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RESUMO 

O presente trabalho tem como enfoque o desenvolvimento dos principais pontos críticos da 

prisão cautelar preventiva. Para tanto, foi desenvolvido um estudo acerca da ausência de prazo 

do instituto bem como da sua influência para a superpopulação carcerária. Notou-se que a falta 

de prazo legal para a duração máxima da medida atribui um caráter definitivo à modalidade 

prisional, fugindo aos ideais constitucionais. Destacou-se, ainda, que a prisão preventiva tem 

sido excessivamente decretada, tendo em vista o caráter subjetivo do pressuposto da ordem 

pública, bem como a utilização dos demais pressupostos, conveniência da instrução criminal e 

para assegurar a aplicação da lei penal, por mera conveniência. Por fim, concluiu-se que o 

número exorbitante de prisões cautelares tem influenciado diretamente na superpopulação 

carcerária, razão pela qual a aplicação da medida deveria ser repensada no Brasil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Prisão Preventiva. Cautelar. Superpopulação Carcerária. Prazo 

Máximo. 



ABSTRACT 

The present work focuses on the development of the main critical points of preventive prison. 

Therefore, a study was developed about the lack of term of the institute as well as its influence 

on the prison superpopulation. It was noticed that the lack of legal term for the maximum 

duration of the measure attributes a definitive character to the prison modality, avoiding the 

constitutional ideals. It was also pointed out that preventive prison has been excessively 

decreed, considering the subjective nature of the public order presupposition, as well as the use 

of other assumptions, convenience of criminal investigation and to ensure the application of 

criminal law, by mere convenience. Finally, it was concluded that the exorbitant number of 

precautionary prisons has directly influenced overcrowding in prisons, which is why the 

measure should be rethought in Brazil. 

 

KEYWORDS: Preventive Prision. Precautionary. Prision Superpopulation. Maximum 

Duration. 
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INTRODUÇÃO 

A prisão preventiva é uma modalidade de medida cautelar que se destaca dentre as 

demais. Seja por não deter previsão legal acerca do prazo máximo de duração ou por ser 

excessivamente decretada, a espécie de prisão tem sido alvo de muitas discussões. 

Dado o destaque da modalidade cautelar, o presente trabalho dispõe sobre as suas 

características, apontando seu conceito, requisito, fundamento, pressupostos, critérios de 

admissibilidade e princípios, demonstrando, por fim, sua influência sobre a superpopulação 

carcerária.  

A prisão cautelar preventiva detém como um de seus pressupostos a garantia da ordem 

pública. Ou seja, em havendo risco à garantia da ordem pública, atendidos os demais critérios 

de admissibilidade, requisitos e fundamentos, a prisão preventiva poderá ser decretada. 

Mas o que vem a ser “ordem pública”? Trata-se de um conceito extremamente subjetivo 

e amplo, que abarca inúmeras interpretações e divergências doutrinárias, uma vez que não 

existe uma definição pontual e uníssona acerca do tema. 

Assim, a prisão preventiva acaba sendo utilizada para fins outros que não o de assegurar 

o regular prosseguimento do processo. Isso porque, os magistrados, utilizando-se da 

interpretação extensiva, fundamentam seus decretos prisionais em hipóteses outras que fogem, 

ainda que indiretamente, à real finalidade das medidas cautelares. 

Deve-se levar em conta que, como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva tem 

como fim assegurar o regular prosseguimento do processo. Entretanto, seja para acalmar os 

ânimos da sociedade, seja para demonstrar que o Estado tem cumprido o seu papel de garantidor 

da segurança pública, muitas vezes vem sendo decretada como espécie de pena antecipada. 

Daí se depreende que, não raramente, a prisão preventiva tem sido decretada 

excessivamente e de maneira arrazoada, fugindo ao fim cautelar. O que se tem, portanto, é, 

comumente, uma atuação arbitrária e autoritária de juízos que, por razões subjetivas, veem a 

necessidade de privar determinados investigados de sua liberdade, se aproveitando da 

abstratividade do conceito da ordem pública para fundamentá-la. 

Essa atuação dos magistrados, entretanto, fere o princípio constitucional da presunção 

de inocência, bem como aos pressupostos inerentes a toda e qualquer medida cautelar. 

Como consequência, infelizmente, tem-se uma influência direta da prisão preventiva na 

atual superpopulação carcerária do Brasil. Conforme será abordado, os presos provisórios 

representam hoje mais de 40% da população prisional brasileira. 
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O déficit de vagas no sistema carcerário é, inclusive, aproximado ao número de pessoas 

que estão presas provisoriamente. Assim, se a postura adotada quanto às medidas cautelares 

processuais penais fosse outra, dando enfoque à aplicabilidade daquelas cautelares diversas da 

prisão, quando suficientes, a realidade dos presídios poderia ser diferente. Da mesma maneira, 

os custos do Estado com a população carcerária reduziriam em muito. 

Ainda, por se tratar de medida inerente à instrução criminal, deve-se considerar como 

um dos princípios da prisão preventiva a provisoriedade, isto é, o seu caráter temporário. 

Contudo, em que pese a provisoriedade ser um princípio intrínseco às prisões 

provisórias, com a prisão preventiva ele é mitigado. Apesar das tentativas jurisprudenciais de 

consolidação de um prazo máximo de duração, perdura na prisão preventiva a sua 

indeterminação. 

O fato de não haver nenhuma previsão legal acerca do tempo de duração da modalidade 

prisional acarreta uma nova conotação à medida, qual seja, a de caráter definitivo. Isso porque, 

quando da decretação de suas prisões preventivas, os acusados ficam à mercê da complexidade 

dos fatos e do processo para definir a duração do seu encarceramento. 

Deve-se levar em conta que cada processo detém sua individualidade, número de 

envolvidos, provas diversas, dificuldades próprias e, por essa razão, a doutrina aponta que a 

prisão preventiva dificilmente terá um prazo determinado por lei. 

Porém, independentemente da razoabilidade dos apontamentos, o que é inconcebível é 

uma pessoa, presumidamente inocente, cumprir prisão sem que tenha sido condenada 

definitivamente e, ainda, por tempo indeterminado, durando, muitas vezes, anos. 

Mais crítico ainda é esse mesmo acusado que cumpriu prisão preventiva por anos, ver 

decretada a sua absolvição ou a sua condenação à pena alternativa, quando proferida a sentença 

pelo Juízo. Essa realidade demonstra o quão arrazoada e excessiva a prisão preventiva pode ser.  

Assim, o presente trabalho objetiva aprofundar as principais críticas que a prisão 

cautelar na modalidade preventiva tem sofrido e a sua influência direta na superpopulação 

carcerária, expondo dados estatísticos colhidos por órgãos qualificados, jurisprudências de 

Tribunais Superiores, bem como a dogmática jurídica acerca do tema. 

A importância do presente tema para a sociedade está relacionada à necessidade de 

reanálise do instituto da prisão preventiva sob a ótica de uma medida cautelar e não sob a ótica 

de uma medida de segurança, como o vem sendo. Dessa maneira, o número dos decretos 

prisionais preventivos reduziriam consideravelmente, influindo de forma direta na redução da 

população carcerária.  
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O interesse pela temática se deu em razão de, enquanto estagiária da Segunda Vara da 

Comarca de Rio das Ostras, ter sido alarmante a alta aplicabilidade e manutenção prolongada 

da modalidade prisional, bem como por ter tido contato direto com os encarcerados, quando em 

audiência, os quais se demonstravam inseguros com a medida que lhes foi aplicada, seja em 

razão da sua indeterminação, da sua delonga ou da sua gravidade.  

Assim, vislumbrou-se a necessidade de tratar sobre o tema, a fim de demonstrar eventual 

possibilidade de redução na aplicabilidade da prisão preventiva, com o intuito de, a longo prazo, 

influenciar na diminuição do número da população carcerária, a qual está em excesso. 
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 PRISÃO CAUTELAR NA MODALIDADE PREVENTIVA 

1.1 Noções gerais da prisão cautelar preventiva 

A prisão cautelar é uma espécie prisional que se dá antes do trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, ou seja, no decorrer da persecução criminal. Conforme preceitua 

sabiamente o professor Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 875): 
Em um Estado que consagra o princípio da presunção de não culpabilidade, o 
ideal seria que a privação da liberdade de locomoção do imputado somente 
fosse possível por força de uma prisão penal, ou seja, após o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória. Todavia, entre o momento da prática 
do delito e a obtenção do provimento jurisdicional definitivo, há sempre o 
risco de que certas situações comprometam a atuação jurisdicional ou afetem 
profundamente a eficácia e utilidade do julgado. Daí o caráter imperioso da 
adoção de medidas cautelares, a fim de se atenuar esse risco. 

Assim como as demais medidas cautelares previstas neste Diploma1, a prisão preventiva 

tem como fim, exclusivamente, garantir o regular prosseguimento do processo (TÁVORA; 

PACHECO FILHO; ROCHA JUNIOR, 2012). 

No processo penal as medidas cautelares somente podem ser aplicadas se previstas em 

lei, desde que verificada sua estrita necessidade e atendidos os seus requisitos, uma vez que 

restringem direitos constitucionais fundamentais do acusado, como o da liberdade, a título de 

exemplo (LOPES JUNIOR, 2016). 

Desse modo, trata-se de uma medida para tutelar o razoável andamento do processo que 

deve, porém, estar devidamente positivada em lei (LOPES JUNIOR, 2016). 

                                                
1 Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar 
atividades; 
II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, 
deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva 
o indiciado ou acusado dela permanecer distante; 
IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a 
investigação ou instrução; 
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha 
residência e trabalho fixos; 
VI - 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; 
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de 
reiteração; 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 
obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; 
IX - monitoração eletrônica. 
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É de se reconhecer que, dentre todas as medidas cautelares previstas no Código de 

Processo Penal, a prisão cautelar é a mais extrema, tendo em vista que priva o acusado do seu 

direito de liberdade. Por esse motivo, deve ser aplicada como medida última. 

Sendo assim, previstos os requisitos da prisão preventiva, cabe ao Juízo analisar 

eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, para, somente 

então, se impossível a adoção de medidas menos gravosas, decretar a prisão preventiva, na 

forma do Art. 282, § 6° do Código de Processo Penal2. 

Importante destacar que as medidas cautelares diversas da prisão devem cumprir os 

mesmos requisito e fundamento da prisão preventiva. Ora, são também cautelares restritivas de 

direitos e, por isso, não podem ser impostas se inexistentes o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis, que serão amplamente abordados no tópico seguinte (LOPES JUNIOR, 2016).  

Dessa forma, presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, porém, suficientes 

medidas menos gravosas, em observância ao princípio da proporcionalidade, deve o magistrado 

aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 e 320 do Código de 

Processo Penal3 (LOPES JUNIOR, 2016). 

Passa-se agora à análise do requisito e do fundamento da modalidade prisional, quais 

sejam, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. 

1.2 Fumus comissi delicti e periculum libertatis: requisito e fundamento da prisão 

preventiva 

Como requisito e fundamento da prisão preventiva, Aury Lopes Junior (2016) aponta o 

fumus comissi delicti e o periculum libertatis, respectivamente. Ou seja, devem existir a fumaça 

do cometimento do crime e o perigo acarretado pela liberdade do agente para que seja possível 

a decretação da modalidade prisional. 

A fumaça do cometimento do crime constitui-se da alta probabilidade do 

empreendimento criminoso por parte de determinada pessoa. Ou seja, para que reste 

configurado o requisito da prisão preventiva é necessária a verossimilhança do cometimento do 

delito, pois sem tal juízo de alta probabilidade não há que se falar em cabimento de decreto 

prisional preventivo (LOPES JUNIOR, 2016). 

                                                
2 Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: 

[...] 
§ 6o A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar 
(art. 319). 

3 Art. 320. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar 
as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 
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Porém, para que haja tal verossimilhança, o fato praticado deve, por óbvio, constituir 

uma conduta típica. Da mesma maneira, é necessária a alta probabilidade de que a conduta seja 

ilícita, mesmo por que a ilicitude é tipificada. Também, é imprescindível a demonstração de 

que haja culpabilidade, ou seja, que o agente tenha capacidade de entender o caráter ilícito da 

sua conduta (LOPES JUNIOR, 2016). 

Sendo assim, uma vez demonstrada a alta probabilidade de cometimento de uma 

conduta típica, ilícita e culpável, estar-se-á atendido o requisito da prisão preventiva. Em outras 

palavras, porém agora nos moldes do Art. 312 do Código de Processo Penal4, haverá o fumus 

comissi delicti quando existente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria 

(LOPES JUNIOR, 2016). 

Quanto ao fundamento da prisão preventiva, o periculum libertatis, trata-se do perigo 

decorrente da liberdade do agente, ou seja, do risco que o estado de liberdade do suposto autor 

do fato acarreta para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução 

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Tais hipóteses são também pressupostos da 

prisão preventiva, motivo pelo qual estudaremos cada qual isoladamente no tópico a seguir 

(LOPES JUNIOR, 2016). 

1.3 Pressupostos da prisão preventiva legalmente previstos 

Os pressupostos da prisão preventiva são aqueles previstos no art. 312 do Código de 

Processo penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 

O primeiro dos pressupostos, a garantia da ordem pública, é um conceito subjetivo e 

vago, sendo, por isso, alvo de muitas críticas. Entretanto, predomina o entendimento de que a 

garantia da ordem pública tem por fim evitar a reiteração da prática criminosa pelo agente. Ou 

seja, a prisão evitaria que o acusado voltasse a delinquir (LOPES JUNIOR, 2016). 

Sobre o tema, dispõe Julio Fabbrini Mirabete (2001, p. 385): 

Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança necessárias 
para evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima e seus 
familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é acentuadamente propenso 
às práticas delituosas, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos 
estímulos relacionados com a infração cometida. Embora não se tenha firmado 
na jurisprudência um conceito estratificado para a expressão “garantia da 
ordem pública”, a periculosidade do réu tem sido apontada como fator 
preponderante para a custódia cautelar. Por isso, aberrante a interpretação do 

                                                
4 Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria. 
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dispositivo que possibilita a prisão sob o argumento de proteger o agende de 
represálias da vítima ou da família desta. Mas o conceito de ordem pública 
não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a 
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da 
gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida, como já 
se decidiu o STF, deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à relação do 
meio ambiente à ação criminosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, 
por si só, não basta à decretação da custódia provisória a simples repercussão 
do fato, sem outras consequências, não constitui circunstância suficiente para 
a decretação da custódia preventiva. Não se pode confundir “ordem pública” 
com “estardalhaço causado pela imprensa pelo inusitado do crime”. Nem 
mesmo a prática de crime definido como hediondo justifica a prisão 
preventiva se não estão presentes os pressupostos previstos no art. 312 do 
CPP. 

Ocorre que, porém, tendo em vista a abstratividade do conceito da “garantia da ordem 

pública”, muitos decretos prisionais foram fundamentados de maneira subjetiva, por exemplo, 

na gravidade do delito em abstrato e no clamor público (MACHADO, 2009). 

Como é de se esperar, nenhum desses argumentos são, entretanto, passíveis de 

fundamentar um decreto prisional. Em primeiro lugar, quanto à gravidade do delito em abstrato, 

esta não pode fundamentar a aplicação da prisão preventiva, uma vez que a decisão deve estar 

pautada em elementos concretos e objetivos (MACHADO, 2009). 

Dessa forma dispõe o julgado de um Habeas Corpus do STJ: 

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO 
PREVENTIVA. DECISÃO BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO 
DELITO. REFERÊNCIAS GENÉRICAS À GARANTIA DA ORDEM 
PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPERVENIÊNCIA 
DE SENTENÇA. PERSISTÊNCIA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1. Por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões 
de natureza cautelar – assim entendidas as que antecedem o trânsito em 
julgado da decisão condenatória – são medidas de índole excepcional, que 
somente podem ser decretadas (ou mantidas) caso venham acompanhadas de 
efetiva fundamentação. 
2. Hipótese em que a decisão que decretou a custódia do réu se limita a aludir 
à gravidade abstrata do delito e fazer referências genéricas à garantia da ordem 
pública, elementos que, desacompanhados de apontamentos concretos, não se 
prestam à manutenção da medida extrema. 
3. A superveniência de decisão condenatória recorrível não prejudica a análise 
do pedido, pois não houve o apontamento de nova justificativa, apta a embasar 
a segregação. Além disso, foi reconhecida a primariedade, bons antecedentes 
e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
4. Ordem concedida, com o intuito de assegurar possa a paciente aguardar em 
liberdade o julgamento da apelação (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 
2009, p. 1). 

Da mesma maneira, o clamor público também não é fundamentação idônea para 

justificar a decretação da cautelar prisional. Isso porque, pode-se dizer que o clamor popular é 

desmedido, apaixonado e também parcial. Sobre o tema ensina Fernando Capez (2012, p. 330): 
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O clamor popular não autoriza, por si só, a custódia cautelar. Sem periculum 
in mora não há prisão preventiva. O clamor popular nada mais é do que uma 
alteração emocional coletiva provocada pela repercussão de um crime. Sob tal 
pálio, muita injustiça pode ser feita, até linchamentos (físicos ou morais). Por 
essa razão, a gravidade da imputação, isto é, a brutalidade de um delito que 
provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e 
descrédito pela demora na prestação jurisdicional, não pode por si só justificar 
a prisão preventiva. Garantir a ordem pública significa impedir novos crimes 
durante o processo. Nesse sentido: “A repercussão do Curso de Processo Penal 
- 252-525.indd 330 21.12.2011 14:37:50 331 crime ou clamor social não são 
justificativas legais para a prisão preventiva” (STF, RT, 549/417). 

Ante o exposto, conclui-se que a garantia da ordem pública é pressuposto admitido na 

hipótese de probabilidade de reiteração de práticas delitivas pelo agente, não sendo permitida a 

sua interpretação extensiva para abarcar a gravidade do crime em abstrato e nem no clamor 

público, pelas razões acima demonstradas.  

Quanto à garantia da ordem econômica, trata-se de um pressuposto que objetiva proteger 

a reiteração de práticas criminosas contra o sistema financeiro e o mercado de valores e de 

ações. Ou seja, tem intuito similar ao pressuposto anteriormente estudado, visando, entretanto, 

prevenir novos crimes contra a ordem econômica ao invés de novos crimes comuns (LOPES 

JUNIOR, 2016). 

Em relação ao pressuposto da “conveniência da instrução criminal”, este merece maior 

atenção. Sua finalidade é prevenir, com o acautelamento do acusado, que ele obstrua o regular 

desenvolvimento do processo, principalmente no que tange à colheita de provas (LOPES 

JUNIOR, 2016). 

Ora, em havendo vítimas e/ou testemunhas a serem ouvidas que tenham 

constrangimento em relação ao suposto ator do fato, a liberdade do acusado pode lhes acarretar 

temor. Em razão disso, os seus depoimentos podem faltar com a verdade. Assim, é evidente 

que a colheita da prova poderá restar prejudicada pela liberdade do investigado, motivo pelo 

qual estaria justificada a aplicação da prisão preventiva (LOPES JUNIOR, 2016). 

Da mesma maneira, se o Juízo entender que o acusado pode vir a danificar documentos 

que são objeto de prova, bem como modificar o local em que se deram os fatos, a prisão 

preventiva também poderá ser fundamentada na conveniência da instrução criminal, uma vez 

que tais hipóteses prejudicariam a colheita probatória (LOPES JUNIOR, 2016). 

Porém, o pressuposto da conveniência da instrução criminal não pode ser invocado para 

fins de obrigar o acusado a comparecer aos atos processuais, bem como para auxiliar a colheita 

da prova com o seu interrogatório (LOPES JUNIOR, 2016). 

Isso porque, forçar o suposto ator do fato a comparecer aos atos processuais fere o seu 

direito constitucional ao silêncio. Também, objetivar o interrogatório para fins de colheita de 
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prova é ilegal, uma vez que o interrogatório é um meio de defesa do acusado, de modo que 

incabível a sua prisão para fins de autodefesa (LOPES JUNIOR, 2016). 

Quanto ao último pressuposto, “assegurar a aplicação da lei penal”, tem-se a decretação 

da prisão preventiva para fins de evitar a evasão do acusado, a sua fuga. Tal hipótese é fundada 

em projeções feitas pelo magistrado que façam crer na probabilidade de fuga do agente, desde 

que embasadas em circunstâncias concretas e não abstratas (LOPES JUNIOR, 2016). 

Sobre o tema, dispôs o Tribunal de Justiça do Maranhão: 

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DECISÃO QUE 
INDEFERE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO BASEADO NA 
GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE 
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 
1. Se a decisão que manteve a prisão do paciente, preventivamente decretada, 
está devidamente motivada em elementos concretos, no tocante à garantia 
da aplicação da lei penal, extraídos diretamente do caso - evasão do réu do 
distrito da culpa - não havendo que se falar em fundamentação inidônea. 2. As 
condições subjetivas do agente, por si sós, não têm o condão de afastar a 
medida constritiva decretada, quando existirem outros pressupostos legais que 
a ensejem. 3. Denegação do writ (MARANHÃO, 2011, n.p.). 

Além dos supracitados pressupostos, a prisão preventiva também poderá ser decretada 

na hipótese prevista no §4° do Art. 282 do Código de Processo Penal, ou seja, em caso de 

eventual descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão outrora impostas: 

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas 
observando-se a: 
[...] 
§4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, 
de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente 
ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, 
em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único) 
(BRASIL, 2017a, p. 71). 

Tal previsão legal objetiva dar efetividade às medidas cautelares, ou seja, dar a elas 

caráter coercitivo, conforme preceitua Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 852): 

De nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se 
emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos 
arts. 282, § 4°, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com redação 
determinada pela Lei no 12.403/11. Verificado o descumprimento 
injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que 
o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, 
é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra 
em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O 
magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, § 4°, do 
CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada 
para a situação concreta. 
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Não são suficientes, porém, para o decreto prisional preventivo, o cumprimento dos 

referidos pressupostos, bem como do requisito e fundamento da prisão preventiva tratados no 

início do presente capítulo. Há que se observar, também, critérios de admissibilidade, os quais 

serão a seguir demonstrados. 

1.4 Critérios de admissibilidade da prisão preventiva 

Como supracitado, o Código de Processo Penal estabeleceu o cumprimento de quatro 

critérios de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva. São aqueles previstos no 

Art. 313, incisos I, II, III e parágrafo único do mesmo Diploma5. 

Primeiramente, prevê o dispositivo legal, em seu inciso primeiro, que a prisão 

preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 

superior a quatro anos. 

Isso se dá em razão do princípio da homogeneidade, o qual pressupõe que o acusado 

não deve cumprir durante o processo reprimenda mais gravosa do que a pena definitiva que 

receberá em eventual condenação, motivo pelo qual somente em crimes cuja pena é de cárcere 

se admite a prisão cautelar preventiva. 

Acerca do tema, explica Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 975): 

Atento ao princípio da proporcionalidade, o dispositivo visa evitar que o mal 
causado durante o processo seja desproporcional àquele que, possivelmente, 
poderá ser infligido ao acusado quando de seu término. Ou seja, ao decretar a 
prisão preventiva, deve o juiz fazer um prognóstico se, ao término do 
processo, ao réu poderá ser aplicada pena privativa de liberdade. Assim, se o 
juiz, ab initio, percebe que o crime cometido pelo agente terá sua pena 
privativa de liberdade convertida em restritiva de direitos, não faz sentido que 
decrete uma prisão preventiva. Impõe-se, pois, a observância da 
homogeneidade ou proporcionalidade entre a prisão preventiva a ser decretada 
e eventual condenação a ser proferida. 

A segunda hipótese, prevista no inciso segundo do Art. 313 do CPP, dispõe que será 

admitida a decretação da prisão preventiva se o acusado tiver sido condenado por outro crime 

doloso, em sentença transitada em julgado, ou seja, se for reincidente em crime doloso (LIMA, 

2017). 

                                                
5 Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: 

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; 
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no 
inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; 
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou 
pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; 
Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da 
pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado 
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. 
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É importante ressaltar que não se trata da reincidência pura e simples, mas sim da 

reincidência em crime doloso. Deve-se notar também que, em sendo o acusado reincidente em 

crime doloso, não se faz necessário observar se a pena prevista para o crime é de detenção ou 

de reclusão pois, independentemente, caberá o decreto prisional. Assim: 

Como se pode notar, não basta que o acusado seja reincidente. Na verdade, o 
legislador exige que esta reincidência seja específica em crime doloso, 
hipótese em que sua prisão preventiva poderá ser decretada 
independentemente da quantidade de pena cominada ao delito (LIMA, 2017, 
p. 976). 

Entretanto, há exceção para esse critério de admissibilidade. Se entre a data do 

cumprimento da pena e o crime posterior tiver transcorrido lapso temporal superior ao de cinco 

anos, nos moldes do Art. 64, I do Código Penal (CP), não será admitida a decretação da prisão 

preventiva, uma vez que não será mais hipótese de reincidência. 

O terceiro critério de admissibilidade, aquele previsto no Art. 313, III do CPP, autoriza 

o decreto prisional se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, objetivando garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência. 

Dessa maneira, em sendo descumpridas quaisquer medidas protetivas de urgência 

outrora decretadas em desfavor do agente, será cabível a decretação da prisão preventiva 

(LIMA, 2017). O dispositivo tem o intuito de atribuir coercibilidade às medidas de que trata o 

Art. 22 da Lei Maria da Penha. 

Por fim, importante destacar que todos os critérios de admissibilidade devem ser 

observados nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, para que seja 

admitida a decretação da prisão preventiva devem estar cumpridos além desses critérios, os 

pressupostos de que trata o Art. 312 do mesmo Diploma, bem como o requisito e o fundamento 

da modalidade prisional. 

1.5 Princípios da prisão cautelar historicamente instituídos 

1.5.1 Jurisdicionalidade 

O princípio da jurisdicionalidade, assegurado constitucionalmente, prevê que ninguém 

poderá ser preso sem que haja um processo anterior. Dessa maneira dispõe o Art. 5°, LXI da 

Carta Magma: “Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou 

crime propriamente militar, definidos em lei” (BRASIL, 2017b, p. 21). 
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Assim, para que um agente seja privado de sua liberdade é imprescindível que haja um 

processo prévio (LOPES JÚNIOR, 2016). 

1.5.2 Motivação 

Quanto à motivação, trata-se de um princípio referente às decisões judiciais. Isso 

porque, toda decisão jurisdicional deve ser motivada. Ou seja, o magistrado deve demonstrar 

expressamente quais as razões o convenceram daquela decisão.  

A motivação é de extrema importância para garantir que o juiz não opere de maneira 

arbitrária, uma vez que necessariamente deve fundamentar suas decisões, vigorando, portanto, 

no ordenamento pátrio, o livre convencimento motivado (KRIEGER, 2012).  

Tal princípio, diante de sua importância, está constitucionalmente previsto no Art. 93, 

IX da Constituição Federal, o qual dispõe: 

Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação 
(BRASIL, 2017b, p. 85). 

Dessa maneira, depreende-se do texto constitucional que, em não havendo 

fundamentação da decisão judicial, estar-se-á diante de uma nulidade. Porém, para fins de sanar 

tal omissão, é cabível à parte entrar com embargos de declaração (KRIEGER, 2012). 

1.5.3 Contraditório 

O contraditório, para o acusado, é um princípio muito valioso quando da privação da 

sua liberdade. Trata-se da oportunidade que o agente deve ter para se manifestar acerca da 

cautelar que lhe foi imposta, permitindo a verificação da sua real necessidade pelo magistrado.  

Um dos seus principais marcos se deu em 2015, com a implementação da audiência de 

custódia. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (2017, n.p.), o instituto: 

[...] consiste na garantia da rápida apresentação do preso a um juiz nos casos 
de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja apresentado e 
entrevistado pelo juiz, em uma audiência em que serão ouvidas também as 
manifestações do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado 
do preso. Durante a audiência, o juiz analisará a prisão sob o aspecto da 
legalidade, da necessidade e da adequação da continuidade da prisão ou da 
eventual concessão de liberdade, com ou sem a imposição de outras medidas 
cautelares, e poderá avaliar também eventuais ocorrências de tortura ou de 
maus-tratos, entre outras irregularidades. 
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Somente então, após a audiência de custódia, o juiz irá decretar a prisão preventiva do 

acusado ou agraciar-lhe com a liberdade provisória. Dessa maneira, vislumbra-se maior eficácia 

do princípio do contraditório, uma vez que, através da supracitada entrevista, o acusado 

exercerá o seu direito oralmente. 

A audiência de custódia, entretanto, ainda não foi implementada em todas as comarcas, 

tendo em vista que o projeto é recente. Porém, de acordo com os dados colhidos pelo Conselho 

Nacional de Justiça (2017, n.p.), é notória a sua efetividade: 

Total no Brasil até junho/17: 

• Total de audiências de custódia realizadas: 258.485 

• Casos que resultaram em liberdade: 115.497 (44,68%) 

• Casos que resultaram em prisão preventiva: 142.988 (55,32%) 

Diante do exposto, é inegável a importância do princípio do contraditório para o 

investigado, principalmente com a implementação da audiência de custódia, uma vez que o juiz 

poderá, desde já, identificar a desnecessidade da cautelar prisional e conceder-lhe liberdade. 

1.5.4 Provisionalidade 

A prisão preventiva é um instituto situacional. Por essa razão, o princípio da 

provisionalidade prevê que, uma vez desaparecidos o requisito ou o fundamento da cautelar 

prisional, ela deverá ser imediatamente revogada. Assim dispõe o Art. 282, §5° do Código de 

Processo Penal: “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” (BRASIL, 2017a, p. 71). 

Conclui-se, portanto, que uma vez desaparecidos o “fumus comissi delicti” ou o 

“periculum libertatis” a prisão deverá ser revogada, sob pena de configurar-se ilegal, passível 

de habeas corpus (LOPES JUNIOR, 2016). 

1.5.5 Provisoriedade 

O princípio da provisoriedade, diferentemente, está relacionado ao prazo da cautelar 

prisional, que deve ser curto/razoável. A prisão preventiva, entretanto, diferentemente da 

temporária, não tem previsão legal que dispõe um prazo máximo (LOPES JUNIOR, 2016). 

Em que pese ter havido tentativa de fixação do prazo máximo no Projeto de Lei n° 

4208/2001, o texto que tratava do prazo determinado foi vetado. Assim, apesar de a prisão 

preventiva ter como um de seus princípios a provisoriedade, uma de suas maiores críticas é o 
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fato de não haver prazo positivado, assunto que será amplamente abordado no capítulo seguinte 

(LOPES JUNIOR, 2016). 

1.5.6 Excepcionalidade 

Considerando a prisão preventiva como a medida cautelar mais gravosa, esta somente 

pode ser decretada em último caso. Ou seja, em sendo suficientes a aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, não há que se falar em acautelamento do agente (LOPES 

JUNIOR, 2016). 

Sobre o tema, dispõe o Art. 282, §6° do Código de Processo Penal: “A prisão preventiva 

será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)” 

(BRASIL, 2017a, p. 71). 

Da mesma maneira, prevê o Art. 310, inciso II do mesmo Diploma: “Converter a prisão 

em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, 

e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” 

(BRASIL, 2017a, p. 79, grifo nosso). 

Assim, em sendo suficientes as medidas cautelares menos gravosas, o magistrado deverá 

aplicá-las, sendo a prisão preventiva cabível somente em caso de eventual descumprimento, 

insuficiência ou inadequação das medidas cautelares alternativas, vigendo a excepcionalidade 

da cautelar prisional (LOPES JUNIOR, 2016). 

1.5.7 Proporcionalidade 

O princípio da proporcionalidade pressupõe que o magistrado pondere a privação de um 

suposto inocente de sua liberdade com a necessidade da prisão em razão dos elementos 

probatórios já existentes.  

Dispõe sabiamente o professor Aury Lopes Junior (2016, p. 445): 

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. Deverá valorar se esses elementos justificam 
a gravidade das consequências do ato e a estigmatização jurídica e social que 
irá sofrer o acusado. Jamais uma medida cautelar poderá se converter em uma 
pena antecipada, sob pena de flagrante violação à presunção de inocência. 

Da mesma maneira, o princípio da proporcionalidade também pressupõe que a prisão 

preventiva não poderá ser decretada para os crimes em que a pena cominada não seja privativa 

de liberdade. Ou seja, o magistrado deverá sopesar a sanção prevista para o crime supostamente 

praticado e aquela a ser imposta em âmbito de cautelar, objetivando não ofender o princípio em 
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questão (LOPES JUNIOR, 2016). Assim dispõe o Art. 283, §1°: “As medidas cautelares 

previstas neste Título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou 

alternativamente cominada pena privativa de liberdade” (BRASIL, 2017a, p. 71). 

Conclui-se, portanto, que não é cabível a decretação da prisão preventiva quando a 

infração penal supostamente cometida for punida com pena restritiva de direitos ou faz jus a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (LOPES JUNIOR, 2016). 

Isso porque, não há proporcionalidade ou razoabilidade em se ver aplicada uma cautelar mais 

gravosa do que a pena que o suposto autor do fato deverá cumprir em concreto, quando do 

trânsito em julgado da eventual condenação. 

Como demonstrado no tópico acerca do princípio da provisoriedade, um dos pontos 

críticos da modalidade prisional preventiva é referente ao seu prazo de duração. Em que pese 

ser uma medida teoricamente de caráter provisório, o seu prazo não é legalmente previsto. Dada 

a importância do tema, o capítulo seguinte desenvolverá sobre o prazo da prisão cautelar 

preventiva. 



 23 

 DA AUSÊNCIA DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA 

Ao contrário da prisão temporária, a qual tem prazo máximo de duração, a prisão 

preventiva sofre com a indeterminação do seu prazo. Em razão disso, a cautelar prisional acaba 

por deixar de lado o seu caráter provisório, adquirindo uma postura definitiva, uma vez que, se 

devidamente motivada, pode permanecer durante toda a instrução criminal, inclusive por anos. 

2.1 Prazo jurisprudencialmente consolidado 

Em razão da omissão legal quanto ao prazo da prisão preventiva, a jurisprudência 

consolidou o entendimento de que a instrução criminal poderia durar até, no máximo, 81 dias. 

A base de cálculo utilizada foi a do somatório de todos os prazos existentes para a prática de 

atos processuais no Código vigente, não abrangendo, entretanto, os prazos da movimentação 

cartorária, conforme dispõe Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 982-983): 

Esse prazo de 81 (oitenta e um) dias foi fixado em leading case do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, em consideração aos prazos legais fixados para a 
prática de atos processuais no antigo procedimento comum ordinário dos 
crimes punidos com reclusão, em se tratando de acusado preso, decorrendo da 
soma do prazo de todos os atos da persecução penal, desde o início do 
inquérito policial ou da segregação do acusado, até a prolação da sentença, 
sem que fossem levados em consideração nessa contagem os prazos para a 
movimentação cartorária. Confira-se tais prazos: I) Inquérito: 10 (dez) dias 
(CPP, art. 10, caput); 2) Denúncia: 5 (cinco) dias (CPP, art. 46, caput); 3) 
Defesa Prévia: 3 (três) dias (CPP, antiga redação do art. 395, caput); 4) 
Inquirição de testemunhas: 20 (vinte) dias (CPP, antiga redação art. 401, 
caput); 5) Requerimento de diligências: 2 (dois) dias (CPP, revogado art. 499, 
caput); 6) Despacho do requerimento de diligências: 10 (dez) dias (CPP, 
revogado art. 499, c/c art. 800, § 3"); 7) Alegações das partes: 6 (seis) dias 
(CPP, revogado art. 500, caput); 8) Diligências ex officio: 5 (cinco) dias (CPP, 
revogado art. 502, c/c art. 800, inciso II); 9) Sentença: 20 (vinte) dias (CPP, 
revogado art. 502, ele art. 800, § 3°). 

Assim, vislumbrou-se que a prisão preventiva não poderia exceder o tempo previsto 

para o término da instrução criminal de 81 dias, sob pena de configurar excesso de prazo, 

passível de um pedido de relaxamento da prisão, uma vez que se tornaria ilegal (LIMA, 2017). 

Contudo, diante do novo procedimento comum ordinário constante no Art. 394, §º1, I 

do Código de Processo Penal6, cabível para os crimes cuja sanção máxima cominada é igual ou 

superior a quatro anos de pena privativa de liberdade, o prazo para o término da instrução 

                                                
6 Art. 394. O procedimento será comum ou especial. 

§ 1o O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. 
[...] 
I - ordinário, quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima cominada for igual ou superior a 4 (quatro) anos 
de pena privativa de liberdade; 
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criminal quando o réu estiver preso foi modificado, passando a ser de 95 a 190 dias (LIMA, 

2017). 

Entretanto, até que ponto esse prazo jurisprudencialmente consolidado deverá ser 

observado? Trata-se de uma delimitação improrrogável independentemente da individualidade 

de cada processo? Tais questionamentos serão sanados no tópico seguinte. 

2.2 Cabimento do prazo jurisprudencialmente consolidado sob a ótica da 

proporcionalidade 

Em que pese a tentativa da jurisprudência em delimitar um prazo, seja razão do aumento 

da criminalidade no país, seja em razão da individualidade de cada processo, notou-se que o 

prazo para a conclusão da instrução criminal jurisprudencialmente consolidado não poderia ser 

observado de maneira absoluta. Isso porque, como é sabido, cada caso detém uma 

complexidade própria e única, devendo ser analisado sob a luz do princípio da 

proporcionalidade (LIMA, 2017).  

Assim, em muitas hipóteses os Tribunais não têm reconhecido o excesso de prazo 

alegado pela Defesa Técnica, uma vez que os prazos para os atos processuais não apodem ser 

analisados de forma matemática, afim de se levar em conta a individualidade de cada processo. 

Acerca do tema explica o professor Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 986-987): 

Com o incremento da criminalidade no país, e a crescente e consequente 
complexidade dos processos criminais, consolidou-se perante os Tribunais 
Superiores o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução 
processual de réu preso não tem natureza absoluta podendo ser dilatado com 
fundamento no princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade), seja em 
virtude da complexidade da causa, seja em face da pluralidade de réus 
envolvidos no fato delituoso. Portanto, não é o simples somatório aritmético 
dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de 
balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da 
culpa. Dependendo da natureza do delito e das diligências necessárias no curso 
do processo, é possível, então, que eventual dilação do feito seja considerada 
justificada. 

Dessa maneira, a depender da complexidade do processo, quanto ao crime envolvido e 

número de acusados, por exemplo, restará justificada a dilatação do prazo para o fim da 

instrução criminal, desde que a delonga não tenha sido provocada nem pelo Juízo nem pelo 

Ministério Público, mas tão somente pelo trâmite processual naturalmente complexo (LIMA, 

2017). 
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2.3 Excesso de prazo 

Ocorre que, entretanto, o nobre autor, Renato Brasileiro de Lima, desenvolveu as 

hipóteses em que a o excesso de prazo deverá ser acolhido pelo Juízo para fins de relaxar a 

prisão do acusado.  

São elas: a “mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela 

acusação”; a “mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito 

à razoável duração do processo” e a “mora processual incompatível com o princípio da 

razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional” (LIMA, 

2017). 

O primeiro deles, como do próprio título se depreende, diz respeito à demora processual 

decorrente de diligências exclusivas da acusação, isto é, do Ministério Público. Não se pode 

admitir, por óbvio, que o acusado fique acautelado por prazo abusivo em razão de 

requerimentos unicamente ministeriais, por mais importantes que o sejam.  

A segunda hipótese, da mesma maneira, tem referência com a delonga processual em 

razão exclusivamente da máquina judiciária. Ou seja, quando a morosidade decorre dos defeitos 

do desenrolar da justiça pelo Estado. Seja pela falta de material ou pela falta de pessoas.  Como 

bem relatado no livro de Renato Brasileiro de Lima, o voto do Ministro Celso de Mello acerca 

do tema: 

O excesso de prazo, quando exclusivamente imputável ao aparelho judiciário, 
não derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatório causalmente 
atribuível ao réu, traduz situação anômala que compromete a efetividade do 
processo, pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do 
cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à 
resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5°, LXXVIII) e com 
todas as garantias reconhecidas pelo ordenamento constitucional, inclusive a 
de não sofrer o arbítrio da coerção estatal representado pela privação cautelar 
da liberdade por tempo irrazoável ou superior àquele estabelecido em lei 
(BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 2008, p. 44 apud LIMA, 2017, p. 988). 

Por fim, a terceira e última hipótese não está relacionada com a mora de algum órgão 

em específico. Diz respeito ao excesso de prazo de uma maneira geral, quando exorbitante. 

Assim, se o tempo que o preso estiver submetido ao acautelamento for desmedido, desarrazoado 

à proposta da prisão, deverá ser reconhecido como excessivo e, portanto, passível de 

relaxamento (LIMA, 2017). 

Contudo, em sendo a demora processual uma consequência exclusivamente dos atos da 

defesa, não haveria que se falar em excesso de prazo da prisão. O autor destacou algumas 

hipóteses de atos protelatórios causados pela defesa. 
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Primeiramente, se o processo está aguardando o julgamento de recurso em sentido 

estrito interposto pela defesa. Em segundo lugar, se está se aguardando a realização de perícias 

requeridas pela defesa. Ainda, por último, se está se aguardando, para o término da instrução 

criminal, o retorno de precatórias para oitiva de testemunhas da defesa ou se a instrução se 

delonga em razão das constantes faltas das testemunhas de defesa, seria desarrazoado a alegação 

de constrangimento ilegal e o consequente pedido de relaxamento da prisão pelo patrono do 

acusado (LIMA, 2017). 

Ora, isso se dá em razão de a defesa ter sido a causadora do atraso da instrução criminal. 

Como já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na Súmula 64, não se configura 

constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução quando provocado pela Defesa Técnica. 

Assim, nessas hipóteses, não será deferido pedido de relaxamento da prisão em razão do 

excesso de prazo (LIMA, 2017). 

Porém, acerca desse posicionamento, é importante destacar que há quem pense em 

contrário. O direito de defesa do acusado não pode ser colocado em xeque para evitar uma 

futura alegação de mora no término da instrução em razão de atos da defesa, de modo a justificar 

a mantença do acusado em cárcere.  

Observe-se que se a demora no julgamento de um recurso ou na colheita de provas 

testemunhais da defesa forem considerados atos protelatórios por ela praticados, o patrono se 

verá receoso em exercer a defesa do seu cliente de maneira assídua para que a prisão dele não 

se delongue (LIMA, 2017). 

Estar-se-ia diante de nítida ofensa ao direito de defesa do acusado, que não pode ser 

ponderado com o seu direito de liberdade. Assim, o investigado pode e deve requerer todos os 

atos que julgar necessários para a fiel comprovação de sua inocência e, consequentemente, 

concessão de sua liberdade. 

Para tal, a defesa não deveria temer que esses requerimentos venham a ser considerados 

como garantidores da prisão do acusado, mesmo quando restar configurado o excesso de prazo, 

por terem partido dela. Dessa forma: 

Ninguém pode sofrer qualquer espécie de punição simplesmente por fazer uso 
de um recurso previsto em lei sob pena de obrigarmos a defesa a não recorrer, 
a não arrolar testemunhas a fim de que possa arguir eventual excesso de prazo. 
Impõe-se diferenciar, portanto, o uso normal do direito de defesa, com o 
exercício das suas faculdades procedimentais decorrentes do pleno 
contraditório judicial, seja arrolando testemunhas residentes em outra comarca 
para comprovar eventual álibi, seja interpondo recursos previstos em lei, do 
uso abusivo do direito de defesa. Em síntese, o regular exercício do direito de 
defesa não pode servir como óbice ao reconhecimento do excesso de prazo, 
sob pena de a prisão preventiva do acusado servir como elemento inibidor das 
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faculdades processuais do defensor, causando desequilíbrio incompatível com 
a paridade de armas inerentes ao devido processo legal (LIMA, 2017, p. 989-
990). 

Desse entendimento se depreende que não se considera razoável a manutenção do 

cárcere do acusado sob o argumento de que a defesa foi a responsável pelo requerimento de 

diligências/recursos devidamente previstos em lei.  

Diferentemente, porém, é a hipótese de a defesa técnica assumir uma postura claramente 

contrária ao regular prosseguimento do processo e à sua celeridade, tendo a delonga da 

instrução como fim, o que, por óbvio, não poderá fundamentar um pedido de relaxamento de 

prisão por excesso de prazo. 

2.4 Releitura das Súmulas 21 e 52 do STJ 

Outra importante questão acerca do constrangimento ilegal por excesso de prazo consta 

nas súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça. As súmulas dispõem que a alegação do 

constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo resta superada uma vez que o réu tenha 

sido pronunciado (Súmula 21) ou que a instrução criminal tenha se encerrado (Súmula 52). 

Ora, a sentença de pronúncia não põe fim ao processo, bem como o término da instrução 

criminal também não. Assim, observando-se as supracitadas súmulas, estar-se-ia diante de uma 

possível duração da cautelar preventiva por anos, indeterminadamente, sendo impossível a 

alegação do seu constrangimento ilegal. 

Onde estaria a razoabilidade da prisão preventiva nessas situações? Justamente por não 

se demonstrar em nada razoável, as Súmulas 21 e 52 do STJ têm sofrido uma releitura pelos 

Tribunais Superiores (LIMA, 2017). 

A nova interpretação alcançada pelos Tribunais se dá também em razão do princípio 

constitucional da razoável duração ao processo, previsto no Art. 5°, inciso LXXVIII da 

Constituição Federal7. 

Dessa forma, entendeu-se que mesmo finda a instrução criminal ou ainda que o réu já 

tenha sido pronunciado, poderá haver constrangimento ilegal por excesso de prazo se 

constatada dilatação excessiva da duração do processo (LIMA, 2017). 

                                                
7 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
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. 
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Porém, em que pese se falar em dilatação excessiva, nota-se que o excesso não pode ser 

constatado objetivamente, tendo em vista a ausência de prazo para a medida. Por essa razão, 

numerosas são as críticas sobre a problemática, que serão desenvolvidas a seguir. 

2.5 Crítica à ausência de prazo para a prisão preventiva 

Diante de todo o exposto, se depreende que, em que pese a tentativa da jurisprudência 

de consolidar um prazo para a duração da prisão preventiva, predomina a sua indeterminação. 

Seja em razão da necessidade de individualização de cada processo ou da análise de sua 

complexidade, o prazo a que chegou a jurisprudência através do somatório outrora comentado 

não é absoluto. 

Assim, o preso preventivamente sofre tanto com a sua condição de acautelado como 

com a indeterminação dessa condição. Não se trata de um cumprimento de pena devidamente 

estipulada, mas sim do cumprimento de uma medida cautelar para assegurar o devido 

prosseguimento do processo. 

Entretanto, lastimavelmente, ela pode perdurar por tempo indeterminado, a depender do 

trâmite processual, adquirindo uma espécie de caráter definitivo, o que foge nitidamente ao 

objetivo das cautelares processuais. 

O caráter definitivo assumido pela prisão preventiva demonstra inclusive o quão 

excessiva tem sido a aplicação da medida. O próximo capítulo abordará justamente sobre os 

excessos da modalidade prisional. 
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 DOS EXCESSOS DA PRISÃO PREVENTIVA 

3.1 Do conceito de garantia da ordem pública 

De todos os pressupostos existentes para a fundamentação do decreto prisional 

preventivo, o da garantia da ordem pública é o mais invocado pelos magistrados (LOPES 

JUNIOR; ROSA, 2015). 

Não é mera coincidência o fato de ser o pressuposto mais subjetivo o que fundamenta o 

maior número de prisões preventivas. A razão da sua maior incidência é, justamente, a sua 

abstratividade. Isso porque, ela possibilita uma maior margem de interpretações e, portanto, de 

cabimento da cautelar prisional (CECHINEL, 2017). 

A doutrina vem divergindo acerca do conceito da garantia da ordem pública. Não há 

uma definição uníssona sobre o tema. Assim, a falta de concretude do conceito pode, e vem 

sendo, utilizada de maneira a ampliar o cabimento da modalidade cautelar prisional. 

A ideia principal do pressuposto da garantia da ordem pública, entretanto, é a de evitar 

a reiteração da prática delitiva pelo agente. Ou seja, se do histórico do agente se depreender o 

fundado receio de que ele possa voltar a delinquir, restará cabível a aplicação da prisão 

preventiva (LOPES JUNIOR, 2016). 

Ocorre que, sobre este ponto, impera uma enorme crítica. Se a garantia da ordem pública 

é invocada quando há receio de reiteração de práticas criminosas, ela se trata de nada mais que 

uma mera projeção, suposição, imaginação do magistrado dessa eventual possibilidade de 

cometimento de novo crime pelo agente. 

Ora, se não através de previsões de futuro, vidência e bolas de cristal, como poderia o 

magistrado saber se o acusado virá a cometer novos crimes? O fato de o investigado ter 

cometido crimes anteriormente garante que ele voltará a delinquir? Com base em que? (LOPES 

JUNIOR, 2006). 

Justamente por não haverem respostas para essas perguntas é que se afirma: o conceito 

de garantia da ordem pública, bem como de garantia da ordem econômica, trata de uma 

possibilidade que o legislador viu de abarcar um enorme número de prisões que nada tem a ver 

com o regular prosseguimento do processo e com a real natureza das medidas cautelares. 

Isso porque, conforme dispõe Aury Lopes Junior (2006, p. 213): 

[...] as medidas cautelares não se destinam a "fazer justiça", mas sim garantir 
o normal funcionamento da justiça através do respectivo processo (penal) de 
conhecimento. Logo, são instrumentos a serviço do instrumento processo; por 
isso, sua característica básica é a instrumentalidade qualificada ou ao 
quadrado. É importante fixar esse conceito de instrumentalidade qualificada, 
pois só é cautelar aquela medida que se destinar a esse fim (servir ao processo 
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de conhecimento). E somente o que for verdadeiramente cautelar é 
constitucional. 

Assim: 

Além de ser um diagnóstico absolutamente impossível de ser feito (salvo para 
os casos de vidência e bola de cristal), é flagrantemente inconstitucional, pois 
a única presunção que a Constituição permite é a de inocência e ela permanece 
intacta em relação a fatos futuros (LOPES JUNIOR, 2006, p. 214). 

Daí se conclui, infelizmente, que o instituto se trata tão somente de um mecanismo legal 

que possibilita a prisão daqueles que são considerados perigosos, bem como daqueles que 

acarretaram clamor público, tendo como finalidade, ainda, a demonstração para a sociedade de 

que o Estado está fazendo o seu serviço.  

Desse ponto se depreende que a prisão preventiva quando decretada em razão da ordem 

pública ou da ordem econômica é utilizada indevidamente, assemelhando-se a uma medida de 

segurança. Sobre o tema destaca Aury Lopes Junior (2006, p. 214): 

Trata-se de grave degeneração transformar uma medida processual em 
atividade tipicamente de polícia, utilizando-as indevidamente como medidas 
de segurança pública. Quando se mantém uma pessoa presa em nome da 
ordem pública, diante da reiteração de delitos e o risco de novas práticas, está 
se atendendo não ao processo penal, mas sim a uma função de polícia do 
Estado, completamente alheia ao objeto e fundamento do processo penal. 
Inadmissível, portanto, a prisão preventiva sob o argumento de "perigo de 
reiteração” de condutas criminosas. Trata-se de (absurdo) exercício de 
violência por parte de julgadores, que até onde temos conhecimento ainda não 
possuem um periculosômetro (diria ZAFFARONI) à disposição. 

Assim, decisões fundamentadas na garantia da ordem pública ou econômica são 

manifestamente contrárias ao sistema acusatório a que o ordenamento brasileiro é inerente. No 

sistema acusatório deve haver possibilidade concreta de se contestar as hipóteses probatórias 

levantadas contra o acusado (LOPES JUNIOR, 2006). 

Porém, conforme bem questiona o autor, “Como refutar esse exercício de vidência por 

parte do magistrado? Como provar (como se o imputado tivesse que provar algo...) que no 

futuro não irei cometer nenhum crime?” (LOPES JUNIOR, 2006, p. 214). 

Novamente, por não haverem respostas, é notório que o conceito de garantia da ordem 

pública ou econômica deve ser considerado inconstitucional, uma vez que o futuro do agente 

não pode ser adivinhado pelo magistrado e, por essa razão, não pode servir para fundamentar 

tal modalidade prisional, visto que foge totalmente ao fim da medida cautelar de garantir o 

processo (LOPES JUNIOR, 2006). 
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Assim, tem-se que o conceito de ordem pública, nitidamente subjetivo, vem sendo 

invocado para fins de segurança da sociedade, uma vez que os magistrados utilizam-no como 

instrumento de prevenção geral e especial (LOPES JUNIOR, 2006). 

Entretanto, essas características devem estar inerentes à prisão pena, motivo pelo qual 

há notória desvirtuação da verdadeira função da prisão preventiva, que passa a adquirir um 

perfil de pena antecipada, isto é, de cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória (LOPES JUNIOR, 2006). 

Dessa forma, o supracitado autor conclui: 

Em outros casos, a prisão para garantia da ordem pública atende a uma dupla 
natureza: pena antecipada e medida de segurança, já que pretende isolar um 
sujeito supostamente perigoso. E inconstitucional atribuir à prisão cautelar a 
função de controlar o alarme social, e por mais respeitáveis que sejam os 
sentimentos de vingança, nem a prisão preventiva pode servir como pena 
antecipada e fins de prevenção, nem a Estado, enquanto reserva ética, pode 
assumir esse papel vingativo (LOPES JUNIOR, 2006, p. 217). 

Importante destacar que a ordem pública é invocada desde muito, principalmente por 

governos autoritários que buscam uma autorização generalizada para prender. Assim, 

demonstra o autor: 

Sua origem remonta a Alemanha na década de 30, período em que o nazi-
fascismo buscava exatamente isso: uma autorização geral e aberta para 
prender. Até hoje, ainda que de forma mais dissimulada, tem servido a 
diferentes senhores, adeptos dos discursos autoritários e utilitaristas, que tão 
"bem" sabem utilizar dessas cláusulas genéricas e indeterminadas do Direito 
para fazer valer seus atos prepotentes (LOPES JUNIOR, 2006, p. 216). 

Por fim, restou demonstrado que o pressuposto da garantia da ordem pública é 

totalmente contrário ao propósito garantista da Constituição Federal de 1988, que dispõe 

expressamente pelo zelo à democracia, razão pela qual deveria ser considerando 

inconstitucional. 

3.2 Da inaplicabilidade dos fundamentos da gravidade do delito em abstrato e do clamor 

público 

Como estudado no primeiro capítulo, quando da análise dos pressupostos da prisão 

preventiva, observou-se que muitas cautelares prisionais foram fundamentadas na gravidade do 

delito em abstrato e no clamor público, possíveis diante do caráter abstrato do conceito da 

ordem pública. 
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Entretanto, da jurisprudência resta pacificado o entendimento de que tais argumentos 

não são passíveis de fundamentar a decretação da prisão preventiva, conforme os ensinamentos 

de Renato Brasileiro de Lima (2017, p. 966): 

Por isso que a Suprema Corte tem censurado decisões que fundamentam a 
privação cautelar da liberdade no reconhecimento de fatos que se subsumem 
à própria descrição abstrata dos elementos que compõem a estrutura jurídica 
do tipo penal. Os elementos próprios à tipologia bem como as circunstâncias 
da prática delituosa não são suficientes a respaldar a prisão preventiva, sob 
pena de, em última análise, antecipar-se o cumprimento de pena ainda não 
imposta. Esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos 
proferidos no âmbito daquela Corte, ainda que o delito imputado ao acusado 
seja legalmente classificado como crime hediondo. Afinal, até que sobrevenha 
sentença condenatória irrecorrível (CF, art. 5°, LVII), não se revela possível 
presumir a culpabilidade do acusado, qualquer que seja a natureza da infração 
penal que lhe tenha sido imputada. Também não será possível a decretação da 
prisão preventiva em virtude da repercussão da infração ou do clamor social 
provocado pelo crime, isoladamente considerados. Tais argumentos, de per si, 
não são justificativas para a tutela penal cautelar. Afirmações a respeito da 
gravidade do delito trazem aspectos já subsumidos ao próprio tipo penal, ou 
seja, aspectos como a gravidade em abstrato do delito, o clamor social 
provocado pelo delito, ou a necessidade de segregação cautelar do agente 
como forma de se acautelar o meio social devem permanecer alheios à 
avaliação dos pressupostos da prisão preventiva, mormente para garantia da 
ordem pública, pois desprovidos de propósito cautelar. 

Assim, vigora o entendimento de que tais argumentos devem ser afastados da 

fundamentação dos decretos prisionais preventivos, uma vez que a prisão preventiva não 

deveria objetivar, em hipótese alguma, punir o acusado, mas sim assegurar o regular 

desenvolvimento do processo. 

Portanto, tais motivações demonstram-se excessos ao cabimento da modalidade 

prisional. E, em razão disso, merecem ser reformadas quando em segunda instância. Acerca do 

tópico: 

Nessas hipóteses de clamor público e repercussão social do fato delituoso, não 
se vislumbra periculum libertatis, eis que a prisão preventiva não seria 
decretada em virtude da necessidade do processo, mas simplesmente em 
virtude da gravidade abstrata do delito, satisfazendo aos anseios da população 
e da mídia. Não custa lembrar: o poder judiciário está sujeito à lei e, sobretudo, 
ao direito, e não à opinião da maioria, facilmente manipulada pela mídia 
(LIMA, 2017, p. 966). 

3.3 Da garantia da ordem econômica 

O pressuposto da garantia da ordem econômica objetiva tutelar o capital especulativo. 

Porém, essa não deveria ser uma das missões da prisão preventiva no Brasil. Seja porque aqui 

não há, praticamente, grandes especulações, seja porque nada tem a ver com o objetivo da 

medida cautelar (LOPES JUNIOR, 2006). 
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Ora, se o intuito é inibir práticas criminosas contra o sistema financeiro e contra o 

mercado de valores e de ações, dever-se-ia objetivar as sanções contra a pessoa jurídica, 

recorrendo ora ao direito administrativo, ora às restrições comerciais, em observância ao 

princípio do direito penal mínimo (LOPES JUNIOR, 2006). 

Incabível, portanto, é recorrer ao direito penal, principalmente à prisão preventiva, pois 

em nada se refere ao fim cautelar, ou seja, à assegurar o regular prosseguimento do processo, 

mas sim a um meio de prevenção e, portanto, de pena antecipada, igualmente inconstitucional 

(LOPES JUNIOR, 2006). 

3.4 Da conveniência da instrução criminal 

Já o pressuposto da conveniência da instrução criminal, tem como fim, principalmente, 

evitar que o investigado venha a prejudicar a colheita probatória do processo criminal.  

Desse modo, quando a liberdade do acusado ocasiona fundado receio de que ela 

acarretará prejuízos na colheita, primordialmente, dos depoimentos das vítimas e das 

testemunhas, restará configurado o pressuposto da garantia da instrução criminal. 

Trata-se de verdadeira cautelar, uma vez que tem como fim assegurar o regular 

desenvolvimento do processo. O que será agora questionado é até que ponto têm sido de fato 

necessária (LOPES JUNIOR, 2006). 

Primeiramente, importante destacar que se a colheita probatória em fase de inquérito 

policial fosse mais eficiente, a prova a ser colhida em juízo já teria bases sólidas, de modo que 

o tempo de acautelamento seria o menor possível. Isso porque, “quanto mais eficiente for a 

polícia cientifica e as técnicas de recolhimento de provas, menor é o tempo necessário para a 

apuração do fato” (LOPES JUNIOR, 2006, p. 220-221). 

Por exemplo, se os depoimentos colhidos em sede policial fossem devidamente 

gravados, um custo baixo quando em comparação aos custos da prisão preventiva para o Estado, 

por óbvio seriam reduzidas as chances de manipulação da prova, que teriam maior 

credibilidade, de modo a facilitar a apuração dos fatos e, consequentemente, reduzir o tempo 

da instrução (LOPES JUNIOR, 2006). 

Desse ponto, por exemplo, surgem os questionamentos acerca da real necessidade da 

cautelar prisional preventiva ou se, em verdade, ela está sendo utilizada por ser conveniente 

para o Estado (LOPES JUNIOR, 2006). 

Até porque, o argumento de que a liberdade do acusado pode acarretar temor para as 

vítimas e testemunhas que ainda serão ouvidas em juízo também leva ao mesmo 

questionamento. Ora, não é responsabilidade e atribuição do Estado garantir a segurança 
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pública? Se sim, não seria para o Estado muito conveniente ao invés de cumprir com os seus 

deveres criar mecanismos para ocultar a sua omissão (LOPES JUNIOR, 2006). 

Sobre o tema: 

Incumbe ao Estado as funções de segurança pública, da vítima, das 
testemunhas e de todos nos. O processo penal não é o instrumento adequado, 
sob pena de sepultarmos o Estado Democrático de Direito e todas suas 
conquistas. [...]Também não é, como explicamos anteriormente, função da 
prisão cautelar a prevenção geral e especial. Essas são funções exclusivas da 
pena, aplicada após o processo (LOPES JUNIOR, 2006, p. 221). 

Assim, em que pese o pressuposto da conveniência da instrução criminal ser de fato 

embutido de natureza cautelar, a crítica aqui levantada faz referência à real necessidade da sua 

invocação pelo Estado. 

Isso porque: “Em suma, no que se refere a tutela da prova, existem outras formas e 

instrumentos que permitem sua coleta segura com um custo (social e para o imputado) 

infinitamente menor que o de uma prisão cautelar” (LOPES JUNIOR, 2006, p. 221), de modo 

que, em assim sendo, não haveria real necessidade de se recorrer à medida mais extrema. 

3.5 Da aplicação da lei penal 

Da mesma maneira, aqui estar-se-á diante de um pressuposto com verdadeira natureza 

cautelar. Assegurar a aplicação da lei penal significa evitar que o réu se evada do distrito da 

culpa, impossibilitando o seu regular julgamento (LOPES JUNIOR, 2006). 

O fundado receio de que o acusado possa se evadir fundamenta o decreto prisional 

preventivo com base no pressuposto da aplicação da lei penal. Assim, o magistrado, através de 

projeções baseadas em circunstâncias concretas, fundamenta o decreto prisional na 

probabilidade de fuga do acusado (LOPES JUNIOR, 2016). 

Novamente, o que se busca no presente capítulo é demonstrar até que ponto há real 

necessidade da aplicação desse pressuposto ao invés de mera conveniência. 

O princípio da presunção de inocência, que prevê que toda pessoa acusada da prática de 

um crime deve ser considerada inocente até que seja provada a sua culpa, conforme dispõe o 

Art. 8° da Convenção Americana de Direitos Humanos8, deve ser interpretado extensivamente 

para abarcar a presunção de que o acusado, em regra, comparecerá aos atos da instrução. É 

inadmissível, portanto, que o Estado presuma a fuga do acusado (LOPES JUNIOR, 2006). 

                                                
8 Artigo 8º. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for 

legalmente comprovada sua culpa.  
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Enquanto eficazes os instrumentos diversos da prisão, devem eles ser observados, 

vigendo também o princípio da excepcionalidade. Atualmente, com a informatização 

generalizada, é notório que o risco de fuga do acusado é menor, pois as chances de serem 

encontrados serão infinitamente maiores do que antigamente (LOPES JUNIOR, 2006). 

Sobre a aplicação dos instrumentos alternativos, dispõe Aury Lopes Junior (2006, p. 

223): 

Inclusive, é imprescindível a ampliação dos instrumentos a serviço da 
liberdade provisória, com um rol mais abrangente de restrições gradativas, que 
podem ir da obrigação de comparecimento periódico (até mesmo digno) para 
informar as atividades e comprovar a presença na comarca, passando pela 
retenção de passaporte, expedição de documentos que permitam o transito 
restrito, obrigatoriedade de recolhimento noturno a estabelecimentos 
especiais, até a vigilância por meia de pulseiras com GPS ou outras recursos 
tecnológicos, cujo custo econômico e social, tanto para o Estado como para o 
imputado, e infinitamente menor do que as de uma prisão cautelar. 

Assim sendo, ainda que de fato o supracitado pressuposto detenha fins cautelares, por 

muitas vezes é utilizado como regra, para fins de aplicar a cautelar prisional ao invés das demais 

medidas também eficazes.  

Aqui reside a principal crítica acerca da aplicação da lei penal, uma vez que, se a fuga 

não pode ser presumida, o acusado supostamente comparecerá a todos os atos processuais. 

Assim, qual a razão de prendê-lo cautelarmente? Não seria suficiente a obrigação de 

comparecimento em juízo para informar suas atividades? Para os questionamentos acima, 

entretanto, ainda não se vê quaisquer respostas.  

Agora, porém, uma vez elencados os principais pontos de excesso da prisão preventiva 

quando da análise dos seus pressupostos legais, cabe demonstrar quais as consequências que a 

aplicação da medida em excesso pode acarretar. O próximo capítulo desenvolverá uma de suas 

principais consequências, qual seja, a de influenciar diretamente na superpopulação carcerária 

do Brasil. 
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 PRISÃO PREVENTIVA E A SUPERPOPULAÇÃO CARCERÁRIA 

4.1 Origem histórica da população carcerária 

De acordo com os entendimentos de Loic Wacquant (2003), a América sofreu com a 

substituição gradativa de um Estado social para um Estado policial e penal, de modo que a 

punição às categorias já desfavorecidas passou a ser o enfoque da política social. 

Aponta o escritor que a “guerra contra a pobreza” foi substituída por uma guerra contra 

os pobres, tendo como fim a contenção das famílias desafortunadas, dos marginais de rua, dos 

jovens desempregados e da violência que se proliferava nos bairros (WACQUANT, 2003). 

De acordo com a obra do autor, essa foi a política que desencadeou o crescimento da 

população prisional nos Estados Unidos: “Enquanto parte dos recursos nacionais destinada à 

assistência social diminuía, o orçamento ‘justiça criminal’ do governo federal foi multiplicado 

por 5,4 entre 1972 e 1990, passando de menos de dois bilhões a mais de 10 bilhões de dólares” 

(WACQUANT, 2003, p. 30-31). 

Constatou-se ainda, que os encarcerados são, prioritariamente, pessoas de setores 

deserdados da classe operária e de cor, isto é, pessoas que não saíram da miséria apesar de 

estarem trabalhando. Também se pôde notar que, em sua maioria, o cárcere era composto de 

afrodescendentes. 

Essa realidade se dá em razão de um contexto histórico. Wacquant (2003) aponta as 

instituições de contenção dos afrodescendentes que antecederam o cárcere e que a ele deram 

origem. São elas: a escravidão, o sistema Jim Crow e o gueto. 

A escravidão serviu, primordialmente, para garantir a provisão e a força de trabalho, 

tendo como consequência a divisão racial. Em seguida, apesar do fim da escravatura, o sistema 

Jim Crow possibilitou o controle da força de trabalho dos antigos escravos, mantendo, inclusive, 

a separação total das “raças”. O sistema previa códigos que estabeleciam a separação dos negros 

perante os brancos nos transportes, áreas residenciais, escolas, hospitais etc. 

Tendo em vista que os brancos detinham o monopólio das terras, em que pese o fim da 

escravidão, os negros se mantiveram dependentes e vinculados aos brancos como fonte de força 

de trabalho, numa espécie de campesinato necessário. Qualquer rebeldia contrária à separação 

racial resultava em ações violentas, como as atuações da Ku Klux Klan (grupo extremista e 

radical de defesa da supremacia branca). 

Tamanha opressão juntamente com a demanda por mão de obra nas fábricas do norte 

fizeram com que os afrodescendentes migrassem para as metrópoles, e foram esses migrantes 

do sul que formaram a terceira instituição de contenção da raça negra, o chamado gueto. 
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De fato, as metrópoles e a nova instituição a que os afrodescendentes estavam sendo 

sujeitados, quando em comparação com o antigo regime do Jim Crow, era de todo mais atrativo, 

uma vez que os indivíduos detinham a liberdade de circular e viver no mesmo espaço que 

brancos e que havia a possibilidade de promoção econômica, desejada para que fosse possível 

se alcançar o fim da submissão perante os brancos. 

Entretanto, “contratos discriminatórios na compra e locação de imóveis (‘restrictive 

covenants’) forçavam os afro-americanos a se amontoarem em um ‘black belt’ que logo ficou 

superpovoado, subequipado e roído pelo crime, pela doença e pela deterioração [...]” 

(WACQUANT, 2003, p. 113), constituindo os chamados guetos. Aqui, em que pese as 

expectativas, a igualdade social também se demonstrou impossível. 

Nesse momento, os negros integraram a mão de obra fordista, não deixando, porém, de 

serem marginalizados econômica e socialmente. 

A fim de romper com essa tradição segregacionista, Martin Luther King iniciou um 

movimento que incentivava a mobilização coletiva e ações de desobediência civil contrárias ao 

sistema do Jim Crow (WACQUANT, 2003). 

Assim, aos poucos foram conquistados os direitos cívicos dos afrodescendentes, que 

passaram a ser cidadãos. Não foi tarefa fácil e, mesmo assim, a separação racial perdurou, uma 

vez que, em razão de tamanhas conquistas, os brancos se evacuaram das áreas públicas, 

passando a ocupar as zonas suburbanas, a fim de evitar qualquer integração entre as raças: 

Eles desertaram das escolas e dos espaços públicos e fugiram aos milhões para 
as zonas suburbanas, para evitar a mistura e afastar o espectro da “igualdade 
social” na cidade. Em seguida, voltaram-se contra o Estado-providência e 
contra os programas sociais dos quais dependiam estreitamente os avanços 
sociais coletivos dos negros. E, a contrario, ofereceram um apoio entusiástico 
às políticas da segurança “da lei e da ordem” (law and order), que deveriam 
reprimir com firmeza as desordens urbanas percebidas como ameaças raciais 
(WACQUANT, 2003, p. 115). 

Essas políticas que receberam apoio gradativo deram origem à outra instituição capaz 

de controlar, pelo menos àqueles que se demonstravam desvirtuosos, os cidadãos 

afrodescendentes: a prisão (WACQUANT, 2003).  

Ora, a prisão e o gueto são institutos de características similares. A prisão, assim como 

o gueto, protege os habitantes da cidade de um contato com os corpos indesejados. No gueto a 

comunidade desenvolve sua própria cultura e identidade, bem como nos presídios. Também 

têm em comum o fato de que, como nos guetos, o cárcere, historicamente com as chamadas 

casas de correção, objetivava facilitar a exploração econômica da classe segregada. Ainda, 

ambos foram assegurados pela força física (WACQUANT, 2003).  



 39 

A prisão aparece como solução para o problema iminente do fim dos guetos. Isso 

porque, ante os avanços dos movimentos sociais dos afrodescendentes, ela estaria para conter 

a população que o gueto não mais sustentava, população essa considerada desviante e perigosa 

e, por essa razão, indesejada. Dessa maneira os guetos negros se transformaram em cárceres 

judiciais e institucionalizados: 

Logo o gueto negro, convertido em instrumento de pura exclusão pela 
contração simultânea da esfera do trabalho assalariado e da assistência social, 
e desestabilizado ainda mais pela penetração crescente do aparelho penal do 
Estado, viu-se ligado ao sistema carcerário por uma tripla relação de 
equivalência funcional, de homologia estrutural e de sincretismo cultural, 
tanto que eles constituem hoje um único e mesmo continuum carcerário que 
encerra uma população redundante de jovens homens (e cada vez mais 
mulheres) negros(as) que circulam em circuito fechado entre esses dois polos 
segundo um círculo autoperpetuado de marginalidade social e legal de 
consequências pessoais e sociais devastadoras (WACQUANT, 2003, p. 119). 

Como se pode observar, as prisões na América foram um desdobramento dos antigos 

guetos, como forma de dar continuidade ao regime de exclusão da população considerada 

indesejada. 

A novidade que se opera, entretanto, na nova instituição de contenção da raça 

afrodescendente e dos desafortunados, é que o cárcere não desempenha nenhuma finalidade 

econômica de mão de obra, servindo exclusivamente para banir do convívio em sociedade 

pessoas selecionadas, diferentemente das instituições anteriormente apontadas. Assim, em que 

pese representar uma continuidade histórica segregacionista e seletista, não opera em favor de 

nenhum “bem maior”, por assim dizer, funcionando quase que exclusivamente como uma 

instituição de contenção. 

No Brasil, de acordo com dados colhidos pelo Ministério da Justiça, o perfil norte 

americano se repete. Isso se dá muito em razão da implementação de políticas neoliberais que 

foram acolhidas pelo país, seguindo a tendência global, a partir do governo Collor, ao final do 

século XX (CARINHATO, 2008). Essas políticas vieram acompanhadas de um caráter 

excludente que influenciou diretamente no aumento do encarceramento (JAPIASSÚ, 2013).  

Ora, dos mais de 600 mil presos (levando-se em conta pesquisa de 2014), a sua maioria 

é composta de pessoas jovens, negras e de baixo grau de escolaridade (BRASIL. Ministério da 

Justiça, 2014). 

Conforme o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional, 67% da população 

prisional brasileira é composta de pessoas negras. Ou seja, 2 de cada 3 presos são negros. Essa 

proporção é ainda maior em determinados Estados, chegando a alcançar, no Acre e no Amapá, 

9 de cada 10 presos. Também alarmante o exemplo do sudeste. Lá, em que pese a população 
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ser composta de 42% de pessoas negras, as prisões detêm 72% de pessoas negras (BRASIL. 

Ministério da Justiça, 2014). 

Quanto à idade e ao grau de escolaridade, no Brasil, as prisões são compostas de 56% 

de jovens e de 53% de pessoas que sequer completaram o ensino fundamental. Destaque-se 

que, além das que não completaram o ensino fundamental, 6% a população carcerária é de 

analfabetos e 8% é de alfabetizados sem cursos regulares. Ou seja, somando-se, 67% da 

população prisional detém o grau de escolaridade baixo (BRASIL. Ministério da Justiça, 2014). 

Diante dos dados apresentados, não há como negar que o sistema carcerário brasileiro 

em muito se assemelha ao norte americano apontado por Wacquant, principalmente no que 

tange à representação da população afrodescendente. Desse modo, vive-se a realidade de uma 

política penal seletista, que opera o sistema punitivo de forma pontual e específica. 

Ainda, somado ao quadro apresentado, outra realidade que se destaca é o crescimento 

exorbitante da população prisional brasileira. De acordo com o levantamento do Departamento 

Penitenciário Nacional, a população prisional brasileira aumentou, de 1990 a 2014, em 575%. 

De 90 mil presos em 1990, passou-se para 607 mil em 2014. Do ano 2000 até 2014 foi de 161% 

o crescimento da população carcerária, se demonstrando 10 vezes maior que o crescimento da 

população brasileira, que aumentou em 16% no mesmo período (BRASIL. Ministério da 

Justiça, 2014). 

A superpopulação carcerária, porém, está relacionada com o número crescente de 

prisões provisórias no país. Justamente sobre a influência da população de presos provisórios 

na superpopulação carcerária que o próximo tópico abordará.  

4.2 A população de presos provisórios no Brasil 

Até dezembro de 2014, a população carcerária era composta de 40% de presos 

provisórios. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, levando-

se em conta países com, pelo menos, 10 milhões de habitantes, o Brasil ocupa a 38° posição de 

maior número de presos provisórios do mundo (BRASIL. Ministério da Justiça, 2014). 

Considerando que é de 600 mil o número de presos no país, a quantidade de presos 

provisórios alcança o número de 250 mil (Ministério da Justiça, 2014). Isso quer dizer que o 

Estado dispõe de verba para arcar com 250 mil pessoas na cadeia que sequer se tem 

conhecimento se serão condenadas a pena privativa de liberdade. 

Além de arrazoado, é gritante o fato de que, para atender ao número da população 

prisional, dever-se-ia aumentar o número de vagas em 50%. Ou seja, o número de pessoas em 
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excesso é próximo ao número de pessoas que estão presas provisoriamente, estando em déficit 

hoje 250.318 mil vagas (BRASIL. Ministério da Justiça, 2014). 

Sobre o tema, muito bem pontuou o levantamento: 

Mas a criação de novas vagas tem custos econômicos e sociais elevados e 
parece que expandir o sistema indefinidamente não é possível ou desejável. 
Pelo gráfico abaixo pode-se verificar que o número de presos provisórios, 
249.668 indivíduos, é quase igual ao déficit de vagas no sistema, que é da 
ordem de 250.318 vagas. Mesmo que parte dos atuais presos provisórios não 
possa ou deva ser solta, a análise dos dados indica fortemente que mudança 
de política no tocante às prisões provisórias [...] podem ser maneiras de 
diminuir o ritmo acelerado do crescimento do número de pessoas privadas de 
liberdade no Brasil (BRASIL. Ministério da Justiça, 2014, p. 22). 

A questão do encarceramento durante a instrução processual não é problemática apenas 

quanto ao número. Existem critérios de funcionalidade estabelecidos em lei que, porém, não 

vêm sendo cumpridos. Por exemplo, acerca da separação dos presos provisórios em 

estabelecimentos prisionais, a qual será a seguir abordada. 

4.3 A separação de presos provisórios e presos condenados 

Como supracitado, outro ponto que merece destaque é o fato de que, segundo a Lei de 

Execução Penal (LEP), em seu Art. 84, o “preso provisório ficará separado do condenado por 

sentença transitada em julgado” (BRASIL, 2008, p. 48). Ou seja, as condições em que a prisão 

pena são cumpridas não podem ser as mesmas das condições de cumprimento da prisão 

provisória. 

O local em que os presos provisórios devem ser acautelados é a cadeia pública. 

Diferentemente, os presos condenados devem cumprir suas penas em penitenciárias. É o que 

dispõe o Art. 102 da Lei de Execução Penal. Assim, cada comarca deve dispor de cadeia pública 

para resguardar o direito do preso provisório de ficar encarcerado em separado do preso 

condenado (RODRIGUES, 2010). 

Trata-se de um dever do Estado propiciar essa separação. Até porque, considerando que 

enquanto não definitivamente julgados, os presos são presumidamente inocentes, eles devem, 

consequentemente, ser tratados como tais. O intuito é o de amenizar “[...] o trauma daquele que, 

não sendo ainda considerado culpado, merece ser afastado dos presos já sentenciados com 

trânsito em julgado” (NUCCI, 2008 apud RODRIGUES, 2010). 

Ocorre que, entretanto, na prática, a separação de presos provisórios em cadeias públicas 

não é a praxe. De acordo com estudos do Conselho Nacional de Justiça, das 260 penitenciárias 

existentes no Brasil, apenas 52 seguem a LEP. Constatou-se, ainda, que nas penitenciárias 
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federais, em junho de 2014, das 364 pessoas presas, 52 não haviam sido condenadas por 

sentença transitada em julgado (CONHEÇA..., 2015). 

O número de cadeias públicas é superior ao número de penitenciárias. No Brasil existem 

725 cadeias públicas e 260 penitenciárias, em contrapartida. Porém, presos provisórios 

continuam sendo acautelados em conjunto com os presos condenados (CONHEÇA..., 2015). 

Do número de cadeias públicas existentes no Brasil é possível se depreender que, 

incontestavelmente, o Estado despende muito do seu orçamento com a manutenção dos 

estabelecimentos prisionais destinados aos presos provisórios. 

Porém, o número de presos provisórios cresce progressivamente, de modo que os gastos 

com essa espécie de medida cautelar só tendem a expandir. Conforme aponta o relatório 

realizado pela Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a realidade do sistema 

carcerário brasileiro, pelo Diretor-Geral da Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN: 

“No que se refere ao valor do preso para o Estado, afirmou que esse dado é bastante variável, 

mas que, na média, deve ser algo em torno de R$ 2 mil a R$ 3 mil” (BRASIL. Congresso 

Nacional, 2017, p. 66). 

Assim, além da cautelar prisional provisória ser a mais drástica para o preso, o é para o 

Estado quanto ao seu custo, sendo essa mais uma razão pela qual se vê necessária uma reanálise 

da aplicabilidade dessa medida em excesso. 

Até porque, a prisão preventiva recorrentemente tem sido aplicada para fins de oferecer 

uma “medida de segurança” para a sociedade, sem que a sua função cautelar esteja sendo levada 

em conta. Ocorre que, porém, essa tendência vai de encontro com a crise do sistema 

penitenciário que o Estado brasileiro sofre hoje, na qual o instituto do cárcere não mais se 

sustenta e não mais atinge os seus objetivos. A falência do sistema prisional, dada a sua 

importância, será a seguir desenvolvida. 

4.4 A falência do sistema prisional e a tendência à privatização 

O sistema penitenciário brasileiro conta com uma extensa lista de problemáticas, das 

quais se destacam: as más condições dos estabelecimentos prisionais, a superpopulação 

carcerária, a proliferação de doenças decorrente da insalubridade, a falta de atendimento médico 

e de medicamentos, o baixo índice de presos exercendo atividades laborais, o baixo índice de 

presos estudando, a violência física e sexual, a deficiência no atendimento jurídico público, 

dentre outros, os quais serão a seguir demonstrados (ANDRADE; FERREIRA, 2015). 

Conforme visto nos subtópicos anteriores, a população carcerária ultrapassa o número 

de 607 mil, de acordo com os dados colhidos pelo Infopen, estando em déficit mais de 250 mil 
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vagas, não havendo como negar o seu superpovoamento (BRASIL. Ministério da Justiça, 

2014). 

A insalubridade dos presídios é uma realidade incontestável, tendo sido colocado por 

alguns parlamentares participantes da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar 

a realidade do sistema carcerário brasileiro que o espaço dividido pelos presos se assemelha ao 

espaço de porcos (BRASIL. Congresso Nacional, 2017). 

Sobre a disseminação de doenças, a falta de médicos e de medicamentos nos presídios, 

a mesma CPI assim destacou: 

Na CPI aprovada pelo requerimento 775/95, há 20 anos, cuja finalidade 
consistia em investigar e propor solução no que concerne aos estabelecimentos 
prisionais, tendo seu Relatório publicado em 24/06/1997, no texto a Comissão 
deixa claro que faltam médicos e enfermeiros nos presídios. Que também 
havia falta de remédios, inclusive medicamentos básicos como analgésicos. 
Essa precariedade teria feito as doenças se proliferarem, como por exemplo, a 
Tuberculose e a AIDS, em detrimento dos detentos, funcionários e da própria 
população. Por isso, afirma o texto “podemos considerar os presídios como 
incubadoras de doenças.” Hoje passados 20 anos esta realidade pouco difere 
na maioria dos presídios brasileiros (BRASIL. Congresso Nacional, 2017, p. 
261). 

Também a deficiência na quantidade de presos trabalhando ou estudando foi 

demonstrada no relatório realizado pela CPI, pelo ex-presidente do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária – CNPCP:  

[...] os programas ligados ao sistema prisional carecem de trabalho e educação 
para o preso. Informou que só 11% a 18% dos indivíduos trabalham dentro do 
sistema prisional. Asseverou que os dados do próprio DEPEN mostram que 
mais de 75% dos presos não têm qualquer formação intelectual ou profissional 
(BRASIL. Congresso Nacional, 2017, p. 69). 

Quanto à violência física dos presídios, trata-se de outro fato que vem sendo apontado 

pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, aqui, porém, desde 1977, tendo essa realidade se 

confirmado nas CPI’s seguintes (BRASIL. Congresso Nacional, 2017). 

A problemática envolvendo a assistência jurídica foi destacada pelo Diretor da DEPEN, 

no supracitado relatório da CPI: “Quanto aos maiores problemas que permeiam o sistema 

carcerário, apontou a assistência jurídica como um dos principais pontos de reclamações 

(afirmou que há um déficit de defensores em diversos estabelecimentos penais)” (BRASIL. 

Congresso Nacional, 2017, p. 65). 

Agravada a essa realidade, tem-se que o sistema prisional não vem conseguindo alcançar 

qualquer objetivo, uma vez que o nível de reincidência no Brasil é extremamente alto. Seja para 

ressocializar, punir ou intimidar a pessoa, com o fito de que ela não volte a delinquir, nenhuma 
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das metas têm sido alcançadas pelo sistema penitenciário atual (ANDRADE; FERREIRA, 

2015). 

Diante dos apontamentos, a realidade constatada é a da atual falência do sistema 

prisional, sendo esse fenômeno comum à diversos países. 

Por essa razão, em muito vem se discutindo acerca da possibilidade de privatização dos 

presídios brasileiros, visando a obtenção de mudanças. Para os Estados Unidos da América e 

para a Grã-Bretanha, a superpopulação carcerária juntamente com os altos gastos do Estado 

com o sistema penitenciário foram as razões para justificar a política de privatização dos 

presídios ao final do século XX (MINHOTO, 2002).  

A privatização dos presídios nos Estados Unidos teve como proposta a possibilidade de 

construção de novos estabelecimentos prisionais combinado com a administração do espaço, 

de modo a possibilitar o desenvolvimento de condições passíveis de reabilitar os detentos 

(MINHOTO, 2002).  

Entretanto, conforme aponta Laurindo Minhoto, uma enorme discussão se formou a 

partir da privatização das prisões, principalmente no que tange à constitucionalidade da 

delegação do poder de punir ao setor privado e, ainda, quanto aos custos do serviço que não 

têm atendido às expectativas barateadoras (MINHOTO, 2002). 

Sobre o tema, o supracitado autor dispôs:  

De outro lado, essa reedição high-techdo panopticon benthamiano, sob o 
acicate da lógica da mercadoria, tende a colocar em questão alguns dos traços 
centrais do Estado de Direito, tais como o monopólio estatal do uso legítimo 
da força e o fundamento eminentemente público do poder nos regimes 
democráticos, dando lugar a objeções de ordem jurídica, política, ética e 
simbólica (MINHOTO, 2002, p. 140). 

Há, porém, quem pense em contrário. Aqueles que são favoráveis às privatizações 

entendem que uma fusão de métodos e técnicas de gestão entre o poder público e o poder 

privado é de todo positiva. Ocorre que, na prática, para o sistema prisional, a atuação do setor 

privado não tem se demonstrado eficaz, uma vez que as condições deficitárias em que se 

encontravam as prisões quando sob o comando estatal não estão tão diferentes (MINHOTO, 

2002). 

Assim, observa-se que as problemáticas anteriormente levantadas, quanto às condições 

subumanas e à dificuldade de reabilitação dos detentos, perdura nas prisões privatizadas. 

Entretanto, essa constatação não vem impedindo que as grandes empresas do negócio deixem 

de lucrar e, ainda, que o sistema esteja em expansão (MINHOTO, 2002): 
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O setor continua em franca expansão e as companhias têm ampliado 
largamente suas margens de lucratividade. Nos EUA, as prisões privadas já 
respondem por 4% do alojamento provido por todo o sistema. Em termos 
absolutos, isso significa algo como 40% da população penitenciária brasileira 
e a segunda população penitenciária da Europa ocidental (MINHOTO, 2002, 
p. 141). 

Em que pese a demonstração de que as privatizações das prisões não estão atendendo às 

expectativas mundo à fora, no Brasil a ideia de implementação de prisões privativas foi proposta 

pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária em 1992 (MINHOTO, 2002). 

Tratava-se de uma possível alternativa à situação de falência do sistema penitenciário, 

em que se sobressaíam a superpopulação, as condições subumanas e a violência física e sexual 

(MINHOTO, 2002). 

A proposta veio imbuída com a ideia de melhorias na realidade prisional do país, tanto 

no que tange à construção de novas penitenciárias para minimizar o superpovoamento quanto 

no que se refere às condições do detento e à redução de gastos públicos (MINHOTO, 2002). 

Entretanto, a tendência à implementação da privatização das prisões no Brasil em muito 

tem relação com o padrão histórico autoritário de controle de violência no país. Sobre o tema:  

[...] o apelo das prisões privadas no contexto brasileiro parece derivar também 
de funcionalidades pouco explícitas a um padrão histórico autoritário de 
controle da violência. Com efeito, a história política brasileira tem sido 
atravessada estruturalmente pelo uso continuado e generalizado da violência 
do aparato repressivo do Estado contra as classes sociais subalternas. A 
instrumentalização da violência do Estado com o fim de garantir o mando das 
classes proprietárias aparece no modo como a nossa “questão social” foi 
convertida em “caso de polícia”. A onda de greves que marcou os conturbados 
anos 10 e 20, deflagrada sob os influxos da ideologia anarco-sindicalista – 
aportada ao país com a mão-de-obra imigrante –, e que denunciava as 
péssimas condições de trabalho da classe trabalhadora no período da 
“Revolução Industrial” brasileira, foi reprimida pelo recurso a práticas 
explicitamente truculentas [...] A porosidade das fronteiras entre a repressão 
política e o combate ao crime comum, marca do período, será reposta em 
momentos históricos subseqüentes e põe a nu a natureza política das 
estratégias de controle social no Brasil e sua centralidade ao mando das elites 
(MINHOTO, 2002, p. 149). 

Desse enfoque vislumbra-se que a tendência à privatização remonta à uma continuidade 

de práticas autoritárias de controle da violência advindas de um histórico em que o poder 

privado era o responsável por ditar as soluções, como pontua Minhoto em sua obra: 

[...] o apelo das prisões privadas não parece residir apenas em sua auto-
apresentação como panaceia supostamente eficiente para o enfrentamento da 
crise do sistema penitenciário, nos termos da ortodoxia ideológica neoliberal. 
Antes, o fascínio pela privatização parece derivar também de sua 
funcionalidade a um continuum de práticas autoritárias formais e informais do 
controle da violência, do crime e da punição, que demandam soluções 
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privadas como extensão e reposição de um processo histórico preexistente que 
— em tempo de capitalismo global — teima em reinscrever por aqui as marcas 
da barbárie (MINHOTO, 2002, p. 154). 

Dessa forma, demonstra-se que a tendência privatizadora do sistema penitenciário 

nacional funcionaria mais como manutenção de um controle do poder privado sob as classes 

subalternas, remontando a um passado histórico, do que uma solução aos problemas atuais que 

apontam pela falência do instituto. A proposta de privatização dos presídios no Brasil, porém, 

obteve parecer contrário por parte do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

no ano de 2000 (BROGNARO, 2014). 

Assim, em que pese a tentativa neoliberal de privatização do sistema penitenciário como 

solução para a falência do instituto, não parece ser essa a melhor opção para o Brasil. Isso 

porque, como demonstrado, em países em que a privatização das penitenciárias foi imposta não 

se observou grandes consequências positivas. 

Preferível seria, portanto, que o cárcere fosse enxergado de outra maneira. Não como a 

primeira opção e solução para todos os problemas, pois, como demonstrado, a prisão não está 

redundando em solução alguma, mas como um recurso a ser utilizado de forma pontual e de 

extrema necessidade. Ocorre frequentemente de pessoas que cumpriram prisão provisória 

serem condenadas a um regime diverso da prisão ou, ainda, absolvidas, de modo que o seu 

encarceramento durante o processo deveria ser dispensável, pensado sob uma nova ótica.  

4.5 Percentual de espécies de sentenças dos presos provisórios 

Para se vislumbrar a necessidade de uma nova ótica de cabimento do cárcere, necessária 

a análise das espécies de sentença que os presos provisórios são sujeitados. Em que pese o 

número exorbitante de presos provisórios e o fato de a modalidade cautelar ser crescentemente 

decretada, essa importante questão vem sendo deixada de lado. Quando das sentenças desses 

presos, em regra, os acusados são condenados à pena privativa de liberdade? 

Ora, é de se esperar que, se o acusado passou toda ou boa parte da instrução acautelado, 

o crime e as circunstâncias a que está respondendo serão punidas com o cárcere, em caso de 

eventual condenação. 

No entanto, conforme aponta o relatório de pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) (2015), o número de sentenças condenatórias que não atribuem pena privativa 

de liberdade é considerável. De acordo com a tabela disponibilizada no relatório, 9,4% dos 

acusados que foram submetidos à prisão provisória obtiveram sentença condenatória de penas 

alternativas. 
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Dos condenados que cumpriram prisão provisória anteriormente, foram submetidos ao 

cumprimento de medidas alternativas 3% deles e 0,2% ao cumprimento de medidas de 

segurança. Porém, ainda mais gritante é o número de investigados que foram absolvidos. Pela 

pesquisa, o total de 17,3% das pessoas que cumpriram prisão provisória durante a instrução 

receberam sentença de absolvição (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 

2015).  

Ainda, o número de sentenças de prescrição, em porcentagem, foi de 3,6. Ou seja, no 

total, de 100% dos acusados que cumpriram medida cautelar prisional no decorrer da 

persecução criminal, trinta e sete por cento não foram condenados à pena privativa de liberdade 

(INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA, 2015). 

Como muito bem apontado pelo relatório da pesquisa, o exorbitante número de pessoas 

que são submetidas ao cárcere antes da sua sentença que não são definitivamente condenadas à 

uma pena privativa de liberdade, demonstra o caráter excessivo e arrazoado da aplicação da 

medida: “[...] o fato de que praticamente quatro em cada dez presos provisórios não recebem 

pena privativa de liberdade revela o sistemático, abusivo e desproporcional uso da prisão 

provisória pelo sistema de justiça no país” (INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA 

APLICADA, 2015, p. 38). 

Por essa razão dá-se enfoque à necessidade de reanálise da aplicabilidade do instituto 

do cárcere. Apesar de extremamente comum a prisão preventiva, vislumbra-se um equívoco 

quando da sua aplicação, tanto quanto à sua motivação, que em muito foge aos fins cautelares, 

quanto à sua durabilidade, que além de indeterminada, por vezes excede a pena cominada 

quando da sentença. Por essa razão, questiona-se a constitucionalidade da medida cautelar, que, 

além de dispendiosa, influencia diretamente na problemática atual da superpopulação 

carcerária, como se pôde ver. 
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CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, não restam dúvidas de que a prisão preventiva é, muitas vezes, 

utilizada de maneira desarrazoada. O que se destacou foi justamente o seu excesso e as suas 

consequências negativas, principalmente quanto à influência na superpopulação carcerária.  

Ora, como demonstrado, trata-se de uma espécie de medida cautelar e, portanto, deveria 

obedecer aos critérios inerentes a toda e qualquer espécie de cautelar. A prisão no decorrer do 

processo criminal foi instituída para garantir o seu regular desenvolvimento e, portanto, não 

poderia ser decretada para outro fim. 

Apesar de a prisão ser um instituto popularmente associado à punição, não é do que se 

trata a sua modalidade preventiva. Quando da prisão pena, após o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, cabível a discussão da finalidade da prisão como um meio 

punitivo, ressocializador ou, quem sabe, ambos. 

Aqui, porém, não é o momento de se pensar em cumprimento de pena. Qualquer 

fundamento que foge à característica da medida cautelar processual penal deve ser afastado, 

sob pena de restarem ofendidos os valores democráticos e garantistas constitucionalmente 

previstos. 

Assim, importante se faz responder o seguinte questionamento: se o pressuposto da 

garantia da ordem pública fosse considerado inconstitucional para o cabimento da prisão 

preventiva, o número de pessoas presas preventivamente reduziria drasticamente. Quase 

ninguém ir preso é positivo? 

É razoável que, durante a instrução processual, acusados de alta periculosidade e cuja 

denúncia imputa prática de crimes graves, se não ameaçarem o regular desenvolvimento do 

processo, até que sejam condenados, sigam livremente circulando perante a sociedade? 

Ou seja, indivíduos que estejam sendo investigados pela prática do crime de estupro ou 

pela prática do delito de homicídio, por exemplo, cujos indícios de autoria e materialidade sejam 

fortes, devem ficar soltos e à deriva? 

Sob a ótica do presente trabalho, sim. Ora, a Constituição Federal garante a presunção 

de inocência e, em que pese a alta periculosidade aparente e o crime grave supostamente 

cometido, até que se prove em contrário, o investigado não poderá ser preso para fins de garantir 

a segurança pública, atender o clamor público ou em razão da gravidade do delito. 

Até que ponto as pessoas são capazes de deixar a paixão desmedida por “justiça”, 

inerente a qualquer cidadão probo, para fins de se observar a técnica processual em seu sentido 
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estrito e garantir aos investigados os mesmos direitos que, se os réus fossem eles próprios, 

gostariam de ver assegurados?  

Esse juízo de valoração pessoal é o que os operadores de direito devem afastar de suas 

decisões. Quando, imaginariamente, o indivíduo se coloca na situação de réu, fica mais fácil 

visualizar. Certamente ele gostaria de ser julgado por um magistrado que segue a mesma regra 

para todos, indiscriminadamente, com base no que um legislador previamente instituiu ao invés 

de ser julgado por um operador do direito que, de acordo com as suas emoções pessoais ou 

influenciado pelo clamor das massas atua. 

Aqui impera a principal crítica. Fazer uso das brechas da lei, seja pela abstratividade do 

conceito de ordem pública, por exemplo, ou pela omissão da lei em relação ao prazo da medida, 

para privar um indivíduo de sua liberdade, mesmo que, de acordo com a técnica, ele não 

merecesse essa decisão, em razão de convicções próprias ou de influências externas, não é 

razoável. 

O que pode ser positivo para um magistrado pode ser negativo para outro. Não há como 

prever o que cada juiz entende de determinada situação fática. Assim como não há como prever 

se o acusado voltará a delinquir, caso mantido em liberdade, de modo que não vale a pena correr 

o risco apoiando tamanha insegurança jurídica. 

Trata-se de insegurança jurídica pois, se o investigado pode ser alvo de decisões diversas 

pela suposta prática de um mesmo ilícito, jamais será possível saber o que esperar da justiça. 

Num Estado democrático de direito, após um longo caminhar pelo autoritarismo, não é razoável 

nem coerente se deixar levar por essas brechas. A Constituição Federal de 1988 tem como 

característica ser democrática, humanista e igualitária, de modo que não se pode admitir postura 

que mitigue o patamar já alcançado, razão pela qual a aplicabilidade da prisão preventiva deve 

ser repensada. 
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