por meio do poder legislativo, executivo ou judicial, e a ela devem se coadunar 

todas as práticas anteriormente previstas. 

Assim deve ocorrer com a prisão preventiva, medida cautelar penal, presente no 

arcabouço jurídico nacional desde 1941, que consiste no cerceamento da liberdade do 

indivíduo suspeito ou acusado, anteriormente à decisão condenatória transitada em julgado, e 

que, apesar do seu caráter subsidiário e excepcional vem sendo aplicada aos montes pelos 

magistrados. 

A aplicação desta medida, como vem ocorrendo, desrespeita diversas garantias 

constitucionais, como a presunção de inocência, ao se caracterizar em verdadeira antecipação 

de pena por não atentar à sua natureza cautelar, e o direito à duração razoável do processo, por 

se estender por longos períodos sem atenção à sua provisoriedade, contribuindo fortemente 

para a estigmatização e suas terríveis (eternas) consequências para o indivíduo que sequer fora 

condenado. 

Mostra-se essencial, portanto, o estudo do instituto processual penal em tela para que 

sua aplicação ocorra em respeito e de acordo com as citadas garantias processuais, 

ocasionando a sua legitimidade. 
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1. DO DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO 

 

1.1 O tempo e o processo penal 

Atualmente o tempo é um dos bens mais preciosos nas nossas vidas, principalmente 

quando se observa que “a concepção de poder passa hoje pela temporalidade, na medida em 

que o verdadeiro detentor do poder é aquele que está em condições de impor aos demais o seu 

ritmo, a sua dinâmica” (BADARÓ; LOPES JR, 2006, pág. 5). 

Quando analisado sob a ótica do Processo Penal, “o tempo é verdadeiro significante 

de punição, não só na pena privativa de liberdade, mas também na prisão cautelar e ainda, no 

simples fato de “estar sendo processado”” (ibidem, p. IX). 

Por isso, seguindo o raciocínio de BADARÓ e LOPES JR: 

“É inegável que a submissão ao processo penal autoriza a ingerência estatal 

sobre toda uma série de direitos fundamentais, para além da liberdade de locomoção, 

pois autoriza restrições sobre a livre disposição de bens, a privacidade das 

comunicações, a inviolabilidade do domicílio e a própria dignidade do réu. 

O caráter punitivo está calcado no tempo de submissão ao constrangimento 

estatal, e não apenas na questão espacial intra-muros”(2006, p. 7). 

Assim, apesar de o processo ser o meio pelo qual se determinará a pena, ele em si já 

tem caráter punitivo, seja para os que serão condenados ou não, razão pela qual a duração do 

mesmo deve ter um prazo razoável a fim de que não se caracterize como uma punição 

ilegítima. 

Cabe ainda ressaltar outro aspecto do tempo em relação à duração do processo penal. 

Como identificado pelo Tribunal Supremo da Espanha na STS 4519, “quando se julga além 

do prazo razoável, independentemente da causa da demora, se está julgando um homem 

completamente distinto daquele que praticou o delito, em toda complexa rede de relações 

familiares e sociais em que ele está inserido e, por isso, a pena não cumpre suas funções de 
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prevenção específica e retribuição (muito menos da falaciosa “reinserção social”)” (ibidem, 

pág. 14). 

Contudo, o mesmo tempo pode ser percebido de formas diferentes por cada um, pelo 

réu, pelo juiz, pelo acusador ou pela sociedade. A imediatidade de uma solução é interesse de 

todos, mas a justeza de tal solução também é, e sabe-se que, para uma decisão justa, é 

necessário não só um prazo razoável, mas o respeito às diversas garantias e direitos de todos 

os envolvidos no processo. 

Dessa forma, apenas de forma secundária, “a celeridade pode ser invocada para 

otimizar os fins sociais ou acusatórios do processo penal, sem que isso, jamais, implique 

sacrifício do direito de ampla defesa e pleno contraditório para o réu” (BADARÓ; LOPES JR, 

op. cit., pág. 16). 

Porém, as dilações indevidas no processo, principalmente no processo penal e em 

casos, que hoje são a maioria, de prisões cautelares, são a primeira forma de desrespeitar não 

só o direito à duração razoável do processo, mas diversos outros direitos e garantias 

constitucionais, como a presunção de inocência, em decorrência da estigmatização que sofre o 

acusado durante toda a duração e mesmo após o processo. 

 

1.2 O surgimento do direito à duração razoável do processo 

O direito à celeridade processual apareceu expressamente escrito inicialmente na VI 

emenda à Constituição dos Estados Unidos, em 1791, que prevê que em todos os processos 

criminais, o acusado terá direito a um julgamento rápido e público (...). 

Após a segunda Guerra Mundial, o assunto passou a ser discutido não apenas no 

âmbito criminal, mas em todos os processos judiciais.  Assim, a previsão do direito ao 

processo no prazo razoável surgiu em diversos textos internacionais, como na Convenção 

Europeia para Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (CEDH), que 

prevê em seu artigo 6.1: 

ARTIGO 6° 

Direito a um processo equitativo 

1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, equitativa e 

publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e 
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imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação 

dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o fundamento de 

qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. (...). 

 

Tal convenção prevê ainda a situação específica do direito do acusado preso ter seu 

julgamento em um prazo razoável e introduz a possibilidade da revogação da prisão 

preventiva, ao dispor: 

ARTIGO 5°  

Direito à liberdade e à segurança 

1. 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 e tem direito a ser 

julgada num prazo razoável, ou posta em liberdade durante o processo. A 

colocação em liberdade pode estar condicionada a uma garantia que assegure a 

comparência do interessado em juízo. (grifo nosso).  

O Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, no dia 16 de dezembro de 1996, também passou a prever o direito à 

duração razoável do processo, porém apenas de natureza penal, conforme seu art. 14, nº 3, „c‟ 

que determina: “Toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena igualdade, pelo 

menos às seguintes garantias: (...) a ser julgada sem dilações indevidas”. 

Prevê ainda a possibilidade de o acusado preso ser posto em liberdade da seguinte 

forma: 

Artigo 9 

1. “Qualquer pessoa, presa ou encarcerada em virtude de infração penal, deverá 

ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou outra autoridade habilitada por lei 

a exercer funções judiciais e terá o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser 

posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não 

deverá constituir regra geral, mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que 

assegurem o comparecimento da pessoa em questão à audiência, a todos os atos do 

processo e, se necessário for, à execução da sentença”. 

Por fim, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), do qual o Brasil 

é signatário, repetiu a fórmula da CEDH, assim expondo: 

Artigo 8º - Garantias judiciais 

1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 

prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 

estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 

formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 

civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
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Artigo 7º - Direito à liberdade pessoal 

5. 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. 

 

Vale ressaltar que, por força do art. 5º, §§2º e 3º da Constituição Federal
1
 que 

dispõem sobre a validade interna das normas adotadas pelo Brasil em tratados internacionais, 

conforme o entendimento da doutrina majoritária, o previsto na CADH ao ter aderência do 

Brasil, teria status constitucional no âmbito do ordenamento jurídico interno, ainda que não 

previsto diretamente pela Constituição. 

Dessa forma, a emenda n. 45/04 não teria inovado com a inclusão do inciso LXXVIII 

(“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), ao art. 5º, mas apenas formalizado 

o direito ao processo, de qualquer natureza, no prazo razoável.  

Quanto ao aspecto desse direito em relação ao acusado preso que assim permanece 

sem ter um julgamento em prazo razoável, não há no ordenamento jurídico interno um 

dispositivo equivalente ao art. 7.5 da CADH. Contudo, como afirmam BADARÓ e LOPES 

JR.: 

 De se observar que, neste caso, evidentemente, a prisão cautelar se tornará 

ilegal, posto que decorrente de um processo que viola a garantia constitucional. E se 

a prisão é ilegal, a Constituição assegura que “toda prisão ilegal será imediatamente 

relaxada pela autoridade judiciária” (art. 5º, LXV, CRFB/88). Em suma, ainda que 

pela conjugação do inciso LXXVIII com o inciso LXV, pode se concluir que existe 

forma explícita no ordenamento jurídico brasileiro o direito de o acusado ter sua 

prisão imediatamente relaxada se a duração do processo penal exceder o prazo 

razoável (op. cit, pág. 37). 

 

1.3 A definição da duração razoável do processo 

                                                           
1
 Art. 5º, §2º, CRFB/88: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes 

do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte”. 
Art. 5º, §3º, CRFB/88: “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, 
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais”. 
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O direito à duração razoável do processo, da forma como foi exposto no art. 5º, 

LXXVIII da CRFB/88 consiste em um conceito jurídico indeterminado, técnica utilizada pelo 

legislador a fim de permitir que o julgador interprete a norma conforme o caso concreto e que, 

ainda, permite que tal norma se adapte aos mais diversos contextos sociais.  

Assim, apesar de ser um direito explícito nos textos internacionais e no ordenamento 

jurídico interno, muitas vezes sua aplicabilidade resta inefetiva devido à falta de determinação 

objetiva de qual seria essa duração razoável. 

A duração razoável do processo “pode ser conceituada como o lapso temporal para o 

término de um processo, sem postergação infundada de prazos e termos” (SAUSEN, 2009, p. 

183).  

Ainda nesse sentido, Marcelo Veiga Franco afirma que o direito à duração razoável 

do processo não implica necessariamente em um direito ao processo rápido, “mas, sim, que o 

processo deve demorar o tempo estritamente necessário à solução da contenda, sem dilações 

indevidas” (2013, p. 266). 

 Por conseguinte, a atividade do julgador consistirá em definir quais postergações são 

infundadas ou não, utilizando-se da razoabilidade, uma vez que a simples ocorrência de uma 

dilação não implica diretamente no confronto ao direito em tela, apenas quando a dilação for 

considerada indevida. 

Dessa forma, percebe-se que o direito ora em análise é devidamente aplicado, não 

quando a prestação jurisdicional ocorre de forma célere, sem atenção ao cumprimento de 

todas as outras garantias constitucionais, mas quando o tempo despendido é aquele necessário 

únicamente para o respeito a todas essas garantias e para o desenvolvimento do devido 

processo legal, sem que haja postergações desnecessárias ao longo do processo. 

Como bem observa FRANCO: 

Um processo efetivo e adequado ao Estado Democrático de Direito é aquele 

que, simultaneamente, seja apto a assegurar um trâmite temporal razoável – como 

expressão da dignidade da pessoa humana – e a concretizar os direitos e garantias 

fundamentais – como decorrência do postulado da segurança jurídica (op. cit., p. 

268). 

Diante do exposto, e considerando a natureza subjetiva da definição de duração 

razoável, resta claro que não é possível a elaboração de uma norma que abranja de forma 

objetiva todas as hipóteses fáticas com as quais o julgador poderá se deparar a fim de 
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considerar devida ou indevida determinada dilação. Por conseguinte, o que deve ocorrer é a 

elaboração de um mínimo objetivo e de critérios balizadores a fim de guiar o intérprete nessa 

atividade e de não deixar a concretização de tal direito à total discricionariedade do julgador. 

Seguindo esse entendimento, alguns tribunais e cortes internacionais chegaram a 

definir critérios que possibilitassem a aferição de dilações indevidas, e assim, a consequente 

violação do direito à duração razoável do processo. 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos têm adotado em suas decisões três critérios, a saber, a complexidade do 

caso; a atividade processual do imputado (até que ponto o imputado deu causa às dilações 

indevidas) e a conduta das autoridades judiciárias. Além de tais critérios e atuando como 

princípio integrador dos mesmos aparece o princípio da razoabilidade, a fim de se ponderar os 

bens jurídicos em questão (BADARÓ; LOPES JR, op. cit., p.43).  

A razoabilidade consistiria, por exemplo, não só na celeridade processual, mas 

também no respeito às garantias constitucionais, não podendo subsistir um sem o outro, uma 

vez que a celeridade processual não pode atropelar as garantias, mas as garantias não podem 

acarretar na perpetuação do rito processual. 

Somando-se a tal conceito, acrescenta-se a visão de Ana Maria Scartezzini que 

afirma que  

a razoabilidade tem um conteúdo mínimo que abrange o tempo mínimo de 

apreciação por parte do magistrado, para se inteirar dos interesses do autor e réu e 

definir quem tem razão; e de outro lado, contém a expectativa do detentor do direito 

em ver solvida a lide, com a análise de sua pretensão em juízo. (2009, SEM 

PAGINAÇÃO). 

Contudo, no ordenamento jurídico nacional não há qualquer limitação normativa, 

nem sequer balizadores que guiem a aplicação da razoabilidade, e “nessa indefinição e 

vagueza de conceitos foi consolidada a (criticada) doutrina do “não-prazo”, pois deixa amplo 

espaço discricionário para avaliação segundo as circunstâncias do caso e o “sentir” do 

julgador” (LOPES JR.; BADARÓ, op. cit., p. 41). Tal doutrina é, inclusive, adotada pelo 

Brasil, pelo art. 5º, LXXVIII da Constituição. 

1.3.1 Critérios balizadores da duração razoável do processo no caso de acusado preso 

segundo a CEDH 
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Ainda na tentativa de determinar a duração razoável do processo, a Comissão 

Europeia de Direitos Humanos definiu sete critérios aplicáveis apenas em casos em que o 

acusado esteja preso, os quais inclusive também são utilizados, de uma forma ou de outra pelo 

TEDH e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Cabe mencionar que a prisão preventiva é uma medida cautelar prevista no art. 311 

do Código de Processo Penal e, ao lado de outras medidas cautelares tanto penais quanto 

civis, visa minimizar justamente os danos à efetivação do direito a ser tutelado devido ao 

tempo despendido na duração do processo.  

Contudo, a aplicação de uma medida cautelar não permite que o processo perdure 

por tempo indeterminado, pelo contrário, exige a celeridade processual para que aquele em 

detrimento de quem é determinada a medida cautelar, não sofra injustamente sua aplicação 

nos casos em que, ao final do processo, seja o verdadeiro detentor do direito, na esfera cível, 

ou absolvido, na esfera penal. 

Acrescenta-se a esse entendimento, a visão de YURI FELIX: 

A correlação processo-tempo mostra-se mais relevante ainda quando, no 

bojo do processo penal, se adiciona um plus, ou seja, quando se faz uso do poder 

cautelar estatal em detrimento do direito – regra – de liberdade do cidadão. No caso 

da prisão cautelar, processo e tempo necessitam de imperiosa compatibilização 

(2014, p. 90). 

Desta forma, mostra-se relevante a existência de critérios específicos para a definição 

de duração razoável nos casos em que tiver sido aplicada uma medida cautelar, em análise 

específica a prisão preventiva. 

O primeiro critério consiste na efetiva duração da prisão cautelar, acarretando na 

presunção de que um longo período de prisão cautelar é consequência de um processo 

irrazoavelmente longo, o que, contudo, não pode ser tido como verdade absoluta, uma vez que 

o período de prisão cautelar pode ser justificado por diversos fatores. 

Assim, a duração da prisão preventiva está sujeita ao princípio da razoabilidade, 

cabendo ao julgador “ponderar a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida, 

sem perder de vista a densidade do fumus commissi delicti e do periculum libertatis” 

(BADARÓ; LOPES JR., op. cit., p. 55). 

O segundo critério relaciona a natureza do delito e a pena cominada com o que seria 

a duração razoável do processo. 
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Como afirmam Badaró e Lopes Jr., esse critério representa, em essência, o critério da 

proporcionalidade (op. cit., p.56). Tal critério deve, porém, ser utilizado e analisado de forma 

cuidadosa, pois, ao mesmo tempo em que pode limitar a duração de medidas cautelares e do 

processo em caso de delitos de menor gravidade, poderia justificar a perpetuidade de tais 

medidas e do julgamento, nos casos de delitos mais graves. 

O terceiro critério corresponde aos efeitos materiais e morais da prisão cautelar e do 

processo penal. 

Como já mencionado, o simples fato de ser acusado já causa ao sujeito passivo do 

processo penal uma estigmatização social de culpado e, quanto mais longo o processo, menor 

a chance de se reverter tal efeito. Menor ainda no caso de prisão cautelar, o que vai de 

encontro e em detrimento da presunção de inocência, razão pela qual se reforça a ideia de que 

deveriam ser dispensados tratamentos diferentes ao preso cautelarmente e o preso condenado. 

O quarto critério definidor da duração razoável do processo, ou das dilações 

indevidas que desrespeitam esse direito, é o comportamento processual do imputado. Tal 

critério faz surgir discussões e controvérsias da mesma magnitude que os outros. 

É certo que o acusado é dotado de direitos e garantias ao longo do processo, 

asseguradas da mesma forma e em igual hierarquia que o direito à duração razoável do 

processo. Assim, resta claro que não há que se justificar o desrespeito a qualquer uma dessas 

garantias visando um processo mais célere, sob pena de se obter um processo injusto. 

Contudo, a questão paira sobre quando o acusado se utiliza de tais garantias de má-

fé, a fim de retardar propositalmente o rito processual. 

Detectar essa situação mostra-se mais difícil ainda uma vez que “o imputado não tem 

nenhum dever de contribuir ou colaborar para o célere trâmite do processo. Nenhum prejuízo 

poderá advir-lhe da inércia processual, pois protegido pelo direito de silêncio e de não 

produzir prova contra si mesmo” (BADARÓ; LOPES JR., op cit., p. 64). 

Ademais, “a utilização dos meios legais postos por lei para que demonstre a sua 

inocência e preserve a sua liberdade não pode causar gravame ao acusado. Ninguém pode ser 

punido por utilizar regularmente um direito que a lei lhe assegura. Se assim fosse, vãs seriam 

as garantias do direito de defesa” (ibidem, p. 65). 
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O quinto critério retrata as dificuldades da instrução que definitivamente ditam o 

ritmo do rito processual. 

A necessidade de perícias, de cumprimento de cartas rogatórias, um grande número 

de réus, entre outros, são causas de um processo mais longo e demorado. 

“Cabe lembrar, também, que a complexidade pode resultar não só de uma 

dificuldade probatória, mas também de questões de direito, como problema de interpretação 

de normas” (ibidem, p.67). 

O sexto e o sétimo critérios podem ser analisados conjuntamente, sendo eles a forma 

de condução da instrução e a conduta das autoridades no processo, respectivamente. 

Nesses aspectos, as dilações indevidas podem advir tanto de uma conduta 

inadequada por parte da autoridade judiciária, quanto da má organização e falta de 

instrumentos eficientes nos tribunais, podendo ser, assim, problema de responsabilidade de 

qualquer um dos Poderes, seja por falta de estrutura adequada (Executivo), por falta de 

normatização (Legislativo) ou por condutas inapropriadas (Judiciário). 

Independentemente de quem é a responsabilidade ou de onde advém o retardamento 

do processo, o mesmo é inadmissível, sendo o direito ao processo em uma duração razoável 

oponível ao Estado como um todo, e não apenas ao Poder Judiciário. 

 “Assim, fica evidente que existe um verdadeiro direito subjetivo por parte dos 

jurisdicionados de exigir que o Estado se organize de modo a prestar a tutela jurisdicional 

com qualidade e sem dilações indevidas” (BADARÓ; LOPES JR. op cit., p. 70). 

Pode se dizer que, no âmbito específico do Poder Judiciário, a longa duração de um 

processo pode advir de uma correta aplicação dos direitos e garantias constitucionais e da 

concretização em todos os sentidos do devido processo legal, ou por conta dos conhecidos 

como tempos-mortos, que surgem da verdadeira inércia dos órgãos judiciários. 

Esses tempos-mortos advém, dentre outras causas, da imensa burocracia inerente ao 

processo judicial, que poderia ser eliminada com a simples otimização dos atos cartorários e 

atualização dos processos por meio da utilização de tecnologias, sem que ocorra uma 

aceleração utilitarista, atropelando garantias processuais. 
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1.3.2  O papel do julgador na definição da duração razoável 

Inicialmente, cabe ressaltar que o julgador deverá ser o principal garantidor, no 

processo judicial, de sua duração razoável, a começar por não dar causa a postergações 

injustificadas por, dentre outros motivos, inércia judicial. 

Como já mencionado, não há como, nem é interessante, o legislador prever todas as 

possíveis dilações e suas causas, estabelecendo normas imutáveis e rígidas. Daí o papel 

imprescindível do julgador que deverá, utilizando de limites normativos que deveriam existir, 

analisar a casuísta a fim de determinar se uma dilação no caso concreto foi indevida ou não, 

aplicando as consequências que também deveriam existir para os casos em que entenda que a 

dilação foi indevida. 

Conforme retrata Luís Roberto Barroso: 

  Embora os princípios e regras tenham uma existência autônoma em tese, no 

mundo abstrato dos enunciados normativos, é no momento em que entram em 

contato com as situações concretas que seu conteúdo se preencherá de real sentido. 

Assim, o exame dos fatos e os reflexos sobre eles das normas identificadas na 

primeira fase poderão apontar com maior clareza o papel de cada um delas e a 

extensão de sua influência (BARROSO apud SCARTEZZINI, op. cit., não 

paginado). 

Contudo, a margem de discricionariedade dada ao intérprete não pode ser remetida à 

ideia de arbitrariedade. A atuação do julgador é imprescindível e deve ser guiada, não por um 

juízo arbitrário e desvinculado das leis e dos princípios do direito, mas “no sentido de valorar 

o tempo de tramitação do processo de acordo com as particularidades do caso concreto” 

(SAUSEN, op. cit., p. 190). 

O que não pode ocorrer é que a definição da duração razoável seja dada 

exclusivamente pela discricionariedade do julgador, uma vez que, principalmente no processo 

penal, os direitos e garantias estão vinculados ao princípio da legalidade. 

É necessária a elaboração de limites normativos e de consequências ao 

descumprimento de tais limites juntamente com a existência de uma margem de 

discricionariedade, pois, nesse caso, a coexistência entre limites normativos e 

discricionariedade judicial é a única forma de permitir que o julgador possa adequar a lei ao 

caso concreto, sem que tenha uma liberdade ilimitada. 
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1.3.3 O excesso de prazo na prisão preventiva conforme a jurisprudência brasileira 

Ressaltada a importância do papel do julgador na definição concreta do que seria a 

duração razoável do processo, cabe também lembrar sua importância, devido à omissão 

legislativa, para a definição dos critérios balizadores que afiram o excesso de prazo nas tão 

aplicadas prisões preventivas, seguindo o exemplo da CEDH. 

Vale assim mencionar, portanto, alguns julgados dentre os mais recentes que 

demonstram o entendimento dos Tribunais superiores nesse contexto. 

No julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do Habeas Corpus 115.963 - PE, o 

ministro relator Teori Zavaski, assim discorreu em seu voto:  

1. É conhecida a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar o 

constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora 

seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação 

da parte acusadora; (c) situação incompatível com o princípio da razoável 

duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88. Ilustrativo a esse 

respeito, entre outros, os seguintes precedentes: HC 89.196/BA, Min. Ricardo 

Lewandowski, 1º Turma, DJ de 16.02.2007; HC 86.850/PA, Min. Joaquim Barbosa, 

2ª Turma, DJ de 06.11.2006; HC 87.913/PI, Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 

23.03.2007. É certo, por outro lado, que as particularidades do processo, como, 

por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem 

inquiridas, número de delitos imputados, necessidade de expedição de cartas 

precatórias, devem ser levadas em consideração para a análise do decurso 

temporal (v.g.: HC 104.849/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje de 

01.03.2011; HC 98.689/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 

06.11.2009; HC 106.675/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, Dje de 14.06.2011). 

2. Com base nesse entendimento jurisprudencial, a Segunda Turma desta Corte 

indeferiu o pedido formulado no HC 108.504/PE (Min. Ricardo Lewandowski, 

julgado em 11/10/2011), impetrado também em favor do ora paciente, com causa de 

pedir e pedido análogos. Na oportunidade, foram levados em consideração os 

seguintes aspectos: (a) o réu permaneceu foragido por quase sete anos após a 

decretação de sua prisão cautelar na sentença que o pronunciou; (b) após a 

intimação da sentença de pronúncia e a apresentação do recurso em sentido 

estrito, a defesa demorou mais de sete meses para interpor as razões recursais; 

(c) o número de réus e a dificuldade de intimá-los da sentença, inclusive com a 

necessidade de expedição de cartas precatórias, justificaram a dilação do prazo.  
 

(STF - HC: 115963 PE, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 

11/06/2013,  Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-077 DIVULG 23-04-2014 

PUBLIC 24-04-2014)(grifo nosso). 

 

Segue o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, conforme voto do 

Ministro relator Nefi Cordeiro, no Recurso Especial Nº 1.335.798 – PI: 

A irresignação não merece prosperar. 

Consta dos autos que, na data do julgamento do Habeas Corpus originário 

(19⁄7⁄2011), o recorrente estava preso preventivamente desde 7⁄7⁄2009, sem que 

tivesse sido sequer citado, para fins de apresentação de defesa preliminar. 
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Acrescente-se, outrossim, que, em consulta ao portal eletrônico do Tribunal de 

Justiça do Estado do Piauí, verifica-se que a denúncia foi recebida em 7⁄8⁄2009. 

Desde então, algumas cartas precatórias foram expedidas para oitiva de testemunhas 

de acusação e, até o presente momento, não foi proferida sentença. 

De efeito, não se olvida que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido 

de que o prazo legalmente estabelecido para a conclusão da instrução criminal 

não é absoluto e o excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora 

for injustificada, impondo-se adoção de critério de razoabilidade no exame da 

ocorrência de constrangimento ilegal. 

Entretanto, muito embora se trate de investigação complexa, na qual imputado 

crime grave (roubo qualificado), com diversos acusados e indícios de organização 

criminosa, não há qualquer justificativa para tamanha demora na tramitação 

processual, tampouco pode-se falar que a defesa tenha colaborado para o atraso no 

impulsionamento do feito. 

Vale ressaltar, ainda, que, caso não tivesse sido revogada a prisão preventiva, o 

recorrido estaria segregado por aproximadamente 5 (cinco) anos, sem que tenham 

sido ouvidas as testemunhas nem interrogados os réus. 

 Dessa forma, fica configurado inadmissível excesso de prazo, em afronta ao 

princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, 

LXXVIII, da  Constituição Federal. 

(STJ - REsp: 1335798 PI 2012/0157953-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, 

Data de Julgamento: 22/05/2014,  T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

16/06/2014)(grifo nosso). 

 

É relevante, por último, mencionar o julgamento do Habeas Corpus 312719 – SP, 

que assim restou configurado: 

HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE ORDEM EM FAVOR DE CORRÉUS DA 

MESMA AÇÃO PENAL. FUNDAMENTOS DE ORDEM OBJETIVA. 

ANDAMENTO DA CAUSA ASSEMELHADO. ISONOMIA. RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO. SITUAÇÃO PROCESSUAL ABSOLUTAMENTE 

EQUIVALENTE. 1. Existindo o excesso de prazo na instrução em desfavor dos 

réus, o benefício de soltura deve alcançar a todos, em respeito às garantias da 

igualdade e da razoável duração do processo. 2. Na hipótese, a Corte de origem 

cercou-se de aspectos objetivos do andamento da causa para revogar a prisão por 

excesso de prazo em relação aos corréus, o que também ocorre em relação ao 

paciente, razão pela qual é de rigor a revogação da prisão preventiva decretada em 

desfavor do paciente, por excesso de prazo. 3. Habeas corpus concedido para 

revogar a prisão preventiva do paciente. 

 

(STJ - HC: 312719 SP 2014/0341809-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/04/2015,  T6 - SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 27/04/2015) (grifo nosso). 

 

A jurisprudência é vasta em relação à definição do excesso de prazo da prisão 

preventiva com relação à duração razoável do processo, a uma porque as prisões preventivas 

são declaradas em enorme quantidade no Brasil, a duas porque o legislador nada diz sobre o 

limite máximo temporal de tais prisões, restando, assim, ao julgador decidir a cada caso 

concreto. 

 

1.4 A incidência do direito à duração razoável do processo 



21 
 

A vagueza do direito explicitado pelo art. 5º, LXXVIII da CRFB/88 faz surgir 

discussões não apenas sobre sua determinação, mas também sobre sua abrangência. 

Questiona-se se a duração razoável abrangeria também a fase pré-processual 

investigatória, ou apenas a fase processual, e, nesse âmbito, deve-se analisar a duração 

razoável em relação à fase do julgamento em primeiro grau e à fase recursal. 

De início vale ressaltar a falta de limites normativos temporais, tanto nos tratados 

internacionais que preveem o direito à duração razoável do processo, quanto no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Como bem demonstra BADARÓ e LOPES JR.,  

 A principal crítica em relação às decisões do TEDH (e também da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos) sobre a matéria está calcada no inadequado 

exercício da discricionariedade jurisdicional, com os tribunais lançando mão de um 

decisionismo arbitrário e sem critérios razoáveis, sem falar no majoritário desprezo 

dos tribunais brasileiros em relação à matéria (com algumas decisões meritórias, é 

claro) (op. cit., p. 85-86). 

Há de se lembrar, ainda, da submissão do direito penal ao princípio da legalidade, 

razão pela qual não se mostra coerente a discricionariedade que é dada à definição e aos 

limites do direito à duração razoável do processo. 

Na legislação nacional não há qualquer limite para a duração do processo judicial e 

sequer para as prisões cautelares (exceto a prisão temporária), ocasionando prisões 

preventivas com anos de duração, como tem ocorrido. 

Destarte, resta evidenciada a urgente necessidade de se estabelecer limites 

normativos temporais à duração do processo e das prisões cautelares, bem como 

consequências em caso de violação de tais limites. 

Apesar de não haver limitações expressas e claras a cerca da incidência do direito ao 

processo com uma duração razoável, o entendimento do TEDH, e adotado pela Comissão 

Europeia, é de que o termo inicial de abrangência desse direito “seria o momento em que as 

suspeitas que pesam sobre uma determinada pessoa começassem a ter repercussões 

importantes em sua posição jurídica” (ibidem, p.89-90). 

Isto posto, 

 Fica claro que, havendo prisão preventiva, aplica-se o art. 7º, n.5 da 

Convenção Americana (equivalente ao art. 5º, §3º da Convenção Europeia), sendo 
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esse momento o dies a quo para o cômputo do prazo razoável, mesmo que ainda não 

se tenha iniciado verdadeiramente o processo, com o exercício da ação penal. Por 

outro lado, mesmo não havendo a prisão cautelar, é possível admitir como dies a quo 

um momento anterior ao início do processo penal. Pense-se, por exemplo, na 

instauração do inquérito policial ou no indiciamento que, sem dúvida, representam 

formas de restrições a direitos do cidadão. É perfeitamente possível, portanto, que o 

direito ao julgamento em prazo razoável tenha como termo inicial data anterior à 

instauração do próprio processo (ibidem, p. 90). 

O Brasil adotou o mesmo entendimento ao assegurar em seu art. 5º, LXXVIII da 

Constituição, o prazo razoável tanto no processo judicial quanto no administrativo, 

abrangendo, assim, o inquérito policial. 

Cabe ressaltar que apesar de o direito de duração razoável referir-se ao processo, não 

vale ser feita uma análise restritiva tentando excluir tal direito da fase pré-processual, uma vez 

que há confusão em todo o corpo legislativo penal brasileiro entre processo e procedimento, 

entendendo-se, assim, “que o legislador referiu-se a processo como o todo, incluindo a fase de 

investigação e judicial” (ibidem, p. 92). 

Quanto ao termo final de incidência da duração razoável do processo deve-se definir 

duas situações, até qual momento se estende tal direito para a generalidade dos processos e até 

qual momento se estende o direito ao desencarceramento em razão da duração irrazoável do 

processo. 

Na primeira situação, o direito ao processo no prazo razoável, correspondente à 

justiça tempestiva, o termo ad quem é o momento em que há um julgamento definitivo sobre 

o mérito da acusação, ou seja, com o trânsito em julgado da sentença de mérito.  

Segue essa linha também o processo penal brasileiro, tendo como dies ad quem do 

direito à duração razoável do processo o trânsito em julgado. 

Em relação ao direito ao desencarceramento em caso de preso cautelar não julgado 

no prazo razoável: 

 o TEDH tem entendido que, após a condenação em primeiro grau, a prisão 

cautelar deixa de ser regida pelo art. 5º, §3º, ficando apenas sob a proteção do art. 6º, 

§1º da CEDH, aplicável a todo e qualquer processo. Essa posição é justificada pela 

interpretação sistemática da CEDH. Uma vez que tal convenção admite a execução 

provisória da pena, após a sentença recorrível, atingida essa fase, não há mais de se 

falar em desencarceramento ou qualquer outro tipo de liberdade, sob pena de 

impossibilitar a execução penal (ibidem, p. 96-97). 

Tal entendimento, contudo, não precisa ser reproduzido ipsis litteris nas legislações 

internas dos Estados-Partes, sendo apenas um mínimo estabelecido, que não poderá ser 
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desrespeitado, mas poderá ser ampliado. Desse modo, poderá haver previsão de possibilidade 

do preso ser posto em liberdade mesmo após o julgamento de primeiro grau, se houver 

recurso pendente e se for desrespeitada a duração razoável do processo. 

Seguindo essa possibilidade, interpreta-se o art. 5º, LXXVIII da Constituição 

brasileira à luz do tratado internacional que o originou, o CADH, entendendo-se que, apesar 

de não ser expresso, o direito ao processo em uma duração razoável estende-se à fase recursal, 

permitindo, inclusive, o desencarceramento em casos de prisões cautelares posteriores à 

sentença. 

Essa interpretação é de suma importância para evitar que o acusado não tenha sua 

liberdade privada por tempo indefinido. 

Contudo, impor um limite máximo para a duração das prisões cautelares é também 

uma alternativa complexa. 

Alguns países optam por impor um prazo máximo para tais prisões, outros são 

omissos e alguns ainda estabelecem a soma dos prazos processuais como limite que, quando 

excedido, viola o direito à duração razoável do processo. 

Havendo ou não previsão de prazo para a prisão, a razoabilidade sempre deverá estar 

presente, seja na atitude legislativa que estabelece um prazo e que pode alterá-lo a qualquer 

momento, seja na atuação judiciária de ofício, permitida por aqueles países em que não há 

prazo fixado, a fim de desencarcerar o preso cuja prisão supere o prazo razoável. 

Como mencionado, mesmo nos casos em que há prazo fixado por lei, esse prazo está 

sujeito a alterações legislativas, o que ainda assim, não torna a falta de prazo fixado uma 

melhor opção. Até mesmo porque uma norma que estabeleça um prazo irrazoavel poderá ser 

considerada inconstitucional. 

Vale ressaltar mais uma vez a lacuna legislativa que há no ordenamento jurídico 

brasileiro em relação ao prazo para as prisões cautelares, excetuando-se a prisão temporária. 

Tentando suprir tal lacuna, a jurisprudência efetuou tentativas de, ao menos, balizar a fixação 

de limites máximos, a partir da soma dos prazos previstos na legislação penal para todos os 

procedimentos que compõem o processo penal, chegando, assim, a um prazo de 81 dias. Após 

tal prazo, sem conclusão do processo, qualquer prisão cautelar poderia ser remediável pela via 

do habeas corpus, uma vez que haveria excesso de prazo, tornando a prisão ilícita. 
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O fato é que, por inexistir qualquer prazo, os tribunais, juízes, auxiliares da justiça e 

todos aqueles que têm contato com o processo utilizam dos mais diversos – e insignificantes – 

argumentos para justificar a mora judicial. 

Para que o direito à duração razoável do processo tenha eficácia e real aplicabilidade, 

é imprescindível a previsão legal de limites do prazo máximo de duração da prisão cautelar, e 

que, ultrapassado tal prazo, seja o réu posto em liberdade. 

Importante ainda ressaltar a importância de se estabelecer um limite máximo não só 

para as prisões cautelares, mas para o processo como um todo. Como já relatado, o simples 

fato de estar sendo processado traz consequências à vida do sujeito passivo que se tornam 

maiores e, às vezes, irreversíveis, quanto mais longo for o processo. 

“É a garantia básica da nulla coactio sine lege, princípio basilar de um Estado 

Democrático de Direito, que incorpora a necessidade de que a coação seja expressamente 

prevista em lei, previamente e com contornos claramente definidos. Nisso está compreendido, 

obviamente, o aspecto temporal” (BADARÓ; LOPES JR., op. cit., p. 108). 

 

1.5 Soluções compensatórias às dilações indevidas no processo penal 

Seguindo a linha de pensamento de BADARÓ e LOPES JR, em sua obra „Direito ao 

Processo Penal no Prazo Razoável‟, é possível estabelecer quatro tipos de soluções 

compensatórias nos casos de desrespeito ao direito à duração razoável do processo, são elas: 

de natureza civil, de natureza penal, de natureza processual e de natureza sancionatória. 

Em relação às soluções compensatórias de natureza civil remete-se automaticamente 

às indenizações dos danos materiais e/ou morais sofridos em razão da demora jurisdicional. 

Nesse sentido, FRANCO afirma: 

 (...) a excessiva e intolerável demora no julgamento equivale à própria 

negativa de prestação jurisdicional. A jurisdição, como espécie de serviço público, 

submete-se à observância dos princípios da legalidade e da eficiência (art. 37, caput, 

da CRFB). Assim, se comprovados os requisitos no caso concreto, é possível a 

atribuição de responsabilidade civil ao Estado para fins de reparação do dano moral 

causado ao jurisdicionado, em virtude de ilegítima e intolerável intempestividade 

processual que implica, diretamente, transgressão à eficácia plena e à aplicabilidade 

imediata (art. 5º, §1º da CRFB) do direito fundamental à duração razoável do 

processo (art. 5º, LXXVIII, da CRFB) (op. cit., p. 277 e 278). 
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Vale ressaltar que a indenização não seria cabível apenas em caso de erro judiciário, 

muito menos exclusivamente quando houve prisão cautelar, mas sim pelo simples fato de ter 

sido violado um direito constitucional que protege o imputado de dilações indevidas em seu 

processo, independente do que venha a ser determinado na sentença de mérito. 

Como bem lembram BADARÓ e LOPES JR: 

 Existe uma imensa e injustificada resistência, que deve ser superada, em 

reconhecer a ocorrência de dano e o dever de indenizá-lo, pela (mera) submissão a 

um processo penal (sem prisão cautelar). 

 Argumenta-se com a inatacabilidade da coisa julgada, com a independência 

funcional do magistrado, para não se falar na soberania do Estado. E, quando se 

aceita tal responsabilidade, vem ela frequentemente ligada aos danos causados por 

erro judiciário. Não há preocupações com a responsabilidade por atos judiciários ou, 

o que mais interessa ao presente estudo, por omissões judiciárias ou atos que 

importem no retardamento da prestação jurisdicional (op. cit., p. 120). 

Contudo, a legislação brasileira faz parecer que apenas em face de uma condenação 

penal errônea caberia uma indenização, conforme o art. 5º, LXXV, da CRFB/88 que dispõe 

que: “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além 

do tempo fixado na sentença”. 

Ainda na legislação infraconstitucional, o Código de Processo Penal, em seu art. 630, 

estabelece que: “O tribunal, se o interessado o requerer, poderá reconhecer o direito a uma 

justa indenização pelos prejuízos sofridos”. 

Entretanto, não é dessa forma que deve ser analisado o cabimento da indenização 

civil em casos de dilações indevidas no processo penal. 

A compensação poderia se dar com a prestação da tutela jurisdicional o mais rápido 

possível, mas bem verdade é que tal provimento não repara todos os danos causados àquele 

que foi submetido ao processo judicial penal por mais tempo que o razoável. 

Todavia, não há qualquer previsão de solução compensatória de natureza civil por 

conta, única e exclusivamente, de uma duração irrazoavel do processo, o que não pode isentar 

o Estado da responsabilidade de uma reparação pela demora que será, inclusive, prolongada, 

tendo em vista que, para requerer tal reparação, haverá a necessidade de outro processo, mas 

de natureza civil, para discuti-la e ainda de outro executório para que haja de fato a reparação. 
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No âmbito penal, uma das formas de compensação ao processo penal excessivamente 

longo, por desrespeitar o princípio do devido processo legal, seria a nulidade do próprio 

processo. 

Outra forma seria a atenuação da pena, utilizando a demora jurisdicional como 

circunstância atenuante inominada, estabelecida pelo art. 66 do Código Penal
2
. Não se trata da 

detração penal
3
, e sim de uma compensação pela violação de um direito, independente de ter 

havido prisão cautelar ou não, “é assumir o tempo do processo enquanto pena e que, portanto, 

deverá ser compensado na pena de prisão ao final aplicada” (BADARÓ; LOPES JR., op. cit., 

p. 124). 

Há, ainda, a possibilidade do perdão judicial, nos casos em que for aplicável (art. 

121, §5º e art. 129, §8º do CP
4
), por conta das graves consequências que o processo penal 

excessivamente demorado traz ao acusado, tornando a pena desnecessária. 

Quanto às soluções compensatórias de natureza processual, a ideal parece ser a 

extinção do feito, uma vez que “o poder que o Estado exerce no processo penal deve ser 

condicionado no tempo, sob pena de tolerarmos mais uma forma de autoritarismo: a aplicação 

das penas processuais sem qualquer limite de tempo” (ibidem, p. 125-126). 

Entretanto, a legislação brasileira também se mostra omissa em relação às soluções 

processuais possíveis. Sequer há um prazo máximo para o processo ou para as prisões 

cautelares, o que demonstra a necessidade de uma atuação legislativa que determine limites 

objetivos e as consequências decorrentes da ultrapassagem de tais limites, a fim de garantir a 

efetividade do direito à duração razoável do processo. 

Seguindo o exemplo de outros ordenamentos, poderia ser estabelecida, senão a 

resolução do feito em favor do réu, quando da demora jurisdicional, mecanismos que o 

favoreça e que compense, de certa forma, a citada demora.  

Por exemplo: 

                                                           
2
 Art. 66, CP: “A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao 

crime, embora não prevista expressamente em lei”. 
3
 A detração penal consiste na redução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança, pelo tempo 

cumprido em prisão cautelar ou internação. 
4
 Art. 121, §5º, CP: “Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as 

consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne 
desnecessária”. 
Art. 129, §8º CP: “Aplica-se à lesão culposa o disposto no §5º do art. 121”. 
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 Se, diante de um recurso (contra decisões definitivas ou mesmo 

interlocutórias) interposto pelo réu, o Tribunal competente não se manifestar no 

prazo legal (marco normativo do prazo razoável), entendem-se automaticamente 

concedidos os direitos pleiteados. Uma solução intermediária seria possibilitar ao 

tribunal que o recurso fosse colocado em pauta, na primeira sessão após o término 

do prazo legal, sob pena de provimento ficto do recurso, pela simples superação do 

prazo legal. É óbvio que o imputado que já está sofrendo todo um feixe de penas 

processuais, não está obrigado a suportar o sobre-custo da demora na prestação 

jurisdicional (ibidem p. 127-128). 

Por fim, poderia haver também soluções sancionatórias consistindo na punição do 

servidor responsável pela dilação indevida. 

O art. 93, II, alínea „e‟, da CRFB, com redação dada pela EC nº45, determina que: 

“Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além 

do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão”. 

Nesta hipótese, o maior obstáculo será a “coragem e (ausência) de corporativismo, na 

medida em que os tribunais costumam demonstrar infindáveis doses de compreensão com a 

demora dos juízes, até porque, muitas vezes, eles também possuem seus esqueletos nos 

armários...” (ibidem, p.129). 

O art. 801 do Código de Processo Penal prevê ainda uma sanção pecuniária aplicável 

ao juiz ou promotor de justiça que desrespeite os prazos legais, da seguinte forma: “Findos os 

respectivos prazos, os juízes e os órgãos do Ministério Público, responsáveis pelo 

retardamento, perderão tantos dias de vencimentos quantos forem os excedidos”. 

Entretanto, não houve, até hoje, a aplicação de qualquer solução sancionatória em 

casos concretos. 

Cabe ainda mencionar que nem sempre a responsabilidade da morosidade judicial 

decorre exclusivamente da ação dos servidores do Poder Judiciário, mas também pela inércia 

legislativa e do executivo a fim de equipar o judiciário de forma suficiente a atender a todas as 

demandas, e como já mencionado, o direito ao processo em uma duração razoável é direito 

subjetivo imposto ao Estado como um todo, e não a determinado poder. 

Dessa forma, é importante frisar que, independente de onde advém a inércia, “a 

omissão deverá ser identificada, bem como os danos por ela causados, com a respectiva 

caracterização do nexo causal e a consequente responsabilização da autoridade” 

(SCARTEZZINI, op. cit., não paginado). 
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1.6 A duração razoável do processo e as demais garantias constitucionais 

O processo é um instrumento que visa garantir àquele que o utiliza o gozo de seu 

direito tutelado pelo ordenamento jurídico. A efetividade do processo é medida de acordo 

com a tutela jurídica prestada, sendo considerado efetivo quando permite ao titular de um 

direito que dele usufrua como se nenhum empecilho tivesse ocorrido. 

A concretização do direito material inicia-se com o direito de acesso à justiça por 

todos, previsto no art. 5º, XXXV, da CRFB. Contudo, o acesso abrangido por esse inciso não 

consiste apenas no poder de disputar um direito em juízo, na obrigação de o judiciário 

conhecer de todas as ações ajuizadas, conforme os requisitos legais. O acesso à justiça requer 

muito mais que a possibilidade de iniciar um processo, abrange o devido processo legal, o 

direito ao contraditório e a duração razoável do processo. 

Como bem ressalta Cândido Rangel Dinamarco: 

Acesso à justiça equivale à obtenção de resultados justos. É o que também 

já se designou como acesso à ordem jurídica justa (Kazuo Watanabe). Não tem 

acesso à justiça aquele que sequer consegue fazer-se ouvir em juízo, como também 

todos os que, pelas mazelas do processo, recebem uma justiça tarda ou alguma 

injustiça de qualquer ordem. (DINAMARCO apud SCARTEZZINI, op. cit., não 

paginado). 

Em consonância a isso, o pensamento de FRANCO que afirma: 

A moderna concepção do princípio da inafastabilidade da jurisdição 

ultrapassa a ideia de garantia formal do cidadão de provocar o Judiciário e de 

ingressar em juízo (direito público subjetivo de invocar a prestação jurisdicional), 

para consubstanciar o acesso à ordem jurídica justa, o qual resulta em uma tutela 

jurisdicional efetiva, sem dilações excessivas ou formalismos desnecessários, enfim, 

tempestiva, adequada e qualificada contra qualquer forma de denegação de justiça 

(op. cit., p. 259). 

Nesse diapasão, o direito à duração razoável do processo é requisito necessário para 

se garantir o acesso à justiça e o devido processo legal, sendo assim também um direito 

fundamental de aplicação imediata (art. 5º, §1º da CRFB/88), podendo ser exigido por 

qualquer pessoa, apesar de sua aplicabilidade prática ser questionada. 

A solução para tal questionamento estaria em que a norma que prevê o direito à 

duração razoável do processo é uma norma principiológica e que, segundo Marlise Scheid 

Sausen: 
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“Cumpre ao Estado reconhecer a maior eficácia possível ao direito do 

julgamento do processo em prazo razoável, em face da regra constitucional da 

aplicação imediata dos direitos fundamentais, e aos aplicadores da lei a adequada 

interpretação da norma no caso concreto, sem descurar da observância dos demais 

direitos do processado, em especial o efetivo direito de acesso à justiça”(op. cit., p. 

174).  

Contudo, o acesso à justiça não deve atentar-se ou priorizar a duração razoável do 

processo em detrimento de outras garantias legais, sem que haja a devida ponderação entre as 

normas principiológicas que as regem. 

A duração razoável do processo é uma dentre tantas outras garantias constitucionais 

que integram o devido processo legal. Ao mesmo tempo em que a celeridade é um elemento 

necessário para assegurar os direitos constitucionais, a aceleração antigarantista não os 

assegura, mas sim os viola. 

Na esfera civil, por exemplo, alguns mecanismos visando dar mais rapidez à tutela 

judicial integram o arcabouço jurídico, como a possibilidade de penhora on-line, que garante 

de forma célere o direito do credor, mas que, contudo, pode causar grandes prejuízos ao 

devedor que comprove nada dever uma vez que, a celeridade que se observa na aplicação do 

instituto, não ocorre quando necessário revertê-lo, acabando por causar, assim, exatamente 

aquilo que visava evitar, a morosidade judicial. 

Existem diversos fatores que contribuem para a morosidade processual, os quais são 

de difícil solução, “uma vez que a complexidade e as necessidades especiais de cada processo 

podem levar tempos diferentes para seu término, sem que se verifique a morosidade” 

(SAUSEN, op. cit., p. 176). 

Qualquer processo, primordialmente o penal, demanda tempo para que resulte em 

uma solução justa, assegurados todos os direitos os e garantias processuais. 

Nesse sentido: 

 A CADH não se contentou em prever o direito aos meios adequados de 

defesa, senão consagrou, de forma cumulativa (conjunção aditiva “e”), a garantia de 

concessão ao acusado de tempo. Trata-se de garantir o tempo da defesa, na medida 

em que a eficácia dessa garantia está pendente de tempo para seu preparo. Tem-se 

assim, uma clara orientação a ser seguida: em caso de dúvida, o tempo está a favor 

do acusado. Isso implica vedação ao atropelo de garantias fundamentais (aceleração 

antigarantista) e, ao mesmo tempo, negação a dilação indevida do processo penal 

(BADARÓ; LOPES JR, op. cit., p. 134). 
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Mostra-se, dessa forma, necessário equilíbrio em um processo sem dilações 

indevidas e ao mesmo tempo sem atropelos de garantias, uma vez que a falta de um ou de 

outro caracteriza a própria negação da jurisdição. 
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2. DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA 

 

2.1 A origem da presunção de inocência 

O princípio da presunção de inocência faz parte do conjunto de garantias que 

concretizam o devido processo legal e coloca o acusado como sujeito de direitos, dentre os 

quais está o direito à liberdade, que não deverá ser cerceada indiscriminadamente. 

Em meio ao movimento iluminista e o racionalismo de seus ideais, começou-se a 

buscar as origens do homem, passando-se a defender que o homem é detentor de direitos 

naturais que devem ser assegurados pelo Estado, sendo essa a condição de existência do 

próprio Estado. Esse pensamento se consolidou com a chamada doutrina do jusnaturalismo, a 

qual ia de encontro com o Estado absolutista, que se baseava em ideias metafísicas. 

O jusnaturalismo torna-se, assim, base para as declarações de direito que viriam a 

surgir, dentre elas a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), na qual surge a 

primeira previsão expressa do direito à presunção de inocência, conforme declara seu art. 9º: 

“Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se julgar indispensável 

prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente 

reprimido pela lei”. 

Tal dispositivo, nas palavras de Wanderson de Lima: 

 Exprimia um duplo significado, a saber: de um lado, uma regra processual 

segunda a qual o acusado não está obrigado a fornecer provas de sua inocência, pois 

esta, de antemão, é presumida; de outro, o princípio impede a adoção de medidas 

restritivas de liberdade pessoal antes do trânsito em julgado da decisão condenatória 

(2002, p.40). 
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A previsão do art. 9º foi recepcionada pela Constituição Francesa de 1848 visando 

limitar a atuação estatal e proteger o indivíduo acusado dos arbítrios do Estado. 

Após, em 1948, a presunção de inocência passou a ser prevista na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem em seu art. XXVI da seguinte forma: “parte-se 

do princípio de que todo acusado é inocente até que sua culpabilidade seja provada”. 

No mesmo ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos assim dispôs: 

Art. 11 

I – Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente 

até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento 

público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias a sua 

defesa. 

No ordenamento jurídico nacional, a presunção de inocência só veio a ter status 

constitucional com o advento da Constituição de 1988, que em seu art. 5º, LVII, assim 

estabelece: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. 

Após a vivência de um estado de exceção, fazia-se mais que necessária a inclusão do 

princípio da presunção de inocência no novo texto constitucional, razão pela qual foi objeto 

de grandes discursos durante a Assembleia Constituinte, dentre eles o do professor Cândido 

Mendes que, citado por CARNEIRO, merece ser lembrado: 

 Como trazer a nossa experiência em alguns princípios, dentre os quais o 

problema do direito do preso e o problema, sobretudo – já que não se pode evitar – 

ao nefando inquérito policial, para que se estabeleçam algumas novas garantias, de 

modo a poder, efetivamente preservá-lo? Quais são essas garantias? Primeiro, e essa 

é a grande lição da Suprema Corte Americana, é presumir-se que o silêncio do 

detido não é por si só incriminatório. Essa é a maneira de se acabar com o crime do 

camburão, ou seja: com a pancadaria, para que se possa extrair determinadas frases 

ou palavras que se transformam, sob coação das mais arbitrárias, em veredicto e em 

libelo para a efetiva escarmentação de um possível condenado. Que se identifiquem 

os interrogadores, que se possa, sobretudo, permitir que o advogado de defesa do 

preso seja de sua escolha, que se comunique à família o local de detenção e que se 

inverta a presunção que hoje caracteriza a posição do Estado dentro da limitação do 

direito das pessoas. E qual é? É a de que hoje se presume a culpabilidade, e não a 

inocência. (MENDES apud CARNEIRO, 2009, p. 250). 

Um dos principais objetivos da constitucionalização da presunção de inocência é 

limitar as hipóteses de prisão antes de uma sentença condenatória transitada em julgado, 

dependendo assim de ordem judicial fundamentada ou flagrante delito, além de haver 

necessidade de comunicação ao juiz que poderá relaxá-la e da possibilidade do uso do habeas 

corpus, remédio constitucional mais célere e primordial do sistema jurídico nacional. 
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2.1.1 A Constituição de 88 e o movimento garantista 

A Constituição de 88 instituiu como um dos fundamentos da República brasileira, a 

dignidade da pessoa humana, conforme dispõe seu art. 1º, III. Tal fundamento orientou a 

positivação de diversas garantias que visam instrumentalizá-lo, além de guiar e limitar a 

atuação estatal perante o indivíduo. 

A presunção de inocência vem na esteira de diversas outras garantias, como 

contraditório e ampla defesa, devido processo legal, duração razoável do processo, que visam 

limitar especialmente o poder punitivo estatal e que demonstram o comportamento garantista 

do ordenamento constitucional brasileiro. 

 Ou seja, no contexto do Estado Democrático de Direito fundado na CF/88, 

mais que instrumento que viabiliza a punição, apresenta-se o processo penal como 

verdadeira garantia do sujeito, que, para ser legitimamente punido, deverá antes ter 

assegurada a oportunidade de defender-se pessoal e tecnicamente, sendo a dúvida 

decisiva em favor de sua liberdade, da qual só pode ser privado a partir de um juízo 

de máxima certeza, extraída de provas produzidas em atenção aos princípios 

constitucionais e determinações legais. E, até que se alcance tal juízo de certeza 

necessário à condenação, em nome da preservação geral da liberdade, o investigado 

ou acusado não pode ser considerado culpado (...). (DA COSTA; EGG, 2011, p. 2-

3). 

Ainda nesse sentido, Ferrajoli citado por Da Costa e Egg, aponta sobre a presunção 

de inocência que: 

 Esse princípio fundamental de civilidade representa o fruto de uma opção 

garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da 

impunidade de algum culpado. “Basta ao corpo social que os culpados sejam 

geralmente punidos”, escreveu Lauzé di Peret, “pois é seu maior interesse que todos 

os inocentes sem exceção sejam protegidos”. É sobre essa opção que Montesquieu 

fundou o nexo entre liberdade e segurança dos cidadãos: “a liberdade política 

consiste na segurança, ou ao menos na convicção que se tem da própria segurança”, 

e “essa segurança nunca é posta em perigo maior do que nas acusações públicas e 

privadas”; de modo que, “quando a inocência dos cidadãos não é garantida, 

tampouco o é a liberdade” (Ferrajoli apud Da Costa; EGG, op. cit., p. 4-5).  

O medo gerado, com razão, em uma pessoa inocente, sobre a qual é imputada a 

autoria de um delito, de se ver condenado é o primeiro sinal de falha da justiça, e não o 

contrário. Por isso, e por ter o Estado o monopólio da coerção, que se faz necessário um 

sistema de garantias a fim de assegurar o indivíduo contra o uso indiscriminado dos poderes 

estatais. 
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2.2  Presunção de inocência ou de não-culpabilidade? 

Dentre as várias discussões que surgem em torno do princípio da presunção de 

inocência e seus desdobramentos, uma delas é em relação a sua terminologia. Talvez não 

tenha tanta relevância prática, mas é interessante sua discussão a fim de criar um ordenamento 

cujas terminologias reflitam os seus entendimentos, especialmente quando se leva em 

consideração a importância do princípio objeto de estudo e todos os seus desdobramentos que 

serão analisados neste trabalho. 

Há autores que adotam a nomenclatura de presunção de inocência, outros estado de 

inocência, presunção de não-culpabilidade, proteção dos inocentes e por aí vai. 

Para a definição de qual seria a terminologia mais adequada, cabe inicialmente 

analisar as duas fases da persecução processual sobre as quais incide a presunção de 

inocência: o inquérito policial e o processo penal. 

O inquérito policial, apesar de ser um procedimento administrativo, no qual, 

inclusive, se restringem algumas garantias do processo penal, como o contraditório e a ampla 

defesa, deve se atentar à presunção de inocência, principalmente pela estigmatização social 

que sofre quem está sendo investigado ou que tenha sido indiciado. 

Nessa fase, o ideal seria realmente dizer-se que há uma presunção de inocência, 

porque 

por se tratar de fase investigatória, que precede mesmo à acusação formal, despida 

de outras garantias que são próprias à fase judicial da persecutio criminis, é no curso 

do inquérito que o sujeito deve ser presumido inocente, dada a inexistência de 

qualquer juízo de certeza suficiente à sua condenação, que só se legitimará após ser-

lhe garantida a plena ciência do que contra si é alegado, além da oportunidade de 

participar do processo de convencimento do juiz competente para apreciação e 

julgamento da causa em que figura como réu (DA COSTA; EGG, op. cit., p. 7). 

Entretanto, na visão de DA COSTA e de EGG, durante o processo penal, o acusado é 

detido de diversas garantias a fim de permitir-lhe todas as formas que possa se defender, uma 

vez que, após o recebimento da denúncia, já se foi constatado que houve a ocorrência do 

delito e foi considerado pelo juiz que há um mínimo de indício probatório da autoria (justa 

causa) pelo, antes suspeito, e agora acusado. 

Dessa forma, tendo em vista que após o recebimento da denúncia, inclusive sem 

absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP, alguns autores admitem que já pesam sobre o 

acusado provas suficientes para o prosseguimento do processo, e, por isso, parece mais 
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correto dizer que passa a haver uma presunção de não-culpabilidade, que só será suprimida 

com a sentença condenatória. 

 Assim também pensava Manzini, já em 1951, citado por Pierpaolo Cruz Bottini, que 

defendia uma presunção de não culpabilidade e não de inocência, discorrendo que “a 

apresentação da denúncia pelo Ministério Público, o pedido para a instauração penal pelas 

autoridades instituídas, já afasta o status de inocência do réu” (MANZINI apud BOTTINI, 

2012, p. 185). 

Essa noção de não-culpabilidade poderia consistir na ideia de que a não certeza da 

culpa implica em uma não-culpabilidade, mas não na inocência do réu, o que, de uma maneira 

ou de outra, fere o princípio da presunção de inocência constitucionalizado no nosso 

ordenamento jurídico. 

Para Paulo Rangel, a presunção pode ser tanto de inocência quanto de não-

culpabilidade, ou ainda de culpabilidade, pois, segundo o autor:  

O magistrado ao condenar, presume a culpa; ao absolver, presume a 

inocência, presunção esta juris tantum, pois o recurso interposto desta decisão fica 

sujeito a uma condição (evento futuro e incerto), qual seja a reforma (ou não) da 

sentença pelo tribunal (2013, p. 25). 

Essa visão corrobora para o entendimento da inconstitucionalidade da execução 

provisória da pena, que será afrente explanada, uma vez que considera qualquer juízo de culpa 

sem trânsito em julgado, como uma presunção e não uma certeza. 

Dessa forma, entende BOTTINI: 

No entanto, seja qual for o termo com o qual se designe a regra 

constitucional (presunção de inocência ou de não culpabilidade), o que importa 

para a solução dos impasses parece ser a literalidade do texto normativo. E este é 

bastante claro: não há qualquer juízo de culpa antes do trânsito em julgado (op. 

cit., p. 187). 

Ainda nesse sentido, conclui-se que 

seja albergado pela presunção de inocência, seja pela não-culpabilidade, enquanto 

não houver o trânsito em julgado da sentença condenatória, qualquer constrição à 

liberdade de quem estiver submetido à persecução penal depende de adequada 

motivação, devidamente arrimada nas hipóteses que legalmente autorizem a prisão 

provisória (DA COSTA; EGG, op. cit., p. 9). 

 

2.3 A presunção de inocência no processo penal 
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Não se pode considerar a presunção de inocência como um direito de natureza 

processual, uma vez que é um direito humano e não há direito humano processual. Em bem 

verdade, trata-se mais de uma regra constitucional que de qualquer outra coisa, como bem 

observa BOTTINI, que assim afirma: 

O inciso LVII, do art. 5º da CF se aproxima do conceito de regra constitucional. 

Ainda que a presunção de inocência seja princípio que decorre da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, o conteúdo do dispositivo 

em comento contém um mandamento definitivo, uma determinação aos 

representantes do Poder Público para que não considerem o cidadão culpado – e não 

lhe ponham restrições de direitos oriundas de um juízo de culpabilidade – antes do 

trânsito em julgado da ação penal (op.cit., p.187) 

Corroborando tal entendimento, seguem os dizeres de Esteban Mestre Delgado no 

âmbito do ordenamento espanhol: 

“Como derecho fundamental, la presunción de inocencia es directamente aplicable, 

caracterizándose no sólo por informar el ordenamiento sancionador español, sino 

por constituir un criterio normativo directo, reclamable como garantía constitucional 

del proceso penal, ante los propios órganos jurisdiccionales” (1985, p. 729-730). 

O processo é apenas o contexto no qual tal direito se manifesta em sua plenitude, e 

que, por isso, mostra-se de suma importância a análise das consequências processuais em 

decorrência da observância da presunção de inocência. 

Primeiramente, a presunção atua, não só, mas principalmente, como valor probatório, 

sendo “a conjectura, consequência ou conclusão que a lei ou o juiz tira de fatos acessórios ou 

conhecidos, para afirmar a existência ou verdade do fato principal, que se pretende provar” 

(NUNES, Pedro dos Reis apud GOMES; TRINDADE, 2009, p.23). 

Dessa forma, diferentemente do processo civil, no processo penal o ônus da prova 

não é igualmente dividido, passando a ser inteiramente da acusação, e “tal fato decorre da 

inversão do ônus probandi, dado que o acusado tem a seu favor o instituto da presunção, uma 

exigência de força constitucional no intuito de assegurar o devido processo legal” (ibidem, p. 

24), como afirmam GOMES e TRINDADE. 

Exemplo concreto na legislação da inversão do ônus da prova, em virtude da 

presunção de inocência, encontra-se no art. 386, I e II do CPP que dispõe que o juiz absolverá 

o réu se provada a inexistência do fato ou se não restar provada a existência do fato, 

respectivamente. Dessa forma, a falta de prova do alegado pela acusação apenas a ela 

prejudica. 
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Nesse diapasão discorre Rangel: 

O réu, ao alegar uma causa de exclusão de ilicitude, impõe ao Ministério Público o 

ônus de provar que os elementos que integram esta figura permissiva não estão 

presentes. Ou seja, que não há uso moderado dos meios nem meios necessários, 

muito menos agressão injusta. Assim, busca, se efetivamente for o caso, a presunção 

de culpa do réu na sentença condenatória, presunção esta iuris tantum, pois o 

tribunal, ao apreciar recurso defensivo, poderá reformar a decisão. (op. cit., p. 27). 

Deriva, ainda, do princípio da presunção de inocência juntamente com o princípio do 

nemo tenetur se detegere, que consiste no direito de não produzir provas contra si mesmo, o 

direito ao silêncio, previsto no art. 5º, LXIII da CRFB/88 e no art. 186 do CPP, que permite 

ao acusado permanecer calado sem que isso importe em confissão ou em prejuízo a sua 

defesa. 

A presunção também traz a possibilidade de o réu ser absolvido em caso de dúvida 

ou quando não houver indícios probatórios suficientes para convencer o juiz da autoria do fato 

objeto do processo. Nessa hipótese, a presunção faz surgir o princípio do in dubio pro reo. 

Ademais, deve atuar como regra de tratamento por parte da sociedade e do juiz, de 

forma que, não apenas não se considere o acusado culpado, mas que o considere efetivamente 

inocente. 

Seguindo esse pensamento, assim expõe Aury Lopes Jr.: 

a presunção de inocência impõe um verdadeiro dever de tratamento (na medida em 

que exige que o réu seja tratado como inocente), que atua em duas dimensões: 

interna ao processo e exterior a ele. Na dimensão interna, é um dever de tratamento 

imposto – primeiramente – ao juiz, determinando que a carga da prova seja 

inteiramente do acusador (pois, se o réu é inocente, não precisa provar nada) e que a 

dúvida conduza inexoravelmente à absolvição; ainda na dimensão interna, implica 

severas restrições ao (ab)uso das prisões cautelares (como prender alguém que não 

foi definitivamente condenado?). 

 Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção 

contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) do réu. Significa dizer que 

a presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da imagem, 

dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiros limites democráticos à 

abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo 

judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser coibido 

pela eficácia da presunção de inocência. (2015, p.93-94) 

Por fim, vale afirmar que, como ressaltam GOMES e TRINDADE: 

Todas essas formas de presunção de inocência vêm apenas no intuito de igualar a 

força das partes, posto que a fase inquisitorial extrajudicial simplesmente fornece 

uma grande vantagem processual à acusação. Dessa forma, a efetivação do princípio 

da presunção de não-culpabilidade no processo penal garante a imparcialidade do 

juiz em nome do devido processo legal (due process of law). (op.cit., p. 25). 
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2.4 A irradiação da presunção de inocência 

Seguindo a visão já citada de BOTTINI (vide tópico 2.3) e considerando a presunção 

de inocência como uma regra constitucional, a mesma acarretou a declaração de 

inconstitucionalidade de diversos dispositivos legais que permitiam a privação de liberdade a 

partir de um juízo de culpabilidade construído antes do trânsito em julgado das decisões 

judiciais. 

Dentre eles está a execução provisória da pena que permitia a execução antecipada 

da pena após sentença condenatória de segundo grau, mesmo que não transitada em julgado. 

Tal possibilidade era defendida, afirmando-se que, mesmo que houvessem recursos, não 

haveria efeito suspensivo, por assim não ser possível nos recursos para o Superior Tribunal de 

Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Ademais, os recursos para tais instâncias tem 

objetivo de discutir apenas matéria de direito, estando os fatos (autoria e delito) encerrados no 

julgamento de segundo grau e apenas sobre eles incidiriam a presunção de inocência. 

O STF, entretanto, considerou essa previsão legislativa – a execução provisória da 

pena – inconstitucional no julgamento do HC 84.078-7 MG, baseando-se, em suma, no 

argumento de que deve-se atentar ao mandamento constitucional do art. 5º, LVII que não 

permite qualquer formulação de juízo de culpa antes do transito em julgado da decisão, seja a 

discussão de direito ou de fato, e haja ou não previsão infraconstitucional de efeito suspensivo 

aos recursos. 

Esse entendimento, contudo, foi alterado no dia 17 de fevereiro de 2016, no 

julgamento do HC 126-292 SP, no qual se retomou a permissibilidade da execução provisória 

da pena após sentença condenatória recorrível de segundo grau, pelos mesmos argumentos 

que já haviam sido rechaçados no julgamento do HC 84.078-7. Diante da oscilação das 

interpretações judiciais, deve-se sempre atentar à legalidade do direito penal que, no caso em 

comento, impõe um limite expresso à eficácia da presunção de inocência: o trânsito em 

julgado. 

Houve também grande discussão doutrinária acerca da recepção ou não do art. 594, 

do CPP, o qual previa a necessária prisão do acusado para exercer o direito de apelar. Tal 

discussão findou-se com a revogação do artigo pela lei 11.719/08, reforçando a garantia 

constitucional em comento. 
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Outro ponto que de, uma forma ou de outra, relativiza a aplicação da presunção de 

inocência é a imposição de medidas cautelares pessoais diante da gravidade da acusação. Essa 

imposição é feita, atualmente, de forma indireta, através da vedação de liberdade provisória, 

nos casos de prisão em flagrante, devido à gravidade do delito, como na lei dos crimes 

hediondos (lei 8.072/90), na lei que trata da lavagem de dinheiro (lei 9.613/98), na lei de 

drogas (lei 11.343/06) e na lei de armas (lei 10.826/03). 

Ou seja, nesses casos a prisão em flagrante era automaticamente convertida em 

prisão cautelar. Contudo, nada de cautelaridade se observava na medida, uma vez que, essa 

característica está ligada com o comportamento do réu e a fim de que se assegure o correto 

andamento processual, e não tem relação com a gravidade do crime que – frise-se – ainda está 

sob investigação. 

Dessa forma, a prisão em flagrante convertida em prisão provisória, devido à 

vedação de liberdade provisória, mostrava-se não como uma medida cautelar, mas como 

verdadeira execução antecipada da pena, o que viola a presunção de inocência, sendo por isso 

considerada inconstitucional conforme entendimento do STF. 

A previsão de restrição de direitos que extrapolam a esfera penal, sem finalidade 

cautelar, antes do transito em julgado da decisão criminal, ainda muito ocorre na prática 

legislativa, em evidente desrespeito à garantia constitucional da presunção de inocência. A 

título de exemplo, a possibilidade de inelegibilidade daquele que tivesse processo criminal em 

andamento referente a determinados crimes, prevista na lei complementar n. 5/1970, o que 

não é mais aplicado devido à consonância do entendimento jurisprudencial com a presunção 

de inocência. 

Tal entendimento, contudo, não foi aplicado à lei complementar n. 135/2010, 

conhecida como Lei da Ficha Limpa, a qual prevê situações de inelegibilidade em 

consequência de decisões que ainda não transitaram em julgado. Essa lei já foi considerada 

constitucional em julgamento do STF, o que, para muitos, desrespeita a aplicação da 

presunção de inocência. 

Outro dispositivo que afronta a presunção de inocência e permanece vigente é aquele 

que prevê o afastamento automático do servidor público quando indiciado pelo crime de 

lavagem de dinheiro. Nesse caso, o juízo de culpa é ainda mais antecipado, pois sequer o 

agente foi acusado, mas somente indiciado e a automaticidade da aplicação da restrição 
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comprova que a mesma não necessita atender aos requisitos de aplicação da medida cautelar, 

sendo uma penalização antecipada. 

É imprescindível ainda ressaltar uma forma extrajudicial que nos deparamos 

cotidianamente de violação à presunção de inocência, que é a postura da mídia em relação aos 

acusados, divulgando informações, muitas vezes de forma manipulada, induzindo a um pré-

julgamento pela sociedade. 

Assim, discorre CARDELLA:  

 Sabemos logicamente da importância e da necessidade do papel da imprensa, 

numa sociedade democrática moderna, com a finalidade de informação e orientação. 

Entretanto, o que discordamos é da postura com que se faz a divulgação da pessoas, 

de uma forma antecipada e às vezes, irresponsável, em um fato tido como criminoso, 

acabando com isso, atingindo de forma quase sempre irreparável as garantias 

constitucionais de cidadão, quais sejam, a vida privada, a intimidade, etc.  

 A exploração de notícias de forma sensacionalista, por alguns profissionais, 

acaba por estigmatizar as pessoas e sua reputação e, pior, às vezes, acabam por 

influenciar até mesmo as decisões judiciais, principalmente aquelas, que ainda não 

foram apreciadas de uma forma ampla, através de um devido processo legal. (2000, 

p. 111-112). 

Ante o exposto, como bem conclui BOTTINI: 

Parece claro que a presunção de inocência, embora consagrada constitucionalmente, 

somente mantém seu aspecto de abrangência pela incessante atividade jurisdicional 

na preservação da garantia constitucional. Vez ou outra surgem leis ou propostas 

que mitigam a regra, buscam – direta ou transversamente – afastar sua incidência, 

sempre pelo argumento de que o respeito à disposição constitucional aumenta a 

impunidade e enfraquece a política criminal, em especial nos casos de réus acusados 

de delitos graves (op. cit., p. 193). 

E segue afirmando: 

A redução da impunidade não está atrelada ao enfraquecimento das garantias 

constitucionais. Ela passa pela racionalização do processo penal, pelo 

desenvolvimento de sistemas de inteligência policial, pelo cuidado das autoridades 

em evitar nulidades que atrasam a persecução. Existem várias formas de conferir 

eficiência ao sistema penal sem abrir mão dos preceitos e garantias construídos pelo 

tempo, que protegem o cidadão contra o arbítrio, contra o mau uso do ius puniendi 

(idem). 

Assim também entende CARDELLA quando menciona que “o aumento da 

criminalidade tem uma ligação íntima com o quadro econômico social deteriorado, e não com 

a promulgação de leis, mais ou menos severas” (op.cit., p.102). 

 

2.4.1 A coexistência da prisão preventiva e da presunção de inocência 
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Um dos principais bens tutelados pela presunção de inocência é a liberdade, devendo 

impedir que, exceto em flagrante delito ou por ordem judicial fundamentada, possa alguém 

ser preso antes do transito em julgado de uma sentença condenatória mediante prévio juízo de 

culpabilidade.  Nesse sentido, a presunção de inocência pode ser vista “como una afirmación 

de que el individuo nace libre” (KURI, 2004, p. 301) 

 É essa liberdade que permite ao ser humano o exercício de tantas outras garantias 

(trabalho, vida, dignidade), e sem a qual resta uma existência sem valor, moral e espiritual.  

E dentre todas as formas de liberdade resguardadas pelo Constituição (de ir e vir, de 

reunião, de expressão, de profissão e etc), a de ir e vir parece ser a mais cerceada, como bem 

ressalta KURI:  

(...) la libertad personal es la más restringida de todas las garantías de libertad, 

porque la prisión preventiva, en los hechos, es la regla y no, como debiera ser, la 

excepción al principio universalmente admitido según el cual todo individuo es 

inocente mientras no se demuestre su culpabilidad (op.cit., p.297). 

  

Dessarte, grandes discussões surgem sobre a possibilidade de coexistência da 

aplicação da prisão cautelar e a garantia do princípio da presunção de inocência. 

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da prisão 

preventiva não ofende a presunção de inocência. Contudo, tal aplicação deve ter finalidade 

cautelar, sendo para isso, necessário que se observem os requisitos para sua aplicação, a saber: 

prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e um, dos quatros casos de 

fundamentação – garantia da ordem pública, ou econômica, por conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsto no art. 312 do CPP. 

Ademais deve sempre ser utilizada como ultima ratio, priorizando-se a aplicação de 

outras medidas cautelares previstas na legislação processual penal, a fim de resguardar, 

sempre que possível, a liberdade do indivíduo. 

Entretanto, parte da doutrina entende que somente os fundamentos da conveniência 

da instrução criminal e da asseguração da aplicação da lei penal têm natureza cautelar, uma 

vez que atuam em prol do processo. Os outros fundamentos atuam em função de juízos de 

valor que não visam assegurar o processo, mas sim assegurar a sensação de justiça, como 

definida pelo julgador em cada caso concreto.  
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Ademais se deve atentar para o que afirma SIDI, que assim discorre: 

Para prender antecipadamente, antes da condenação final, é preciso, além, é claro, de 

provas mínimas de que o réu ou investigado cometeu determinado crime, que ele 

tenha praticado atos concretos (não incluído aí, evidentemente, o próprio 

cometimento do crime do qual é acusado) que permitam afirmar que ele irá fugir, 

ameaçar testemunhas ou autoridades, subtrair provas ou persistir na prática de 

crimes. Esses atos concretos precisam estar referidos na decisão que decreta a 

prisão. Se não houver esses elementos, queiram desculpar, mas a prisão só será 

possível quando da condenação final. A razão disso – é obvio – é a possibilidade de 

que, no curso do processo, reste provada a inocência ou a ausência de crime. É o 

preço que se paga para impedir a prisão de um inocente, em um ordenamento 

jurídico que prefere (ou deveria preferir) dez culpados em liberdade a um inocente 

preso. (2015, p. 18). 

Teoricamente, esse entendimento é compreendido e defendido pela maioria dos 

magistrados, entretanto, é na prática, no caso concreto, que os mesmos parecem não saber ou 

não querer aplicá-lo, como se observa pela grande quantidade de prisões preventivas 

decretadas, demonstrando que não há de fato um respeito ao princípio da presunção de 

inocência, nem à cautelaridade da medida, caracterizando-se numa verdadeira antecipação de 

pena.  

Tal fato pode ser justificado pelo costume que já habitava a justiça brasileira, uma 

vez que a presunção de inocência só veio a ser prevista na constituição de 1988, enquanto a 

prisão preventiva faz parte do ordenamento jurídico desde 1941, por meio do Decreto-lei nº 

3.931, e ainda, e principalmente, pela necessidade que os magistrados têm em atentar mais ao 

clamor do povo (leigo e manipulável) punitivista e reacionário que à sua missão 

constitucional de zelar pelas garantias do indivíduo. 

A decretação desmedida de prisões sem atenção aos requisitos da cautelaridade e à 

desobservância das garantias constitucionais, dentre elas a presunção de inocência, não só 

deslegitimam o Estado Democrático de Direito adotado pela Constituição de 88, como põe em 

cheque a eficácia e as finalidades da restrição de liberdade. 

Apesar de por vezes se fazer necessária a prisão provisória, na maioria, há 

possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, como a prisão domiciliar, por 

exemplo, que não custem o completo cerceamento da liberdade de ir e vir com a reclusão ao 

sistema prisional, antes de uma decisão transitada em julgado, o que ainda reduziria os custos 

da justiça. 
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3. PRISÃO PREVENTIVA 

 

3.1  Medidas cautelares: diferenças dos âmbitos civil e penal 

As medidas cautelares no processo penal têm a finalidade de assegurar o normal 

andamento do processo, para que se desenvolva observando todas as características do devido 

processo legal. Têm assim, pois, um caráter instrumental. 

Sua aplicação depende de dois principais requisitos que, se importados diretamente 

do processo civil, consistem no fumus boni iuris e no periculum in mora. 

Contudo, como bem observa LOPES JR, mais correto será dizer que para a 

decretação de uma medida cautelar penal deverão estar presentes o fumus comissi delicti, uma 

vez que “no processo penal, o requisito para a decretação de uma medida coercitiva não é a 

probabilidade de existência do direito de acusação alegado, mas sim de um fato 

aparentemente punível” (2015, p. 589); e o periculum libertatis, pois “o risco no processo 

penal decorre da situação de liberdade do sujeito passivo” (op.cit., p. 590) que poderá frustrar-

se ao processo (fuga) ou mesmo colocar em risco seu regular andamento. 

Diferentemente, ainda, do processo civil, no processo penal não há que se falar em 

uma ação cautelar, mas apenas em medidas cautelares que são aplicadas incidentalmente nas 

fases investigatórias, de conhecimento e executiva do processo. 

Outra diferença consiste no poder geral de cautela possuído pelos juízes que atuam 

no âmbito cível, derivado do art. 798 do CPC, o qual permite que se utilizem até mesmo de 

medidas cautelares inominadas que entendam ser necessárias para assegurar a tutela 

jurisdicional. Entretanto, esse poder não existe no âmbito processual penal, pois neste, forma 

é garantia, garantia do indivíduo, que tem assegurado seus direitos frente ao poder punitivo 

Estatal, o qual só poderá ser exercido na forma estrita prevista em lei, inclusive e 
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principalmente para a aplicação de medidas cautelares que cerceiem o imputado de 

determinados direitos. Dessarte, o juiz estará atrelado ao rol de medidas cautelares previsto na 

legislação penal. 

A prisão preventiva é, atualmente, a única prisão de natureza cautelar que pode ser 

decretada no decorrer do processo penal. A prisão em flagrante, de natureza administrativa, 

deverá ser levada à análise do Judiciário para que decida, fundamentadamente, sobre sua 

conversão em prisão preventiva, seu relaxamento ou pela concessão de liberdade provisória 

(art. 310, do CPP); a prisão temporária, decretada exclusivamente durante o inquérito policial 

para fins de investigação criminal, será revogada ao final de seu prazo, se também não 

estiverem presentes os requisitos que justificam a prisão preventiva; e, por fim, a prisão 

decretada após sentença condenatória não transitada em julgado será também prisão 

preventiva, sendo a execução provisória da pena permitida apenas após decisão condenatória 

de segundo grau. 

Divergindo, por fim, do processo civil, no âmbito penal, dentre as medidas de 

urgência, só podem ser utilizadas aquelas de caráter cautelar e não de efeitos antecipatórios, 

uma vez que, em observância ao princípio da presunção de inocência, não poderia haver juízo 

prévio de culpabilidade, nem sequer execução provisória da pena após sentença condenatória 

recorrível, muito menos a antecipação da pena. 

Por isso, deve ser rechaçada qualquer forma de cerceamento preventivo da liberdade 

que não tenha verdadeiro caráter cautelar, como nos casos em que se utiliza do argumento da 

garantia da ordem pública e da ordem econômica, pois “quando se prende para „garantir a 

ordem pública‟ não se está buscando a conservação de uma situação de fato necessária para 

assegurar a utilidade e a eficácia de um provimento futuro” (BADARÓ, 2008, p.390), mas 

preencher um sentimento de justiça da sociedade ou ainda evitar a ocorrência de novos 

delitos. 

 

3.2  Principiologia da prisão preventiva 

 

3.2.1 Jurisdicionalidade e Motivação 
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Atentando ao disposto no art. 5º, LXI da CRFB/88 c/c o art. 283 do CPP, a prisão, 

salvo em flagrante delito, deverá sempre advir de uma decisão devidamente fundamentada de 

uma autoridade judiciária. 

Assim, fica estabelecido que a liberdade do indivíduo não poderá ser cerceada por 

qualquer outro órgão ou autoridade que não do Poder Judiciário, consagrando-se o princípio 

da Jurisdicionalidade. Tal poder, por sua vez, deve sempre motivar suas decisões, conforme 

disposto pelo art. 93, IX da Constituição, razão pela qual nula é a decisão judicial que careça 

de motivação.  

 

3.2.2 Contraditório 

O contraditório, garantia constitucional estabelecida no art. 5º, LV, deve estar 

presente em todas as fases e atos processuais. Na aplicação de medidas cautelares, aparece 

previsto de forma tímida e mal redigida no art. 282, §3º do CPP que assim dispõe:  

Art. 282 (...) 

§3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, 

ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, 

acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os 

autos em juízo. 

Fica-se sem determinação de como se dará esse contraditório, se por uma resposta 

escrita, pela realização de uma audiência, ou por qualquer outra forma. E ainda, não se coloca 

a possibilidade de um contraditório posterior nos casos de urgência ou perigo de ineficácia da 

medida, que é completamente possível e necessário para que se assegure essa garantia 

constitucional. 

 

3.2.3 Provisionalidade 

As medidas cautelares são provisionais, pois se fundamentam em situações fáticas 

que, uma vez alteradas, podem alterar a medida aplicada ou até mesmo ensejar sua revogação. 

Assim está previsto no art. 282, §5º do CPP: 

Art. 282 (...) 
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§ 5º O juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta 

de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la se sobrevierem razões 

que a justifiquem. 

A possibilidade de decretação e revogação, quantas vezes necessárias, das medidas 

cautelares ao longo do processo comprovam a provisionalidade das mesmas. 

Na hipótese de prisão cautelar, a falta de observância da provisionalidade acarreta em 

uma coação ilegal, ensejando a impetração de habeas corpus nos moldes do art. 647 do CPP. 

 

3.2.4 Provisoriedade 

A medida cautelar, principalmente a prisão cautelar, tem caráter provisório, não 

podendo caracterizar uma antecipação da pena. Por isso é que o longo tempo de aplicação da 

medida acarreta numa verdadeira coação ilegal. 

Entretanto, difícil é determinar o tempo ou duração razoável pela completa falta de 

limites e prazos no nosso ordenamento jurídico, como por diversas vezes ressaltado no 

capítulo 1. 

É necessário, pois, para que as medidas cautelares atendam ao princípio da 

provisoriedade, que sejam estabelecidos prazos máximos de duração, ou que, pelo menos, seja 

exigido um reexame periódico obrigatório para análise da necessidade de manutenção da 

medida. 

 

3.2.5 Excepcionalidade 

As medidas cautelares devem ser aplicadas de acordo com sua necessidade e 

adequação. Nesse sentido é que o art. 282, §6º do CPP estabelece a prisão cautelar como a 

última medida a ser utilizada, apenas quando nenhuma outra for cabível, por conta de sua 

gravidade. 

De suma importância, o observado por LOPES JR, que assim dispõe: 

 Neste terreno, excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade devem 

caminhar juntas. Ademais, a excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a 

presunção de inocência, constituindo um princípio fundamental de civilidade, 

fazendo com que as prisões cautelares sejam (efetivamente) a ultima ratio do 
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sistema, reservadas para os casos mais graves, tendo em vista o elevadíssimo custo 

que representam (2015, p. 602). 

Esse princípio vai de encontro com a banalização da prisão preventiva que vem 

ocorrendo no sistema jurídico brasileiro, sendo bem verdade que é mais utilizada como 

primeira medida, do que como última, sem que mesmo esteja anteriormente comprovado o 

fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 

 

3.2.6 Proporcionalidade 

A proporcionalidade é dividida por grande parte da doutrina em adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação consiste na aptidão da 

medida para atingir o fim que se pretende, com o menor gravame possível; a necessidade 

implica em aplicar a medida apenas na medida do necessário, pelo tempo necessário, por 

exemplo; e a proporcionalidade em sentido estrito significa a ponderação dos bens em análise, 

é a razoabilidade no caso concreto. 

A verdade é que, como ressalta LOPES JR: 

As medidas cautelares pessoais estão localizadas no ponto mais crítico do difícil 

equilíbrio entre dois interesses opostos, sobre os quais gira o processo penal: o 

respeito ao direito de liberdade e a eficácia na repressão dos delitos. O Princípio da 

Proporcionalidade vai nortear a conduta do juiz frente ao caso concreto, pois deverá 

ponderar a gravidade da medida imposta com a finalidade pretendida, sem perder de 

vista a densidade do fumus commissi delicti e do periculum libertatis (op.cit., p. 603-

604). 

 

3.3  Decretação da prisão preventiva 

A prisão preventiva poderá ser decretada em qualquer fase da investigação policial 

ou do processo penal, conforme dispõe o art. 311 do CPP. A investigação policial abrange 

qualquer tipo de investigação administrativa realizada pela polícia, não somente inquérito 

policial, como por exemplo, aquela realizada pela corregedoria visando a punição de policial 

que desviam suas condutas. 

O processo penal, por sua vez, abrange todo o desenrolar do processo até o trânsito 

em julgado da sentença condenatória, incluindo, assim, a fase recursal, exceto no caso de, 

após sentença condenatória recorrível, ser apresentado apenas recurso da defesa, hipótese em 
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que não poderá mais ser decretada a prisão preventiva em virtude da proibição da reformatio 

in pejus (art. 617 do CPP). 

Ainda analisando o art. 311 do CPP podemos inferir que, a prisão preventiva 

somente poderá ser decretada pelo juiz, de ofício, durante o processo penal, e não na fase de 

investigação policial, na qual somente será possível a requerimento do MP, do querelante ou 

do assistente de acusação, e ainda por representação da autoridade policial, os quais também o 

podem fazer durante o processo. 

O agir de ofício do juiz é criticado por Aury Lopes Jr. que afirma que “a 

imparcialidade do juiz fica evidentemente comprometida quando estamos diante de um juiz 

instrutor (poderes investigatórios) ou, pior, quando ele assume uma postura inquisitória 

decretando – de ofício – a prisão preventiva” (2015, p. 633). 

O querelante citado no artigo deve ser entendido como aquele das ações penais 

privadas subsidiárias da pública, que atua como o MP, uma vez que nas ações penais privadas 

o apenamento é inferior a 4 (quatro) anos, hipótese em que não cabe prisão preventiva (art. 

313, I do CPP). 

 

3.4  Incidência da prisão preventiva 

O art. 313 do Código de Processo Penal traz os limites de incidência da prisão 

preventiva, comprovando a excepcionalidade desta medida. 

Inicialmente, limita-se a aplicação da prisão preventiva aos crimes dolosos, com pena 

privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. Excluem-se, assim, os crimes culposos, 

as contravenções penais e crimes dolosos punidos com detenção, havendo ainda a 

possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares. 

Parte da doutrina, afirma que se o crime for doloso com pena máxima privativa de 

liberdade não superior a quatro anos, mas que se enquadre nas outras hipóteses apresentadas 

pelo art. 313, poderá haver excepcionalmente a aplicação da prisão preventiva. 

No caso de haver concurso de crimes, a pena máxima será calculada, na hipótese de 

concurso material de crimes, pela soma das penas máximas, e no concurso formal ou crime 

continuado, com a incidência da causa de aumento no máximo e a de diminuição, no mínimo. 
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A segunda hipótese consiste no caso do reincidente, no qual o réu já foi condenado 

por outro crime doloso, qualquer que seja a pena, em sentença transitada em julgado, exceto 

se tiver ocorrido a prescrição da reincidência nos moldes do art. 64, I do CP. 

Na visão de Paulo Rangel, o instituto da reincidência acarreta um verdadeiro bis in 

idem, pois o réu, após cumprir pena por determinado crime, poderá, após cometer novo crime, 

ter sua pena majorada pelo fato anterior. Assim, o primeiro crime será punido duas vezes, 

com a pena inicialmente aplicada e com o aumento da pena superveniente decorrente de outro 

fato criminoso (op.cit., p. 800). 

Nada impede, contudo, a decretação da prisão preventiva do acusado reincidente. 

Vale lembrar que “a sentença o estrangeiro por crime vale para fins de reincidência, 

não necessitando de homologação do STJ. Contudo, se o fato for atípico no nosso país, a 

condenação alienígena não gera reincidência” (RANGEL, op.cit., p. 811). 

A terceira hipótese se refere aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar 

contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir 

a execução das medidas protetivas de urgência. 

Assim, para a caracterização dessa hipótese seria necessário que antes tivesse sido 

decretada alguma medida protetiva e que a mesma tivesse sido descumprida, além de que a 

medida protetiva descumprida guarde proporcionalidade com a prisão preventiva. 

Rangel entende que tal dispositivo é inconstitucional ao afirmar que: 

 A prisão preventiva é para assegurar o curso do processo (cautelar) e não 

para assegurar o cumprimento de medidas administrativas de proteção da ofendida. 

Não somos contra as medidas de proteção da ofendida, mas o Estado deve lançar 

mão de outros mecanismos para assegurar seu efetivo cumprimento que não a prisão 

do acusado. 

 Ou mais: se o Estado entende que o crime de lesão corporal contra mulher, 

criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é grave deveria 

aumentar as penas da lesão corporal quando essas pessoas fossem vítima a fim de 

autorizar, no final do processo, pena privativa de liberdade com cárcere. Mas não o 

fez. (op.cit., p.812). 

O parágrafo único do art. 313 traz ainda a possibilidade da prisão preventiva quando 

houver dúvida quanto à identidade civil do acusado. Entretanto, seguindo o entendimento de 

Aury Lopes Jr., tal dispositivo não pode ser analisado isoladamente, “sob pena de incidir no 

erro de pensar estar autorizada uma prisão preventiva para averiguações” (2015, p. 644)  
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Apesar dos limites de incidência impostos pelo art. 313 do CPP, é necessário que 

haja ainda, mesmo dentro de tais limites, a observância à proporcionalidade das medidas 

cautelares e do provável provimento final. 

Assim, por exemplo, no artigo não é imposta qualquer limitação para os delitos 

punidos com reclusão, o que muitas vezes pode causar uma desproporcionalidade entre a 

medida cautelar e a pena definitiva, uma vez que, mesmo nos crimes punidos com reclusão, 

caso não sejam cometidos com violência ou grave ameaça, se a pena privativa aplicada (não 

cominada) for de até quatro anos, é possível sua substituição pela pena restritiva de direitos. 

Ademais, há ainda a possibilidade da suspensão condicional do processo, que independe da 

pena máxima, sendo cabível quando a pena mínima cominada for de até um ano. 

Nessas hipóteses, a aplicação da prisão como medida cautelar pode ser mais gravosa 

que a própria sentença condenatória. Dessa forma, “a proporcionalidade não deve ser buscada 

somente tendo em vista a pena cominada ao delito, mas considerando-se a pena que 

provavelmente será aplicada, ainda que com base em uma cognição sumária” (BADARÓ, 

2008, p.396). 

Ademais, tal proporcionalidade deve ser levada em conta não somente no momento 

de decretação da prisão preventiva, mas também como critério de sua manutenção, 

acarretando a revogação da mesma quando for percebido pelo juiz que a provável pena 

aplicada é, de qualquer forma, menos severa que a medida cautelar até então aplicada. 

O princípio da proporcionalidade, apesar de não estar expressamente disposto como 

requisito para a aplicação da prisão preventiva deve ser assim considerado por ser inerente à 

própria natureza cautelar da medida, que por ser instrumental, não deve ser mais severa que a 

decisão final; além de decorrer da proteção constitucional ao direito de liberdade. 

Reforçando tal entendimento, Mateus Marques coloca a proporcionalidade como 

requisito para a aplicação da prisão preventiva, ao lado da adequação e necessidade 

positivados no art. 282 do CPP, afirmando que: 

Assim, a imposição restritiva de direitos no processo penal, advinda da ponderação 

dos interesses da sociedade em confronto à liberdade do indivíduo, a preservar o 

núcleo essencial e intangível dos direitos – a dignidade humana -, deve ser 

adequada, necessária e proporcional (MARQUES, 2011, p.69). 
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Absorvendo toda a concepção doutrinária acerca do princípio da proporcionalidade 

aplicado às medidas cautelares do processo penal, o Projeto de Novo Código de Processo 

Penal passa a positiva-lo. Nesse sentido, 

 Bem percebeu a Comissão de Juristas que, em tema de intervenção estatal na 

liberdade humana, uma das mais fiéis balanças a pesar os interesses conflitantes é a 

regra-princípio da proporcionalidade, que, na linguagem da Exposição de Motivos, 

significa «que o remédio não pode ser mais agressivo que a enfermidade». Em 

termos práticos, e entre outros efeitos derivados da observância desse princípio, 

cumpre ao aplicador da lei penal confrontar as medidas cautelares com o resultado 

de uma provável condenação, para se aferir eventual «excesso na dose», com a 

aplicação de medida cautelar mais grave que a pena decorrente de eventual sentença 

penal condenatória (CRUZ, 2009, p. 217). 

Após o exposto, é possível concluir que, para a decretação da prisão preventiva, 

primeiramente deverão ser analisadas as hipóteses do art. 313 do CPP, sob a luz do princípio 

da proporcionalidade, após, se há o fumus comissi delicti e, por fim, se há o periculum 

libertatis, que serão explanados a seguir. 

 

3.5  Fundamentos para a aplicação 

Os fundamentos que baseiam a decretação da prisão preventiva são aqueles que 

justificam o cerceamento da liberdade antes do fim do processo pela necessidade apresentada 

no caso concreto e consistem no fumus comissi delicti e no periculum libertatis. 

Tais fundamentos estão expostos no art. 312, caput do CPP com a seguinte redação: 

“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”. 

Além desses requisitos, sempre deverá ser analisada a necessidade e a urgência da 

medida, tendo em vista que a prisão preventiva deve ser decretada apenas quando não for 

possível a aplicação de outra medida cautelar. 

O periculum libertatis poderá estar representado pela garantia da ordem pública, da 

ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei 

penal, tendo em vista que, a liberdade do acusado poderá obstar qualquer uma dessas 

hipóteses. Basta apenas uma dessas situações para que o periculum libertatis reste 

caracterizado. 
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Para Paulo Rangel, a ordem pública consiste na paz e tranquilidade social (2013, 

p.796), não havendo vagueza no conceito da expressão. Assim, por exemplo, se o acusado 

continua praticando delitos enquanto solto, necessário será o cerceamento de sua liberdade em 

prol da ordem pública.  

O problema consistiria no largo rol de situações que podem estar abrangidos pela 

justificativa de manutenção da ordem pública, devendo, assim, o juiz especificar de que forma 

a ordem pública está sendo violada, ensejando a aplicação da medida cautelar. 

Todavia, para Aury Lopes Jr. (2015, p. 649) a vagueza do conceito da garantia de 

ordem pública permite que todo tipo de argumento possa ser utilizado visando utilizar-se de 

tal requisito para aplicação da prisão preventiva. Exemplifica o autor com a teoria do 

agendamento, a qual consiste no vazamento proposital de informações à mídia, para que as 

explore e que com isso gere clamor público, sendo este suficiente para justificar a violação da 

ordem pública, uma vez que não há determinação sobre o que seria a mesma. A opinião 

pública não passa, muitas vezes, de uma opinião publicada. 

Nesse sentido que bem ressalta RANGEL: 

 O clamor público, no sentido da comunidade local revoltar-se contra o 

acusado e querer linchá-lo, não pode autorizar sua prisão preventiva. O Estado tem o 

dever de garantir a integridade física e mental do autor do fato-crime. Segregar, 

cautelarmente, o indivíduo, a fim de assegurar sua integridade física, é transferir 

para o cerceamento de sua liberdade de locomoção a responsabilidade do Estado de 

manter a ordem e a paz no seio da sociedade, reconhecendo a incompetência dos 

poderes constituídos de atingir os fins sociais a que se destinam. (RANGEL, 2013, 

p. 796-797). 

Ademais, independente de qual forma esteja sendo perturbada a ordem pública, não é 

função da prisão preventiva garanti-la. Tal medida tem natureza estritamente cautelar, e, por 

isso, instrumental ao processo e unicamente a ele, e “trata-se de grave degeneração 

transformar uma medida processual em atividade tipicamente de polícia, utilizando-as 

indevidamente como medidas de segurança pública” (LOPES JR, 2015, p. 648). 

É dessa forma e principalmente sob a justificativa de garantia da ordem pública que a 

prisão preventiva adota função de prevenção, a qual deveria ser exclusivamente das penas, e 

que, por isso, pode-se falar em uma verdadeira antecipação da pena. 

 A prisão preventiva para garantia da ordem pública (ou, ainda, o clamor 

público) acaba sendo utilizada com uma função de “prevenção geral, na medida em 

que o legislador pretende contribuir à segurança da sociedade, porém deste modo se 

está desvirtuando por completo o verdadeiro sentido e natureza da prisão provisória 
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ao atribuir-lhe funções de prevenção que de nenhuma maneira está chamada a 

cumprir” (SANGUINÉ apud  LOPES JR., op.cit., p. 650). 

É válido ainda ressaltar outra hipótese de aplicação da prisão preventiva sob o 

fundamento de garantia da ordem pública que desvirtua sua natureza cautelar, bem lembrado 

por LOPES JR, que assim discorre: 

 Muitas vezes a prisão preventiva vem fundada na cláusula genérica “garantia 

da ordem pública”, mas tendo como recheio uma argumentação sobre a necessidade 

da segregação para o “restabelecimento da credibilidade das instituições”. É uma 

falácia. Nem as instituições são tão frágeis a ponto de se verem ameaçadas por um 

delito, nem a prisão é um instrumento apto para esse fim, em caso de eventual 

necessidade de proteção. Para além disso, trata-se de uma função metaprocessual 

incompatível com a natureza cautelar da medida (op.cit., p. 652).  

O fundamento da prisão preventiva para a garantia da ordem pública com sua 

vagueza e abrangência indeterminada de situações fáticas fere, ainda, o princípio da 

legalidade estrita que regue o sistema penal brasileiro. Sua própria origem, na Alemanha 

nazifascista de 1930, demonstra seu intuito de, através de uma expressão aberta, “obter uma 

autorização geral e abstrata para prender” (ROCHA, 2014, p.1). 

A garantia de ordem pública é, em verdade, muito mais uma permissão à atuação 

arbitrária do Estado, que um limite ao seu poder punitivo, como deveria o ser. 

Utilizada assim, desvirtuando-se da sua natureza cautelar e adotando caráter de pena 

antecipada, a prisão preventiva é ilegal e seu fundamento – garantia da ordem pública – 

inconstitucional, por violar diretamente o devido processo legal e a presunção de inocência. 

A ordem econômica, por sua vez, seria o normal funcionamento de qualquer 

atividade econômica, com a garantia da livre concorrência e iniciativa, sendo violada quando 

há desrespeito a qualquer dessas garantias. 

Também nessa hipótese critica-se o desvirtuamento da natureza cautelar da prisão 

preventiva. Muito mais adequado seria o engessamento patrimonial, o sequestro e a 

indisponibilidade de bens, por exemplo.  

A conveniência da instrução criminal consiste na segurança de que haja um processo 

justo, livre de contaminação probatória. A instrução criminal consiste na possibilidade das 

partes instruírem o juiz sobre suas alegações, apresentando para isso qualquer prova em 

direito admitida. Contudo, há sempre a possibilidade de tais provas serem alteradas, seja pela 

ameaça a testemunhas, por suborno de perito e etc. Nesses casos, se o mesmo tiver sido 
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provocado pelo acusado, poderá este ser preso cautelarmente visando à conveniência da 

instrução criminal e a garantia do devido processo legal. 

Por fim, aplica-se a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando, 

por exemplo, o acusado começa a desfazer-se de seus bens para evitar o ressarcimento de 

danos, ou quando há tentativa de fuga que poderá impossibilitar a aplicação da pena. 

Ressalta-se que a intenção de fuga não pode ser presumida, seja pela condição 

econômica do réu, ou por qualquer outro motivo, devendo haver provas cabais nos autos de 

tal possibilidade. 

Nessas duas últimas hipóteses da caracterização do periculum libertatis, há um 

caráter verdadeiramente cautelar. O que se questiona, entretanto, é a necessidade da aplicação 

da prisão preventiva. 

Na maioria dos casos, pode-se utilizar diversas outras medidas para assegurar a tutela 

da prova e a aplicação da lei penal. No primeiro caso, por exemplo, é possível a produção 

antecipada de provas e no segundo, há formas iniciais de assegurar a presença do acusado, 

que apenas se descumpridas deveriam ensejar a prisão. 

O que enseja a medida, não é sua necessidade, mas a conveniência para o Estado, o 

que não pode ser admitido, especialmente quando o preço é o cerceamento da liberdade do 

indivíduo. O Direito Penal é a ultima ratio e a prisão preventiva é o último instrumento 

cautelar do direito processual penal que deve ser utilizado, sendo completamente contraditória 

a sua banalização. 

Por outro lado, o fumus comissi delicti está representado nas expressões prova de 

existência do crime e indícios suficientes de autoria, presentes no art. 312 do CPP, que 

consistem, respectivamente, na prova da materialidade do crime por meio do corpo de delito e 

provas que indiquem que o réu é o provável autor do crime. 

Contudo, questionável é o que seria indício suficiente para a decretação da prisão 

preventiva. Para Aury Lopes Jr. esse indício é suficiente quando baseado em um juízo de 

probabilidade, sendo esta “a existência de uma fumaça densa, a verossimilhança (semelhante 

ao vero, verdadeiro) de todos os requisitos positivos e, por consequência, da inexistência de 

verossimilhança dos requisitos negativos do delito” (2015, p. 635). 
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Os requisitos positivos do delito seriam a sua caracterização como conduta típica, 

ilícita e culpável. 

Dessa forma, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que estejam 

presentes uma das quatro hipóteses do periculum libertatis e o fumus comissi delicti, de 

acordo com o que tenha sido apresentado nos autos e com fundamentada decisão, além da 

possibilidade de aplicação da medida de acordo com o previsto no art. 313, do CPP, já 

analisado. 

 

3.6  Excludente de ilicitude 

O art. 314 do CPP dispõe sobre a impossibilidade de decretação da prisão preventiva 

nos casos em que o agente agiu dentro de uma das hipóteses de exclusão de ilicitude do art. 23 

do Código Penal, sendo elas o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento 

de dever legal ou o exercício regular do direito. 

Isso ocorre porque, nesses casos, a excludente de ilicitude, excluirá também o crime, 

sendo o acusado absolvido ao final do processo, não sendo, portanto, congruente, que se 

aplique medida cautelar que cerceie a liberdade durante o processo. 

Como entende RANGEL, “há um fumus boni iuris em favor do acusado. O processo 

é para comprovar a existência desta fumaça a favor do acusado e dar a ele a prestação 

jurisdicional certa e definitiva, qual seja: a sentença de mérito absolutória” (op. cit., p.815). 

Ademais, é importante frisar que outras hipóteses de exclusão de ilicitude, além das 

previstas no art. 23 do CP, como as previstas no art. 128 do mesmo, também se enquadram no 

disposto pelo at. 314 do CPP. 

 

3.7  Revogação 

A prisão preventiva deverá ser revogada pelo juiz, se os motivos fáticos que 

justificaram sua decretação, desaparecerem.  

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo juiz para justificar o mandado de prisão 

preventiva, de forma a demonstrar a concretização de uma das hipóteses do art. 312 podem 
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não subsistir diante da mudança dos fatos e ainda, tornarem a existir pelo mesmo motivo. Por 

isso é que é sempre possível a revogação e o novo decreto da prisão preventiva. 

Nesse sentido deve ser lido o art. 316 do CPP quando determina que o juiz poderá 

revogar a prisão preventiva. Não no sentido de que não havendo motivo para a prisão, é uma 

faculdade de o juiz revogá-la (pois é dever), e sim de que a revogação e decretação da prisão 

preventiva poderá sempre ocorrer durante todo o decorrer do processo. 

 

3.8  Prisão preventiva decorrente de sentença condenatória recorrível e da decisão de 

pronúncia 

Com o advento da lei nº 12.403/11, revogou-se o art. 393 do CPP que previa a 

execução provisória de pena, com a prisão após sentença condenatória recorrível. 

Atualmente, após decisão condenatória passível de recurso, o juiz que emitir a 

mesma deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou imposição da prisão 

preventiva ou ainda sobre a aplicação de outra medida cautelar que se apresente mais 

proporcional e adequada ao caso concreto, nos moldes do art. 387, §1º do CPP. 

A sentença condenatória recorrível caracterizará apenas o fumus comissi delicti, 

sendo ainda necessário à aplicação da prisão cautelar o periculum libertatis, além do 

enquadramento em uma das hipóteses do art. 313 do CPP. 

Na hipótese de manutenção ou decretação da prisão preventiva após sentença 

condenatória recorrível, conforme entendimento de RANGEL, não se trata mais de garantir a 

aplicação da lei penal que já está garantida com a sentença, mas sim sua efetividade, isto é, 

não basta ao Estado apenas aplicar a lei, mas, sim, que sua aplicação seja efetiva, produzindo 

seus regulares efeitos (op. cit., p.823). 

Entretanto, como já explanado anteriormente, o STF passou a permitir a execução 

provisória da pena em decorrência de decisão condenatória recorrível de segundo grau, no 

julgamento do HC 126.292 SP, permitindo ao magistrado que cerceie a liberdade do 

indivíduo sem atentar-se à cautelaridade da medida, mas sim como execução da pena. 

Ademais, após a reforma realizada pela lei nº 11.689/08, não há mais prisão como 

efeito da decisão de pronúncia, e sim, como durante toda a duração do processo penal, a 
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decretação da prisão preventiva ou sua manutenção, caso estejam presentes os requisitos que a 

ensejam, independente de qualquer outra característica do caso concreto, como bons 

antecedentes, primariedade do réu e domicílio certo, por exemplo. 

Seguindo o mesmo raciocínio, de que não há prisão obrigatória antes da sentença 

condenatória transitada em julgado, julga-se inconstitucional o art. 637 do CPP, que ao retirar 

o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário, ensejaria a automática execução da 

pena cominada pelo juízo de segundo grau. Também nessa situação a única prisão possível 

será a preventiva, observando-se seus requisitos e fundamentos. 

 

3.9  Caráter subsidiário da prisão preventiva 

A lei 12.403/11 trouxe, à sistemática processual penal nacional, diversas medidas 

cautelares além da prisão preventiva, elencadas no art. 319 do CPP, tais como prisão 

domiciliar, internação, monitoramento eletrônico, entre outras, rompendo o paradigma 

anterior que dava ao juiz duas opções de cautelaridade, a prisão preventiva ou a liberdade 

provisória (com ou sem fiança). 

Essa previsão afirma o caráter subsidiário da prisão preventiva que, observando o art. 

282, §6º do CPP, só deve ser aplicada se nenhuma outra medida cautelar for suficiente para 

assegurar o processo. 

Reafirmando tal entendimento, Vilson Farias observa: 

 Salienta-se que, como a liberdade de locomoção constitui um direito 

fundamental do indivíduo, a opção por qualquer das medidas cautelares deve atender 

ao princípio da proporcionalidade, ou seja, deve-se observar qual das medidas é a 

mais adequada e necessária para atender a gravidade do caso concreto (2011, p.27). 

A decretação da prisão necessita agora, não apenas de fundamentação sobre o seu 

cabimento, mas também sobre o não cabimento de outra medida cautelar menos restritiva. 

As alternativas trazidas pela lei 12.403/11, dessa forma, reafirmam os direitos 

fundamentais, o que não se confunde com sua absolutização, mas com sua restrição “apenas 

diante de fundamentação judicial lastreada em justificação constitucional e proporcional” 

(MORAES, 2011, p. 95). 
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Se esse dispositivo fosse rigidamente observado e as outras medidas cautelares 

fossem realmente consideradas, muitas prisões preventivas deixariam de ser decretadas. A 

título de exemplo, diversas vezes nos crimes que envolvem o Erário Público, os magistrados 

decretam a prisão preventiva sob a justificativa de garantia da ordem pública ou da ordem 

econômica. Contudo, o art. 319, VI do CPP prevê a possibilidade de suspensão do exercício 

de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo 

receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 

Dessa forma, como bem observam Paulo Iász de Morais e Felipe Pinheiros 

Nascimento:  

 Com o dispositivo em tela, os julgadores não terão qualquer razão para 

decretar a prisão preventiva, uma vez que, ordenada a suspensão de atividade de 

natureza econômica exercida pelo agente, suspeito por participação de crime com 

caráter financeiro, faltarão fundamentos idôneos para se decretar e/ou manter 

alguém preso nessas circunstâncias (2011, p.11). 

Outro dispositivo que não evitaria, mas impediria grande parte das prisões 

preventivas, é o art. 300 do CPP que prevê que o preso provisório deverá ficar separado do 

preso definitivo, e a impossibilidade do mesmo deveria impedir a decretação da prisão. 

 

3.10  A banalização da aplicação da prisão preventiva e a necessidade de um prazo 

temporal máximo 

No Brasil, as prisões preventivas estão banalizadas a tal ponto que primeiro se 

prende, para que apenas depois se busque o devido suporte probatório que justifique a 

medida. A impotência do sistema jurídico para fornecer eficácia às medidas cautelares outras 

que não a prisão preventiva (de eficácia questionável por sua vez), coloca esta não como 

ultima ratio, mas quase como se fosse a única possibilidade a ser utilizada pelo juiz. 

Os números exorbitantes de prisões preventivas decretadas foram inclusive objeto de 

denúncia no Relatório Mundial 2015 da ONG Human Rights Watch, no qual se afirma que 

“over 230.000 individuals are being held in petrial detention in prisions” (2015, p. 115). De 

acordo ainda com o relatório, no estado do Piauí os presos preventivos representam 68% da 

população carcerária! 
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Segundo dados disponibilizados pelo InfoPen do Ministério da Justiça de junho de 

2013, 41% dos presos no Brasil ainda não tinham sido julgados por sentença condenatória 

transitada em julgado. 

Ademais, a forma que vem sendo aplicada a prisão preventiva caracteriza, não uma 

medida cautelar, mas sim uma verdadeira antecipação de pena, vai de encontro com a 

presunção de inocência. 

Nesse diapasão, FERRAJOLI citado por LOPES JR. afrma que 

a prisão cautelar é uma pena processual, em que primeiro se castiga e depois se 

processa, atuando com caráter de prevenção geral e especial e retribuição. Ademais, 

diz o autor, se fosse verdade que elas não têm natureza punitiva, deveriam ser 

cumpridas em instituições penais especiais, com suficientes comodidades (uma boa 

residência) e não como é hoje, em que o preso cautelar está em situação pior do que 

a do preso definitivo (pois não tem regime semiaberto ou saídas temporárias) (2015, 

p. 602-603). 

Ainda, CARNELUTTI, também citado por LOPES JR.: 

as exigências do processo penal são de tal natureza que induzem a colocar o 

imputado em uma situação absolutamente análoga ao de condenado. É necessário 

algo mais para advertir que a prisão do imputado, junto com sua submissão, tem, 

sem embargo, um elevado custo? O custo se paga, desgraçadamente em moeda 

justiça, quando o imputado, em lugar de culpado, é inocente, e já sofreu, como 

inocente, uma medida análoga à pena; não se esqueça de que, se a prisão ajuda a 

impedir que o imputado realize manobras desonestas para criar falsas provas ou para 

destruir provas verdadeiras, mais de uma vez prejudica a justiça, porque, ao 

contrário, lhe impossibilita de buscar e de proporcionar provas úteis para que o juiz 

conheça a verdade. A prisão preventiva do imputado se assemelha a um daqueles 

remédios heroicos que devem ser ministrados pelo médico com suma prudência, 

porque podem curar o enfermo, mas também pode ocasionar-lhe um mal mais grave; 

quiçá uma comparação eficaz se possa fazer com a anestesia, e sobretudo com a 

anestesia geral, a qual é um meio indispensável para o cirurgião, mas ah se este 

abusa dela! (idem). 

O que ocorre é que as prisões preventivas são aplicadas para atender o clamor 

público e dar uma falsa sensação de justiça, e não como instrumento para assegurar o 

processo. Mas que justiça é essa que existe sem o devido processo legal? Para que se criaram 

tantas garantias, direitos e deveres, se apenas em uma análise superficial, é capaz o juiz de 

determinar o que é a justiça no caso concreto? 

Dessa forma, embora não haja, no processo penal, um processo cautelar autônomo, 

sendo aplicadas as medidas cautelares apenas de forma incidental, é de suma importância um 

tratamento legislativo sistemático a tais medidas, especialmente por, na esfera penal, 

atingirem direitos fundamentais, como a liberdade de ir e vir, e se defrontarem com princípios 

constitucionais, como a presunção de inocência. 
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Sobre o caráter excepcional da prisão preventiva, afirma BREDA que todo o regime 

de restrições legais ao direito de liberdade é construído sob a égide dos princípios da 

excepcionalidade e imprescindibilidade. Esses dois princípios, em tese, seriam suficientes 

para garantir um processo penal de garantias, de respeito ao cidadão inocente (2009, p.1). 

Em consonância com a característica de provisoriedade de todas as medidas 

cautelares, faz-se necessário estabelecer, por exemplo, um prazo temporal máximo específico 

para as mesmas, especialmente para as prisões preventivas, uma vez que a simples menção ao 

caráter provisório não tem sido suficiente, como deveria ser, para prevenir a longa duração de 

tais prisões, bem como sua excepcionalidade não tem sido suficiente para coibir sua 

banalização. 

Curioso é perceber que até mesmo as prisões em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado devem ser aplicadas apenas nos casos em que não for 

possível sua substituição por pena restritiva de direitos e, ainda assim, os magistrados não têm 

se atentado ao caráter excepcionalíssimo do cerceamento da liberdade, ainda mais quando de 

maneira cautelar. 

A aplicação desmedida e a longa duração das prisões preventivas violam a uma só 

vez a provisoriedade e excepcionalidade da medida, o princípio da presunção de inocência e o 

direito à duração razoável do processo. 

Em vista a isso, a determinação legal de um prazo máximo às prisões preventivas já 

vêm sendo realizada em alguns países, como nos Estados Unidos (que varia em cada estado), 

na França, em Portugal e na Itália. Em cada um desses países, há previsão de longos períodos, 

mas determinados, de duração, assim como causas de suspensão da contagem do prazo. 

Tendo tais iniciativas como exemplo, mostra-se possível estabelecer prazos máximos 

de acordo com as características objetivas de cada processo, até mesmo porque só até certo 

limite se faz razoável continuar a persecução penal, uma vez que o longo decurso do tempo 

torna insustentável a produção de provas sem contaminação e o apenamento justo do acusado 

que sequer será o mesmo após tantos anos. 

 Ademais, poder-se-á suprir a incômoda lacuna da falta de contornos objetivos 

aos motivos de prorrogação da prisão preventiva, através de uma combinação de 

limites tidos por cruciais na determinação do tempo da persecução criminal, a 

começar pela prática de atos processuais (oferecimento da acusação, sentença 

condenatória, julgamento em segundo grau) (SILVA, 2006, p.217). 
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Interessante seria, portanto, estabelecer prazos diferentes até o oferecimento da 

denúncia, da decisão de primeiro grau e da decisão de segundo grau, por exemplo. Podendo 

tais prazos ser maiores de acordo com o delito praticado, com o número de réus, 

complexidade probatória e pela apresentação de recurso ao STJ ou ao STF, mas sempre com 

um prazo máximo objetivo estabelecido e com sanções previstas ao seu descumprimento. 

Os limites temporais terão, dessa forma, a dupla finalidade de respeitar a presunção 

de inocência e de dar efetividade à duração razoável do processo. 

3.11  O projeto do novo Código de Processo Penal 

O Projeto de Lei do Senado nº 156 que consiste no Anteprojeto do Novo Código de 

Processo Penal traz como modificações principais ao instrumento legislativo atual, o 

tratamento destinado às medidas cautelares. 

Tem-se o objetivo principal de diminuir a aplicação crescente da prisão preventiva, 

impondo justificativas mais detalhadas na decisão que a determina, que deverá ainda justificar 

o não cabimento de outras medidas cautelares. A aplicação de medidas cautelares alternativas 

à prisão vem como principal forma de excepcionar o uso desta última. 

Assim, atenta-se ao já observado por MORAES que afirmava que: 

 “Deve-se criar um „ônus argumentativo‟, de origem e empuxo constitucionais, 

consistente na necessidade de que ele demonstre não apenas qual a medida cautelar 

que entendeu a mais proporcional, mas também indique, como forma de revelar seu 

iter decisório, por que medidas menos restritivas que a escolhida, ou até mesmo a 

ausência de qualquer forma de restrição, não seriam a decisão mais apropriada 

diante daquela situação fático-jurídica” (2011, p. 95). 

A excepcionalidade da prisão preventiva é reforçada pelas palavras de CRUZ, que 

afirma: “se a pena privativa de liberdade, como zênite e fim último do processo penal, é um 

mito que desmorona paulatinamente, nada mais racional do que também se restringir a 

utilização da privação da liberdade do réu antes da sentença condenatória definitiva” (2009, 

217). 

No que tange à polêmica previsão do fundamento da “garantia de ordem pública”, já 

neste trabalhado explanada, não há qualquer alteração no projeto de lei, seja para facilitação 

de aceitação do projeto ou pela dificuldade de se estabelecer limites a tal fundamento sem que 

se deixe de lado a paz social diante da prática de um delito. 



62 
 

O PL prevê, ainda, a adição de mais dois fundamentos à prisão preventiva para 

caracterizar o periculum libertatis, sendo eles a extrema gravidade do fato e a prática reiterada 

de crimes pelo mesmo autor. 

Aury Lopes Jr. questiona a constitucionalidade de tais fundamentos por não estarem 

relacionados à cautelaridade da medida e assim leciona: 

 Os atuais fundamentos “garantia da ordem pública ou da ordem econômica” 

já são objetos de ferrenhas críticas, na medida em que contêm grave defeito 

genético: não são cautelares (pois não servem para tutela do processo) e, portanto, 

são substancialmente inconstitucionais. Ao invés de expurgá-los, o problema ainda 

foi agravado (por força da Emenda 09), com duas infelizes inovações: extrema 

gravidade do fato e prática reiterada de crimes pelo mesmo autor. Agora são 4 os 

fundamentos que atendem aos interesses de sedar a opinião pública, recorrendo à 

vagueza conceitual de cláusulas gerais para prender. São típicos curingas 

hermenêuticos, de conteúdos vagos, imprecisos e indeterminados, sem referenciais 

semânticos precisos, que criam um terreno fértil para a banalização e o abuso do 

poder punitivo (2010, p.8). 

 O projeto estabelece ainda um prazo máximo para as prisões preventivas que 

em sua redação final restou com a seguinte disposição em subseção própria: 

Subseção II 

Prazos máximos de duração 

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. 

§ 1º Não sendo decretada a prisão preventiva no momento da sentença condenatória 

recorrível de primeira instância, o tribunal poderá fazê-lo no exercício de sua 

competência recursal, hipótese em que deverá ser observado o prazo previsto no 

inciso II do caput deste artigo. 

§ 2º Acrescentam-se 180 (cento e oitenta) dias ao prazo previsto no inciso II do 

caput deste artigo, incluindo a hipótese do § 1º, se houver interposição, pela defesa, 

dos recursos especial e/ou extraordinário. 

§ 3º Acrescentam-se, ainda, 60 (sessenta) dias aos prazos previstos nos incisos I e II 

do caput deste artigo, bem como nos §§ 1º e 2º, no caso de investigação ou processo 

de crimes cujo limite máximo da pena privativa de liberdade cominada seja igual ou 

superior a 12 (doze) anos. 

§ 4º Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o prazo a que se refere o 

inciso I do caput deste artigo terá como termo final a decisão de pronúncia, 

contando-se, a partir daí, mais 180 (cento e oitenta) dias até a sentença condenatória 

recorrível proferida pelo juiz presidente.  
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§ 5º Os prazos previstos neste artigo também se aplicam à investigação, processo e 

julgamento de crimes de competência originária dos tribunais.  

Art. 559. Os prazos máximos de duração da prisão preventiva serão contados do 

início da execução da medida. 

§ 1º Se, após o início da execução, o custodiado fugir, os prazos interrompem-se e, 

após a recaptura, serão contados em dobro. 

§ 2º Não obstante o disposto no § 1º deste artigo, em nenhuma hipótese a prisão 

preventiva ultrapassará o limite de 4 (quatro) anos, ainda que a contagem seja feita 

de forma descontínua. 

Art. 560. Ao decretar ou prorrogar a prisão preventiva, o juiz indicará o prazo de 

duração da medida, findo o qual o preso será imediatamente posto em liberdade, 

observado o disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo. 

§ 1º Exaurido o prazo legal previsto no inciso I do caput do art. 558, posto o réu em 

liberdade, somente será admitida nova prisão preventiva nas hipóteses de: 

I – decretação no momento da sentença condenatória recorrível de primeira instância 

ou em fase recursal, nos termos do inciso II do caput e § 1º do art. 558; 

II – fuga, comprovada por reiterado não atendimento de intimações judiciais; 

III – comportamento gravemente censurável do réu após a sua liberação. 

§ 2º No caso dos incisos II e III do § 1º deste artigo, a nova medida terá prazo 

máximo de duração equivalente a 360 (trezentos e sessenta) dias. 

§ 3º Exauridos os prazos legais previstos no inciso II do caput do art. 558 e seus 

respectivos parágrafos, somente será admitida a decretação de nova prisão 

preventiva com fundamento nos incisos II e III do § 1º deste artigo. 

§ 4º Verificado excesso no prazo de duração da prisão preventiva, o juiz, 

concomitantemente à soltura do preso, poderá aplicar medida cautelar pessoal de 

outra natureza, desde que preenchidos todos os requisitos legais. 

Art. 561. O juiz, quando recomendável, poderá decretar a prisão preventiva com 

prazo certo de duração, observados, em todo caso, os limites máximos previstos no 

art. 558. 

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, ressalva-se a possibilidade de 

nova decretação da prisão preventiva, cujo limite máximo de duração, todavia, será 

calculado pelo saldo remanescente em função de cada uma das hipóteses do art. 558. 

Ademais, estabelece o prazo de 90 dias para o reexame obrigatório dos pressupostos 

da prisão preventiva, sob pena de, caso não realizado no prazo, ser considerada ilegal a prisão. 

Enorme passo deu a iniciativa legislativa para conformar a prisão preventiva com o 

direito à duração razoável do processo, para dar efetividade a tal direito e para legitimar o 

cerceamento da liberdade ainda que antes do trânsito em julgado da sentença, diante de sua 

provisoriedade. 

Faz-se ainda necessária uma maior rigidez quanto aos fundamentos que ensejam a 

aplicação da medida para que se atente ao seu caráter instrumental e para que seja utilizada 
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apenas de forma cautelar, não desrespeitando, assim, a presunção de inocência garantida 

constitucionalmente a todos. 
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CONCLUSÃO 

 

O sistema garantista trazido pela Constituição de 88 visa limitar a atuação estatal na 

esfera particular, e mais especificadamente no direito processual penal, tem por fim limitar, e 

até mesmo legitimar, o poder punitivo do Estado. Contudo, apesar de o art. 5º, §1º da 

CRFB/88 determinar a aplicabilidade imediata de tais garantias, o Estado tem se utilizado da 

abrangência de seus conceitos e das lacunas legislativas para abusar de seu poder punitivo por 

meio, por exemplo, da aplicação indiscriminada da prisão preventiva por longos períodos, 

desrespeitando a uma só vez a duração razoável do processo e a presunção de inocência. 

A duração razoável do processo é direito subjetivo do indivíduo, que pode, portanto, 

exigir seu cumprimento a qualquer um dos poderes estatais. É de suma importância por estar 

ligado a um dos mais preciosos bens da vida, o tempo. Tempo este que pode se caracterizar 

como pena, não apenas quando determinada a duração da pena advinda de sentença 

condenatória transitada em julgado, mas também pela aplicação da prisão cautelar e mesmo 

pelo fato de estar sendo processado. 

Contudo, a indeterminação do que seria a duração razoável do processo acarreta 

muitas vezes a falta de eficácia dessa garantia constitucional, o que é agravado pela aplicação 

da prisão preventiva sem previsão de prazo máximo perdurando, quase sempre, por prazos 

irrazoáveis. 

A aplicação desmedida da prisão preventiva e, principalmente, sem atenção à 

cautelaridade desta medida viola também o princípio da presunção de inocência, estabelecido 

no art. 5º, LVII da CRFB/88, tornando-a verdadeira pena antecipada. Essa prática ocorre pela 

facilidade com que se pode determinar a prisão preventiva, uma vez que, os fundamentos 

exigidos pela lei para o mesmo, como a garantia da ordem pública e econômica, não apenas 

abrange um leque infinito de situações fáticas, como não têm finalidade cautelar e sim de 

segurança pública. 

A presunção de inocência tutela outro bem jurídico de importância ímpar para o ser 

humano que é a liberdade e garante ao indivíduo um dever de tratamento por parte da 

sociedade e do magistrado que não o pode considerar culpado antes do transito em julgado de 
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sentença condenatória, colocando o ônus da prova a cargo da acusação e devendo restringir o 

uso das prisões cautelares. 

Dessarte, é imprescindível para a compatibilização da prisão preventiva com as 

garantias constitucionais, que a mesma seja aplicada em consonância com o princípio da 

presunção de inocência e com o direito à duração razoável do processo, através da elaboração 

de critérios normativos objetivos que retirem do julgador a total liberdade de determiná-los no 

caso concreto. Certo é que se necessita de determinada margem para a interpretação do 

julgador e adaptação da lei ao caso concreto, mas não uma verdadeira lacuna legislativa que 

dê ao julgador não papel de aplicador, mas de criador da norma, defrontando-se com a 

legalidade que rege o processo penal e acarretando insegurança jurídica. 

Portanto, bem caminha a atividade legislativa que em projeto de lei que tem por 

finalidade a criação de um novo código de processo penal, dispõe sobre prazos máximos, 

embora alargáveis, para a aplicação da prisão preventiva, atendendo ao seu caráter provisório 

e dando eficácia ao direito à duração razoável do processo que é exponencialmente 

prejudicado quando, além de um processo demorado, há um cerceamento cautelar da 

liberdade demasiadamente prolongado. 

Entretanto, falta ainda a previsão objetiva de consequências à inobservância da 

duração razoável do processo, como a extinção do feito, a indenização e a punição daquele 

que causou alguma dilação indevida, por exemplo. 

Infelizmente o mesmo projeto acrescenta aos fundamentos da prisão preventiva, 

outros dois (gravidade do delito e prática reiterada de delitos pelo mesmo autor), que, ao lado 

da garantia da ordem pública e da ordem econômica, ainda permitem ao magistrado ampla 

liberdade de conformação de situações fáticas a tais conceitos, principalmente de situações 

que em nada atentam à cautelaridade da medida, como o clamor público e a dita impunidade. 
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