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“Quando, através da compaixão, cheguei a 

reconhecer nos piores dos encarcerados um 

homem como eu; quando se diluiu aquela 

fumaça que me fazia crer ser melhor do que ele; 

quando senti pesar nos meus ombros a 

responsabilidade do seu delito; quando, anos 

faz, em uma meditação em uma sexta-feira 

santa, diante da cruz, senti gritar dentro de 

mim: ‘Judas é teu irmão’, então compreendi 

que os homens não se podem dividir em bons e 

maus, em livres e encarcerados, porque há fora 

do cárcere prisioneiros mais prisioneiros do 

que os que estão dentro e há dentro do cárcere 

mais libertos da prisão dos que estão fora.”  

FRANCESCO CARNELUTTI (As misérias do 

Processo Penal) 

.



 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a prisão preventiva e sua contribuição para 

o encarceiramento provisório, que apesar de trazer maior efetividade ao cumprimento dos fins 

do processo, é através dela que se cometem as mais evidentes violações da liberdade pessoal e 

de outros direitos fundamentais reconhecidos pela nossa Constituição Federal, demonstrando 

que o cárcere provisório comumente antecipa os efeitos de eventual condenação, transformando 

o processo penal em um mecanismo que conjuga, de forma simultânea, a averiguação do fato 

delituoso imputado com a punição do suposto autor do delito no cárcere. Nesse toar, o trabalho 

abordará a evolução da legislação brasileira a partir do Código de Processo Penal até  a Lei  

12.403/2011 com o fito de combater o uso excessivo e algumas vezes abusivo da prisões 

preventivas. Trazendo posbilidades alternativas através das novas medidas caultelares 

advindas com a nova legislaçao, como forma de evitar que o acusado tenha que responder 

ao processo preso. Dessa forma, serão enfocados dados estatísticos, demonstrando a realidade 

das prisões e as consequências da superlotação carcerária, tanto para a sociedade como para 

o Estado, bem como a necessidade de evitar a encarcerização provisória durante a instrução 

processual penal. 
 

Palavras-chaves: Prisão Preventiva. Lei 12.403/2011. Encarceramento Provisório. 
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INTRODUÇÃO 
 

A prisão preventiva pode ser definida como uma espécie de prisão cautelar 

decretada durante a fase de investigação policial ou no curso da ação penal, quando presentes 

indícios de autoria e materialidade do delito e se fizer necessária para a garantia da ordem 

pública, assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução processual ou, 

ainda, quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. 

  É tida como o instrumento que atinge com maior agressividade o imputado ao 

longo da persecução penal, mas, ao mesmo tempo, é a mais eficaz ferramenta a preservar os 

interesses do processo e da sociedade, enquanto não se finda o processo.  

  Nas palavras de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar: “é a prisão de 

natureza cautelar mais ampla, sendo uma eficiente ferramenta de encarceramento durante 

toda a persecução penal, leia-se, durante o inquérito policial e na fase processual”1  

Na busca de sistematizar e atualizar o tratamento da prisão, das medidas 

cautelares pessoais e da liberdade provisória, em 04 de junho de 2011 foi promulgada a Lei nº 

12.403/2011, a qual trouxe importantes alterações no sistema de cautelares pessoais no processo 

penal. 

A proposta da inovadora Lei é aplicar a prisão preventiva apenas 

excepcionalmente, somente quando a outras cautelares restarem insuficientes ou forem de 

aplicação impossível, assim– pelo menos em teoria – só seria utilizada quando extrema ratio 

da ultima ratio; 

A regra é a liberdade; a exceção são as cautelares restritivas da liberdade 

(art. 319, CPP); dentre elas, por último, a prisão, por expressa previsão legal. 

Nesse sentido, a Lei 12.403/11 ao modificar o Código de Processo Penal no 

tocante as prisões preventivas, medidas alternativas pessoais e Liberdade provisória, 

coadunou-se ao mandamento constitucional de que ninguém será preso senão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF/88, 

art. 5º, LXI), e em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso 

da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva 

(art. 283 CPP). Agindo dessa forma, a lei privilegia, importantes princípios constitucionais e 

                                                           
1 ALENCAR, Rosmar Rodrigues; TÁVORA, Nestor. Curso de Direito Processual Penal. 8ª ed. Salvador. Juspodivm, 2013. 

pág. 579 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10651224/artigo-319-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10728090/inciso-lxi-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10655791/artigo-283-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
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internacionais, objetivando a retirada do cárcere milhares de presos provisórios, que se 

encontram privados de sua liberdade sem sentença transitada em julgado. 

Sabemos que o instituto da prisão preventiva ainda é fruto de embates 

doutrinários, principalmente quando da análise de seus requisitos e pressupostos. Direitos 

constitucionais dos acusados são questionados quando contrapostos com direitos da 

sociedade e daí surge verdadeira celeuma face interpretação teleológica da lei. Nos crimes 

de grande repercussão em meio social, os requisitos são buscados por vezes de forma 

diferente de quando são almejados em crimes de menor ventilação. O que passa para muitos 

uma sensação de desigualdade jurídica e injustiça.   

A relevância desta temática deflui, de início, da relativamente recente 

aprovação da Lei 12.403/11, que, como dito, alterou todo o panorama legal relativo à prisão 

preventiva. Praticamente, todos os dispositivos relativos ao tema foram alterados, o que fez 

com que diversos estudos surgissem, levantando novas questões controvertidas  sobre a sua 

aplicação. Assim, por exemplo, surgem questionamentos sobre a forma de aplicar e assegurar 

diversos direito e garantias aplicáveis – ou que deveriam ser aplicáveis – às pessoas presas 

preventivas, que surgiram ou se potencializaram a partir da supracitada Lei.  

Ademais, a prisão provisória é considerada uma das grandes responsáveis pelo 

boom carcerário e pelo déficit de vagas no sistema penitenciário.  

Dentro de uma linha de “processo de resultados” aderente à realidade social, 

política e econômica subjacente, deve-se destacar que em 2014 o Brasil manteve o grande 

número de pessoas presas preventivamente, sendo o quarto maior contingente de presos do 

mundo2, com cerca de 40% da população prisional composta por presos provisórios, um 

acréscimo exponencial nos últimos anos, que não foi diminuído com a  Lei 12.403/11, 

considerando-se bastante preocupante, à luz da excepcionalidade que deveria possuir a prisão 

preventiva. 

Mais grave ainda, é a constatação através da pesquisa “o sistemático, abusivo 

e desproporcional uso da prisão provisória pelo sistema de justiça no país”3 de que em 37,2% 

                                                           
2 Dados do DEPEN ( Departamento Penitenciário Nacional) publicado em  Dezembro de 2014.  

Disponível em: < http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf  >. Acesso: < 10 de junho de 2017>. 
3 Dados da pesquisa: A Aplicação de Penas e Medidas Alternativas realizado pelo  do DEPEN ( Departamento 

Penitenciário Nacional) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) publicado em  Março  de 2015.  

 Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-

anexos/pmas_sum-executivo-final-ipea_depen-24nov2014.pdf  >. Acesso: < 10 de junho de 2017>. 

 

 

http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf
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dos casos pesquisados em que os réus estiveram presos provisoriamente não houve 

condenação à prisão ao final do processo. Projetando esse achado para o gritante número de 

presos provisórios no país, que ultrapassou a marca de 240 mil pessoas em dezembro de 2013, 

é provável que tenhamos cerca de 90 mil homens e mulheres encarcerados que, por diversas 

razões, não serão condenados à prisão, na maior parte dos casos com sentenças de absolvição 

ou condenação a penas alternativas. 

Assim, o presente trabalho versa essencialmente sobre as alterações trazidas 

pela Lei 12.403/11 e sua aplicabilidade no tocante as medidas de redução do encarceramento 

provisório, que apesar dos avanços legais no que toca a liberdade individual do acusado, 

ainda possui a mentalidade de que a prisão é a melhor punição para todos os que comentem 

delitos, apontar os pontos ainda controvertidos e buscar soluções para o senso comum de que 

esta Lei trouxe sensação de impunidade, por afrouxar as antigas hipóteses que autorizavam 

a manutenção do réu no sistema prisional aguardando julgamento, que muitas vezes excedem 

o máximo da pena a qual o réu poderia vim a ser condenado. 

Acerca da metodologia adotada, utilizou-se a pesquisa bibliográfica específica 

sobre as medidas cautelares da Lei 12.403, os princípios que regem a mudança, a prisão 

preventiva, bem como algumas pesquisas e estudos sobre os índices de presos provisórios no 

Brasil e em Pernambuco e as medidas que visam reduzir o encarceramento provisório. 

O primeiro capítulo deste estudo se destina a uma abordagem histórica acerca da 

prisão preventiva a partir da elaboração do Código de Processo Penal em 1941, bem como 

outras espécies de prisão previstas no ordenamento jurídico brasileiro, e as mudanças 

legislativas ocorridas no Brasil no tocante as prisões, finalizando com comentários sobre as 

excepcionalidades da Lei 12.403/2011. 

O segundo capítulo deste trabalho abordara o princípio da presunção de 

inocência e a problemática acerca do aprisionamento provisório, apontando o posicionamento 

da Suprema Corte acerca da Lei de Drogas, já que o percentual de presos provisórios envolvidos 

com os crimes de tal Lei são os mais altos, apontados por diversos estudos, além de debater a 

utilização da prisão preventiva de maneira excessiva e desnecessária, trazendo também os 

mecanismos advindos com a nova Lei para enfrentar o excesso das prisões preventivas. 

O terceiro e último capítulo desta monografia focará no resultado de vários 

estudos acerca do número dos presos provisórios, com especial destaque para  a pesquisa 

realizada pelo Grupo Asa Branca de criminologia,  analisando diversos acórdãos proferidos 

pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, apontando o posicionamento deste Tribunal nos dois 
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últimos anos antes da Lei 12.403/11 e os dois primeiros anos após sua entrada em vigor, e com 

base nos dados, verificar se a Lei está alcançando seu objetivo de reduzir o excessivo número 

de presos preventivos. 

 

1. PRISÃO PREVENTIVA E A TRADIÇÃO AUTORITÁRIA NO BRASIL 

 

A sistemática processual penal brasileira possui muitas premissas inquisitoriais. 

A ideia da “ busca da verdade real”, a gestão das provas na mão do juiz, possibilidade de 

autorização de prisões provisórias, o juiz-inquisidor como “salvador da pátria”, são exemplos 

da adesão a um modelo autoritário. Nesse sentido, a prisão no curso do processo favorece essa 

“manipulação da alma”, na medida em que o indivíduo preso torna-se irreconhecível, 

fragilizado, em relação ao que era fora do cárcere.4 

Passou-se a adotar a ideia de que os direitos fundamentais eram obstáculos à 

eficiência repressiva do Estado, quando na verdade, tais direitos servem como limitadores das 

ações excessivas do Estado, sendo verdadeiros trunfos civilizatórios. Tal situação é decorrência 

de múltiplas causas, não podendo ser explicado unicamente pela evidente adesão do Poder 

Judiciário, que deveria evitar a opressão estatal e assegurar os direitos fundamentais, ao mais 

rasteiro populismo penal.  

No tocante à prisão preventiva, temos, em geral algumas distorções que se ligam, 

em grande parte, à pré-compreensão acerca das ideias de liberdade e de punição, da fé que o 

intérprete deposita no sistema de justiça criminal e, em especial, na restrição da liberdade.  

Nesse sentindo, RUBENS CASARA5 comenta que tal disciplina no Brasil é 

gravemente influenciada por elementos culturais desassociados do projeto democratizante 

almejado na Constituição da República, repercutindo, portanto a cultura do uso da força. 

 De outra forma, existe o Brasil possui uma tradição autoritária que condicionou 

a forma como a prisão é percebida e aplicada, como ela é privilegiada enquanto a liberdade 

passa a ser afastada no dia-a-dia sem maiores constrangimentos.  

Não para menos, mas para tratarmos da prisão, é preciso comprendê-la como a 

manifestação mais grave de ingerência estatal na liberdade das pessoas. 

                                                           
4 CORDERO, Franco. Procedura penale. Milano: Giuffré, 2006, p. 393. 
5 CASARA, Rubens R. R. A ampliação das hipóteses de prisão preventiva: uma corrupção das conquistas 

civilizatórias. Boletim 277. IBCRIM. Dezembro de 2015. Disponível em < 

https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5678-A-ampliacao-das-hipoteses-de-prisao-preventiva-uma-

corrupcao-das-conquistas-civilizatorias  >  Acesso em < 20 de maio de 2017 > 

https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5678-A-ampliacao-das-hipoteses-de-prisao-preventiva-uma-corrupcao-das-conquistas-civilizatorias
https://www.ibccrim.org.br/boletim_artigo/5678-A-ampliacao-das-hipoteses-de-prisao-preventiva-uma-corrupcao-das-conquistas-civilizatorias
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A medida cautelar de privação da liberdade, portanto, só deveria ser utilizada 

quando imprescindível à proteção da persecução penal, quando todas as medidas cautelares 

típicas restarem insuficientes para tal fim.  

Assim, no plano da dogmática processual penal, a prisão cautelar, por ser 

aplicada antes da condenação, e portanto diferente na teoria da prisão-pena, não tem como 

finalidade punir a pessoa a quem se atribui a prática de um determinado delito, nem tem como 

fundamento os fins atribuídos à pena (retribuição, prevenção geral ou prevenção especial). Ao 

contrário, a prisão cautelar, segundo MAIER tem por objetivo “a eficácia e eficiência do 

procedimento, e da sentença que o conclui”.6  

Com o mesmo pensamento, FREDERICO MARQUES, “as providências 

cautelares possuem caráter instrumental: constituem meio e modo de garantir-se o resultado 

da tutela jurisdicional a ser obtida por meio do processo”7. 

Todavia, a partir da perspectiva do indivíduo que é posto no cárcere, bem como 

ao se analisar o direito que é afastado pela imposição da prisão (o direito à liberdade de 

locomoção), não há diferença substancial entre a prisão-pena e a prisão cautelar. 

 ZAFFARONI preceitua da seguinte maneira: 

 [...]a pessoa que permanece na prisão dois ou três anos considerará uma piada de mau 

gosto que se diga para ela não se preocupar, porque se trata só de uma medida 

cautelar” expressão medida cautelar – tomada do processo civil – é um claro 

eufemismo, que sempre é uma forma de linguagem encobridora, própria de todo poder 

punitivo de modelo inquisitorial; […]Nós escondemos a pena sem condenação 

como medida cautelar.8 

 

O certo é que a pessoa que foi submetida ao encarceramento cautelar, sendo 

absolvida ou condenada, para além do tempo em que teve sua liberdade afastada, carregará um 

estigma.  

 

1.1. A sistemática originária e a presunção da culpa 

 

Na época em que foi promulgado o Código de Processo Penal, em 03 de outubro 

de 1941, no âmbito interno estava em vigor a Constituição de 1937, outorgada por Getúlio 

Varga e  com clara inspiração autoritária. 

                                                           
6 MAIER, Julio B. Derecho procesal penal: III parte general: actos procesales. Buenos Aires: Editores del 

Puerto, 2011. pág. 377 
7 Marques, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Campinas: Bookseller, 1988. vol. IV, pág. 

31. 
8 Zaffaroni, Eugenio Raúl. La questión criminal. Buenos Aires, Planeta, 2012. pág. 313 
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Tal Constituição, também chamada de Polaca, devido sua identificação com a 

Carta Polonesa de 1935, sofreu influência da Constituição Portuguesa de 1933, da italiana 

facista Carta Del Lavoro e da Castilhista de 18919. Era conhecida pela forte centralização do 

poder nas mãos do Executivo e a eliminação da separação dos poderes.  

Apesar de assegurar o direito à liberdade e algumas garantias, a comunicação da 

prisão ao juiz, a fiança, o juiz natural e outras garantias deixaram de ser previstas 

constitucionalmente.  

No âmbito externo, o mundo estava em meio à 2ª Guerra Mundial, o que também 

gerava tensões e estimulava controle policiais. 

Assim, com o surgimento do movimento fascista, a concepção política e 

filosófica das relações entre Estado e indivíduo mudam-se drasticamente, fazendo prevalecer o 

interesse coletivo em face do interesse do indivíduo, negando o princípio da presunção da 

inocência. 

Neste cenário ANDREY BORGES DE MENDONÇA explica que:  

(...)os adeptos da Escola Técnico-Jurídica se mostram inclinados a um uso quase 

normal e generalizado da prisão preventiva, admitindo escopos punitivos e 

exemplares, inclusive para fins de prevenção geral e especial, em uma sobreposião da 

perspectiva substancialista sobre a tipicaente processualística da prisão. A liberdade 

era vista como uma concessão do Estado, no interesse da coletividade e admitia-se a 

prisão para fazer frente ao alarme público ou ao grave escândalo. Ainda dentro da 

lógica positivsta, a regra deveria ser que a ação penal já se iniciasse com a prisão 

preventiva obrigatória, sendo raras as exceções durante o processo. Após a 

condenação, mesmo ainda recorrível, não haveria mais qualquer exceção. Tudo isso 

baseado na equiparação entre imputado e culpado, já que refutavam a presunção de 

inocência.10 

 

Ademais, houve clara aceitação das ideias e posições das Escolas Positivistas11 

e Técnico-Jurídica, aceitas no Brasil sem qualquer juízo crítico ou depurador e incorporadas 

em diversos dispositivos do CPP.  

Os adpetos da Escola Positivista, coerentes com o estudo do crime e punição a 

partir dos subsídios fornecidos pelas ciências biológicas e sociais preocupados com a defesa da 

                                                           
9 CASTRO, Flávia Lages de. História do Direito: geral e Brasil. – 9.ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 

pág.475 
10 Idem, p. 70 
11 No final do século XIX e nas três primeiras décadas do século XX e no período entre guerras, ganham força as 

ideias da Escola Positivista (Positivismo Criminológico) e Escola Técnico-Jurídica (neoclássica ou positivista 

jurídica). Ambas atacaram os fundamentos da Escola Clássica, sobretudo a presunção de inocência, a primeira em 

uma perspectiva político-criminal(alegada ineficiência em combater a criminalidade) e a segunda em uma vertente 

lógico-dogmática (supostas deficiências técnicas). MENDONÇA. Andrey Borges de. Prisão preventiva na lei 

12.403/2011: análise de acordo com modelos estrangieors e com a convenção Americana de Dreitos 

Humanos. 1ed. Salvador: Juspodivm, 2016.pág 67.  
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sociedade contra o crime12, negaram a presunção de inocência com o valor dado pela Escola 

Clássica.  

A defesa social voltou ao centro do processo penal e a presunção de inocência é 

atacada fortemente. Segundo esta posição, o indiciado não deve ser presumido nem inocente e 

nem culpado, mas sim deve ser visto como ele é: um indiciado, sobre o qual a convicção de sua 

criminalidade se manifesta no momento do crime e grão a grão, à medida que corre o processo 

de instrução. 

Já os membros da Escola Técnico-Jurídica faziam os ataques mais graves à 

presunção de inocência. Segundo ANDREY MENDONÇA13 seus autores defendiam que a 

presunção de inocência era um absurdo extravagante decorrente da Revolução Francesa, em 

razão de exageros individualistas. 

Com efeito, sob a dupla inspiração autoritária – a Constituição de 1937 e as 

ideologias das Escolas Positivistas e Técnico-Jurídica- foi editado o atual CPP, por meio do 

Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Como decorrência, tinha sua espinha dorsal 

autoritária e com rejeição à presunção de inocência. 

Em suma, pode-se dizer,que o regime originário do CPP previa a prisão como 

regra e a liberdade como exceção. Em face das influências mencionadas, não havia sentido em 

falar em presunção de inocência, após o oferecimento da denúncia, de sorte que a regra era que 

o agente ficasse preso ao longo de todo o processo, com predominância dos interesses da 

persecução e da coletividade sobre os interesses da liberdade, vistos como meramente 

individuais. 14 Por isso, se afirma que, na sistemática originária do CPP, a liberdade do acusado 

não foi um valor efetivamente tutelado, sendo a prisão processual a regra.15 

No âmbito da prisão processual esta prevalência se verificava claramente em três 

vertentes. Primeiro, na prisão em flagrante e nas hipóteses restritivas de concessão de liberdade 

provisória. Segundo, na prisão preventiva obrigatória e na ampla possibilidade de decretação 

da prisão preventiva quando envolvia determinadas “categorias” de pessoas. Terceiro, na 

necessidade de recolher-se à prisão ao ser condenado ou pronunciado, como regra. 

                                                           
12 MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão Preventiva na Lei 12.403/2011: análise de acordo com modelos 

estrangeiros e coma convenção Americana de direitos humanos. – 1.ed. Salvador: Juspodivm, 2016. pág.67 
13  Idem, pág.69 
14 Idem, pág.74 
15 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Prisão em flagrante delito e liberdade provisória no Código de 

Processo Penal: origens, mudanças e futuros de complicado relacionamento. In: MALAN, Diogo; MIRZA, Flávio 

(Org,) Setenta Anos do Código de Processo Penal Brasileiro: Balanços e Perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2011. Disponível em <  http://www.badaroadvogados.com.br/?page_id=36. > Acesso em: < 25 de junho de 

2017>. 

http://www.badaroadvogados.com.br/?page_id=36
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1.1.1 A prisão em flagrante 

 

A evidência da prática delitiva, na lógica originária do CPP, afastava qualquer 

tentativa de alegação de presunção de inocência, assim, quem era preso em flagrante, em geral 

ficava preso durante todo o processo. Em razão disto, as hipóteses de liberdade provisória eram 

bastante restritas. Somente se admitia que o imputado aguardasse o processo em liberdade em 

três hipóteses: 

i) infração sem previsão de pena privativa de liberdade ou com pena de até três meses 

– ou seja, as infrações em que se livrava solto;16 

ii) agente agiu escudado por causas excludentes da ilicitude17; ou 

iii) se cabível fiança (em geral admissível apenas para crimes apenados com 

detenção).  

 

Assim, nos crimes inafiançáveis (apenados com reclusão, geralmente), o agente 

preso em flagrante ficaria preso até o final do processo, presumindo-se a necessidade da prisão 

a partir da certeza do fato. Nesse sentido, Andrey Borges de Mendonça18  leciona:  

Os crimes apenados com reclusão eram inafiançáveis, com uma exceção: se a pena 

máxima não fosse superior a dois anos e o agente tivesse mais de 70 anos ou menos 

de 21 anos (requisitos cumulativos). Porém, não era admissível a fianã em diversas 

contravenções penais (arts. 50, 51 e seu parágrafo 1º, 52 e parágrafo, 53 e seu 

parágrafo, 54 e seu parágrafo, 58,59 e 60, todos da Lei das Contravenções Penais), se 

o réu fosse vadio e, nos crimes ou contravenções punidos com pena privativa de 

liberdade, se o réu fosse reincidente específico (art. 323). Por fim, para os pobres a 

legislação permitia a liberdade provisória sem prestação de fiança, mas com o 

cumprimento dos demais ônus. À época havia estreita ligação entre liberdade 

provisória e suspensão condicional da pena, de sorte que o legislador, em regra, não 

concedia liberdade para crimes graves, apenados com reclusão, pois se sobreviesse 

condenação, não teria direito à suspensão condicional da pena. Ao contrário, era 

admissível liberdade provisória para os crimes apenados com detenção, pois era 

cabível o sursis. 

 

A sistemática do Código originário, sistematizando, no tocante a consideração 

da custódia ou liberdade do agente, que a situação do imputado estava sujeita a considerações 

de quatro ordens, conforme lencionava ESPÍNOLA FILHO, citado na obra de Andrey Borges 

de Mendonça: 

i) maior ou menor certeza da autoria de infração penal; 

ii) existência de causa excludente da criminalidade; 

iii) maior ou menor gravidade da infração; 

iv) condições pessoais do agente.19 

                                                           
16 As hipóteses estavam previstas no artigo 321. Mas, mesmo nestes casos, nãos se concedia a liberdade provisória 

se o agente fosse reincidente específico ou se fosse vadio.  
17 Prevista no artigo 314 original do CPP. Nessa situação, ao juiz era facultado inverter a presunção de culpa em 

presunção de inocência. 
18 MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão Preventiva na Lei 12.403/2011.... pag. 76 
19 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo.(2000.p 536) Apud MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão Preventiva na Lei 

12.403/2011.... pag. 76 
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Com efeito, percebe-se uma enorme preocupação não somente com o tipo de 

criminalidade, mas com a condição social e econômica do agente. 

Por sua vez, a liberdade provsória era vista como uma medida apenas de 

contracautela, de substituição da prisão, posto que a prisão era a regra ao longo do procedimento 

e a liberdade provisória surgia para permitir a liberdade em situações excepcionais.  

Por escolha do legislador, a liberdade provisória era uma medida substitutiva da 

prisão em flagrante, da pronúncia e da sentença penal condenatória recorrível – mas não da 

prisão preventiva. Não obstante, a liberdade provisória era praticamente a antípoda da prisão 

processual: ou o agente obtinha a liberdade provisória ou ficava preso ao longo do processo. E 

caso descumprisse os ônus da liberdade provisória, retornaria automaticamente à prisão. 

Portanto, originalmente, o Código de Processo Penal não previa medidas 

alternativas à prisão, exceto a fiança, tornando o sistema bipolar, girando em torno da prisão ou 

da liberdade provisória. Logo, a inafiançabilidade levava à vedação da liberdade provisória, 

ocorrendo a prisão em flagrante, havia, em geral, a manutençaõ da prisão do agente durante 

todo o processo, sendo a custódia, em regra, automática. 

 

1.1.2 A prisão preventiva 

 

A prisão preventiva era obrigatória para crimes graves, cuja pena cominada fosse 

de reclusão por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos, segundo a redação original do 

art. 312.20 Bastava a prova da materialidade e de indícios de autoria que estava  retirado todo o 

poder de apreciação do juiz, transformando-se a prisão em um dever.21  

Em tais crimes se estabelece uma presunção de fuga, bem como a necessidade 

de assegurar a instrução e o meio social abalado pelo crime. Em tais casos, o juiz não poderia 

revogar a prisão ao longo do processo, nos termos da redação originária do art. 316 do CPP22.  

No caso de prisão em flagrante para crimes com pena igual ou superior a dez 

anos, também era mantida a prisão automaticamente ao logno do processo, salvo se o agente 

tivesse praticado o fato sob alguma causa excludente da antijuridicidade. 

                                                           
20 Redação original: Art. 312. A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for cominada pena de reclusão 

por tempo, no máximo, igual ou superior a dez anos.  
21 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo.(2000, p 440/441) Apud MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão Preventiva na 

Lei 12.403/2011.... pag. 79 
22 Redação original: Art. 316. O juiz, salvo o caso do artigo 312, poderá revogar a prisão preventiva, se, no curso 

do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões 

que a justifiquem. 
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Havia, ainda, a previsão da prisão preventiva facultativa, admissível apenas 

quando houvesse prova da metrialidade e indícios suficientes de autoria, para o fim de garantia 

de ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.  

Tal hipótese era admissível em regra para os crimes inafiançáveis ( crimes 

apenados com reclusão) e, excepcionalmente, nos crimes afiançáveis (apenados com detenção 

ou prisão simples), se o indiciado fosse vadio, quando houvesse dúvida sobre a sua identidade 

e não fornecesse ou indicasse elementos suficientes para esclarecê-la e, por fim, no caso de 

reincidência em crimes dolosos. 

  Em suma, podemos inferir duas coisas. Havia, de certo modo, confusão do 

Código de Processo Penal em sua redação originária no tocante aos requisitos de 

admissibilidade da prisão e seus fundamentos. Tanto que eram tratados no mesmo 

dispositivo(art. 313). 23 Ademais, o artigo 313 tratava de casos menos graves, se comparados 

com o art. 312 (que tratava da prisão preventiva obrigatória), por isto, entendia-se que, no caso 

do art. 313, havia exigência de maior cuidado na verificação dos requisitos da prisão preventiva 

facultativa, apontando que a necessidade da providência era menos sensível.24 

  Para compensar a menor gravidade da conduta imputada, o legislador trouxe 

hipóteses as quais, em sua visão, o agente era considerado perigoso, como no caso do 

reincidente específico, ou que não oferecesse vínculos com o local do delito (imputado vadio 

ou dúvida sobre identidade) e, por isto, presumia-se que iria fugir.  

  Tais elementos demonstram que na época da edição do CPP havia uma íntima 

ligação entre gravidade do delito e prisão preventiva, de sorte que o legislador somente 

autorizava a prisão preventiva em crimes menos graves se houvesse algum apontamento em 

razão da pessoa ou de suas qualidades, que reforçasse e complementasse a necessidade da 

prisão. Isto explica porque o legislador tratava conjuntamente os requisitos de admissibilidade 

com as hipóteses de periculum libertatis. 

  No tocante ao procedimento de decretação da prisão preventiva, esta era pouco 

disciplinado, sem previsão de contraditório, ampla defesa e tampouco sem a previsão de ser o 

preso preventivamente levado à presença do juiz.  

                                                           
23 O que permaneceu até 1967, quando os fundamentos passaram a ser tratados no artigo 312 e as codições de 

admissibilidade no artigo 313. 
24 GARCIA, Basileu(1945,p.162)  apud  MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão Preventiva na Lei 

12.403/2011.... pág. 81 
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  Segundo importante lição de MENDONÇA:25 

O artigo 13,§3º, da Lei 2.033 de 1871, previu que o preso preventivamente deveris ser 

levado à presença da autoridade judicial. O Regulamento 4.824 do mesmo ano (1871) 

foi ainda mais explícito ao afirmar que, executada a prisão preventiva, imediatamente 

o preso deveria ser conduzido à presença do mesmo Juiz para dele dispor (art. 29,§2º). 

A única hipótese em que o CPP previu para a condução do preso preventiva à presença 

do juiz era a  situação da prisão sem a exibição do mandado, no caso de infrações 

inanfiançáveis. 

 

  Nesse sentido, o CPP tratou apenas de disposições relacionadas ao mandado de 

prisão e seu cumprimento, mas sem maior preocupação com as garantias da pessoa presa, em 

tudo adequado à ideologia então vigente. 

1.1.3 A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e de pronúncia.  

 

Por fim, a última vertente era o efeito da sentença condenatória recorrível e da 

pronúncia, que prendia o réu ou o mantinhana prisão, ou aindam ter que se recolher à prisão, 

salvo se afiançável a infração ou se condenado por crime de que se livrasse solto (art. 393 c.c. 

art. 594 e art. 408). Tais prisões eram vistas com autonomia em relação a prisão preventiva e a 

legislação previa que a condenação levava à presunção de fuga. Eram hipóteses de prisões 

automáticas e, de certa forma, obrigatórias,26 embora a doutrina da época não se referisse a elas 

desta forma. Não era necessária qualquer demonsração de necessidade cautelar para sua 

efetivação. Também estas formas de prisão estavam adequadas à ideologia das Escolas 

Positivistas e Técnico-Jurídica, que não aceitavam a presunção de inocência após a condenação 

ou a pronúncia. 

  Não fosse suficiente, ainda que o acusado fosse absolvido, deveria ser mantido 

preso se a lei cominasse pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a oito anos, 

nos termos do artigo 596. 27 

  O sistema ainda  uma restrição ao direito de recorrer caso o réu não se recolhesse 

à prisão ou fugisse ao longo do procedimento recursal: o recurso não seria conhecido ou seria 

deserto. 

 

 

                                                           
25 MENDONÇA, Andrey Borges de. Prisão Preventiva na Lei 12.403/2011..., pág 82 
26 COSTA, Domingos Barroso da; PACELLI, Eugênio. Prisão Preventia e liberdade provisória: a reforma da 

Lei 12.403/2011. – São Paulo: Atlas, 2013. ág.12  
27 Redação original:  Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente 

em liberdade, salvo nos processos por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou 

superior a oito anos.  
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1.2 As mudanças legislativas 

   

Descrito o modelo originário do CPP urge uma análise, ainda que sumária, das 

alterações legais que incidiram sobre a prisão preventiva, para que se possa compreender o 

contexto de edição da Lei 12.403. 

  A evolução do CPP até a edição da Lei 12.403 nem sempre foi contínua e 

undirecional, mas sim permeada por retrocessos e paradoxos. Não há uma evolução linear, mas 

um movimento pendular, sobretudo em razão das alterações políticas pelas quais passa o 

Estado.  

  No período posterior à edição do CPP e, inclusive, durante a ditadura militar 

surgiram leis e alterções bastante relevantes, que alteraram o regime de prisão e liberdade do 

CPP. 

  Na seara constituicional, a Constituição de 1946 restabeleceu a garantia 

constitucional da fiança e a comunicação da prisão em flagrante, suprimidas anteriormente. No 

entanto, mesmo com a democratização trazida por esta Constituição, mantém-se a prisão 

preventiva obrigatória. 

  Após o golpe militar de 1964, editou-se a Constituição de 1967, a qual mantinha 

formalmente as garantias referentes à prisão. Da mesma forma, a Constituição de 1969 (ou 

Emenda Constitucional n. 1. 

  No período da ditadura militar, há duas linhas divergentes que se seguiram após 

a edição do AI-5. Para o processo penal aplícavel aos militantes que se opunham ao sistema - 

“terroristas” – há uma tendência de maior restrição dos direitos fundamentais e, sobretudo das 

processuais, com julgamento pela Justiça Militar, com base na Lei de Segurança Nacional, com 

características típicas de um Direito Penal do inimigo. Doutro lado, para os processos penais 

perante a Justiça Comum, há certa flexibilização, inclusive em benefício de alguns dos agentes 

da repressão, aplicando-se as ideias de cauteralidade e necessidade da prisão. Certamente tais 

restrições visavam dar aparência de respeito aos direitos fundamentias no âmbito interno, 

sobretudo para a comunidade internacional. 

  Sobre a linha de maior flexibilização, a primeira alteração significativa no 

sistema original do Código de Processo Penal, no tocante à prisão preventiva, ocorre com a Lei 

nº 5.349 de 1967, que aboliu a prisão preventiva obrigatória, em atenção às garantias 
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fundamentais em especial à presunção de inocência.28 Referida lei alterou, ainda, os artigos 311 

e 312, de forma que o fumus commissi delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes 

de autoria) é transferido do artigo 311 para o artigo 312. 

  Em seguida, editou-se a Lei nº 5.941 de 1973, a qual afroxou a rigorosidade da 

prisão cautelar ao acusado pronunciado ou condenado por sentença recorrível, dando nova 

redação ao parágrafo primeiro do artigo 40829 e também o artigo 59430, permitindo que o 

acusado pronunciado ou condenado não fosse preso, se primário e de bons antecedentes, além 

de afastar a regra draconiana que proibia o réu absolvido de ser posto em liberdade. Assim, uma 

vez absolvido, a apelação em nenhuma hipótese teria efeito suspensivo. 

  Há de se apontar, que embora tal lei tenha efeito liberalizante, ficou conhecida 

como a Lei Fleury, por ter sido ditada por momentânea conveniência, para imperdir que fossem 

aplicadas as disposições em vigor à época - de prisão preventiva obrigatória como decorrência 

da pronúncia – ao delegado Sergio Paranhos Fleury, acusado de homicidios e participação no 

grupo então chamado de “Esquadra da Morte”31 

  Outra inovação considerável foi tazida pelo art. 35 da Lei 6.368/1976, que dispôs 

sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias 

entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica (Lei de Tóxicos). De acordo 

com essa disposição, os condenados pelos delitos previstos nos arts. 12 e 13 da mesma lei, não 

poderiam apelar em liberdade, ainda que primários e de bons antecedentes, nos termos da 

redação do art. 594 do CPP. 

 Não obstante, preocupado com a superlotação das prisões e das ideias de 

cautelaridade, que apontam no sentido de que também a prisão em flagrante somente deveria 

ser mantida em caso de necessidade, em 1977 é editada a Lei 6.416, a qual passa a permitir que 

o juiz concedesse liberdade provisória sem fiança, mediante comparecimento aos atos do 

processo, se percebesse, pelo auto de prisão em flagrante, a inocorrência de qualquer das 

hipóteses que autorizassem a prisão preventiva.  

                                                           
28 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Medidas Cautelares e Princípios Constitucionais: comentários ao art. 

282 do CPP, na redação da Lei 12.403/2011, In FERNANDES OG (coord). Medidas cautelares no processo 

penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403, de 04.05.2011. São Paulo: RT, 2011. p.34 
29 Art. 408,§1º: "se o réu forprimário e de bons antecedentes, poderá o juiz deixar de decretar-lhe a prisão ou 

rcvogá-la, caso já se encontre preso" 
30 Srt 594: “O réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, ou prestar fiança, salvo se primário e de bons 

antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória, ou condenado por crime de que se livre solto. 
31 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. Medidas Cautelares e Princípios Constitucionais: comentários ao 

art. 282 do CPP, na redação da Lei 12.403/2011...p.34 
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Ao contrário da sistemática original do CPP, em que a regra deveria ser a 

manutenção da custódia ao longo do processo da pessoa detida em flagrante, com a nova 

disposição a lógica se inverte. A partir de então, também a prisão em flagrante passa a se 

submeter a cautelaridade, de sorte que somente se manteria se houvesse fundamento para a 

decretação da prisão preventiva.  

Assim, mesmo para infrações inafiançáveis seria possível a concessão de 

liberdade provisória, apenas com o ônus de comparecimento a todos os atos do processo, caso 

ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Para se obter a liberdade, o foco deixa de ser a 

afiançabilidade ou não da infração e passa a ser a necessidade ou não da prisão. 

Com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a ampliação do rol de 

direitos e garantias em matéria processual penal era esperado que a legislação brasileira em 

matéria de prisão cautelar seguisse a linha liberalizante, em adequação ao princípio da 

presunção de inocência.  

Ao invés disso, o que se seguiu foram novos diplomas legislativos com tendência 

inversa, como a ampliação do rol de medidas de restrição de liberdade, com a instituição de 

nova modalidade, a prisão temporária através da Lei 7.960/1989; e a restrição da liberdade 

provisória de certos crimes, por meio da Lei dos Crimes Hediondos ( Lei 8.072/1990). 

 

1.3 A Lei 12.403/2011 e suas inovações 

 

Tendo como inspiração modernas legislações estrangeiras, como as da Itália e 

de Portugal, a Lei 12.403/2011 foi fruto de profundo e demorado debate, onde se buscou uma 

sistematização e atualização, do tratamento da prisão, das medidas cautelares pessoais e da 

liberdade provisória, com ou sem fiança, bem como superar as distorções produzidas no Código 

de Processo Penal com anteriores reformas pontuais, as quais, rompendo com a sua estrutura 

originária, desfiguraram tenebrosamente o sistema processual anterior, a exemplo das 

alterações introduzidas pela Lei n.º 6.416/77, a partir da qual a fiança passou de instituto central 

no regime de liberdade provisória, a só servir para poucas situações concretas,   

Naturalmente, o grande desafio do legislador reformista foi acompanhar a 

evolução da sociedade e do direito, fazendo valer os princípios fundamentais e as garantias 

constitucionais, como a presunção de inocência, o devido processo legal, a proporcionalidade 

e a jurisdicionalidade, frente ao poder punitivo do Estado, adequando o Código de Processo 

Penal à Constituição Federal de 1998, sem descurar da eficácia da persecução criminal. 
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  Depois de uma década de tramitação no Congresso Nacional, aprovou-se o 

Projeto de Lei nº 4.208, de 2001, transformado na Lei n°' 12.403, de 4 de maio de 2011, 

publicada no dia 5 do mesmo mês de maio, embora com profundas modificações do anteprojeto 

originário. A vigência da citada Lei iniciou-se em 4 de julho de 2011 (60 dias após a sua 

publicação - Lei Complementar nº 95/98). 

A Lei 12.403/11 apresentou alterações no sistema de cautelares pessoais no 

processo penal. As mudanças trazidas pela nova lei solidificaram ainda mais a ideia de liberdade 

como regra, e a prisão como exceção.  

Com isso, as cautelares processuais no âmbito penal sofrem uma relevante 

ascendência, surgindo novas espécies de medidas cautelares, bem como, novo método de 

aplicação.  

De maneira geral, a nova Lei de Prisões e medidas cautelares  traduz verdadeira 

novatio legis in mellius, posto que, além de restringir a aplicabilidade da prisão preventiva – 

antes, qualquer crime punível com reclusão a admitia; hoje, somente aqueles cuja pena máxima 

seja superior a quatro anos (seja qual for a qualidade da pena, reclusão ou detenção) –, 

estabelece outras medidas cautelares menos drásticas e alternativas ao cárcere. 

A nova Lei de Prisões e medidas cautelares inovou no tocante as medidas 

cautelares diversas da prisão, ao aumento o rol , proporcionando ao juiz a escolha da providênia 

mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e proporcionalidade, conforme 

previsto no artigo 31932 do Código de Processo Penal, in verbis: 

 

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão:          (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, 

para informar e justificar atividades;         (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

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;        (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer 

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

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou 

necessária para a investigação ou instrução;           (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o 

investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;          (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

                                                           
32BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.689/41 (.Código de Processo Penal) Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm >  acesso em < 21 de julho de 2017.>   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.689-1941?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689Compilado.htm
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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;         (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

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;          (Incluído pela 

Lei nº 12.403, de 2011). 

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;         (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IX - monitoração eletrônica.           (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 1o           (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 2o           (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 3o           (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). 

§ 4o  A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, 

podendo ser cumulada com outras medidas cautelares.  

 

  Nesse sentido, tal inovação, conforme entendimento de RENATO 

BRASILEIRO33, é bastante benéfica, já que há redução no custo pessoal e familiar na aplicação 

de tais medidas cautelares, além do Estado poupar vultosos recursos humanos e materiais, 

indispensáveis à manutenção de alguém no cárcere, além de diminuir os riscos e malefícios 

inerentes a qualquer encarceramento, tais como a transmissão de doenças infectocontagiosas, 

estigmatização e criminalização do preso.   

Ademais, no tocante à prisão preventiva, com a entrada em vigor da nova Lei, 

para além da demonstração do fumus comissi delicti (consubstanciado pela prova de 

materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação) e do periculum libertatis 

(garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia 

de aplicação da lei penal), consubstanciadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, agora 

também se faz necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de 

qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, conforme expõe o parágrafo único do 

supracitado artigo do Código de Processo Penal. 

Nesse toar, RENATO BRASILEIRO34 conclui: 

Pode-se dizer, então, que o novo sistema de medidas cautelares diversas da prisão são 

preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve 

privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais. Tem-se aí, 

na dicção de Badaró, a característica da preferibilidade das medidas cautelares 

diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da 

tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos 

arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a 

funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as 

outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas. 
   

                                                           
33 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª ed. ver. ampl. Salvador. Juspodivm. 2015. Pag 808 
34 Idem, pág 935-936 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12403.htm#art4
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De se atentar, então, para o fato de que as atuais regras das cautelares pessoais, 

que surgem precisamente para evitar o excesso de encarcerização provisória, não podem ser 

banalizadas, somente justificando a sua imposição, sobretudo quando não for o caso de anterior 

prisão em flagrante, se forem atendidos os requisitos gerais previstos no art. 282, 1 e II, CPP, 

fundada, portanto, em razões justificadas de receio quanto ao risco à efetividade do processo. 

Deste modo, a nova Lei impõe ao magistrado uma análise mais cuidadosa de 

cada caso, valendo-se da proporcionalidade e necessidade para a decretação da prisão 

preventiva, devendo analisar o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão que se 

mostrem aptas a proteger a persecução penal e  preservar o direito de liberdade do acusado. 

 

2.PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E O DESAFIO DOS PRESOS PROVISÓRIOS NO 

BRASIL. 

 

2.1 Princípio da presunção de inocência 

 

Antes de discorrermos sobre o princípio da presunção de inocência, urge 

tercermos considerações para uma maior compreensão e amplitude do tema, sobre o que seria 

um princípio. 

Nas palavras de GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 

Princípio, etiologicamente, significa causa primária momento em que algo tem 

origem, elemento predominante na constituição de um corpo orgânico, preceito, regra, 

fonte de uma ação. Em Direito, princípio jurídico quer dizer uma ordenação que se 

irradia e imanta os sistemas de normas, conforme ensina José Afonso da silva (Curso 

de direito constitucional positivo, p.85), servindo de base para a interpretação, 

integração, conhecimento e aplicação do direito positivo. Cada ramo do Direito possui 

princípios próprios, que informam todo o sistema, podendo estar expressamente 

previstos em Lei ou ser implícitos, isto é, resultar da conjugação de vários dispositivos 

legais, de acordo com a cultura jurídica formada com o passar dos anos de estudo de 

determinada matéria. O Processo Penal não foge a regra, sendo regido 

primordialmente, por princípios, que, por vezes, suplantam a própria literalidade da 

Lei(...).35 

 

Preceitua TOURINHO FILHO: 

O Processo Penal é regido por uma série de princípios e regras que outra coisa não 

representam senão postulados fundamentais da política processual penal de um 

Estado. Quanto mais democrático for o regime, o processo penal mais se apresenta 

como notável instrumento a serviço da liberdade individual.Sendo o processo penal, 

como já se disse, uma expressão da cultura, de civilização, e eu reflete determinado 

                                                           
35 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl..Rio de 

Janeiroo: Forense, 2016,  Pág.18. 
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momento histórico, evidente que os seus princípios oscilam à medida que os regimes 

políticos se alteram. Num Estado totalitário, consideram-se as razões do Estado. Num 

democrático, como bem o disse Betiol, aqui já citado, a liberdade individual, como 

expressão de um valor absoluto, deve ser tida como inviolável pela constituição(...).36 

 

Nesse toar, o conceito do Princípio da Inocência, vem à tona no pensamento de 

RENATO BRASILEIRO LIMA, in verbis: 

(...)consiste, assim, no direito de não ser declarado culpado senão mediante sentença 

transitada em julgado, ao término do devido processo legal, em que o acusado tenha 

se utilizado de todos os meios de prova pertinentes para a sua defesa (ampla defesa) e 

para a destruição da credibilidade das provas apresentadas pela acusação 

(contraditório).37 
 

O referido encontra-se inserido no art.5º, LVII da atual Carta Magna38: 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: 

(...) 

LVII- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. 
 

 

Essa garantia constitucional possui a finalidade de tutelar a liberdade do 

indivíduo, ao presumi-lo inocente, cabendo ao Estado comprovar a sua culpabilidade. O texto 

constitucional não declara a inocência do acusado. Entretanto, demonstra que o acusado não é 

necessariamente o possuidor da culpa pela prática do fato que lhe é imputado. Sob o resguardo 

dessa norma, o acusado de cometer uma infração penal pode ser protegido contra uma provável 

sanção penal de forma antecipada. 

A Constituição determina que as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata (artigo 5 º, § 1º), significa que são de caráter preceptivo, 

mas não somente programático. Assim, os operadores da lei deverão atribuir aplicabilidade 

imediata aos direitos e garantias individuais fundamentais, conferindo-lhes maior eficácia 

possível. 

 

 

 

 

                                                           
36 TOURINHO FILHO,Fernando da Costa. Processo penal v.I. 32.ed.rev e atual. São Paulo: Saraiva. 2010, p.58 
37 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª Ed. Salvador: Juspodvm. 2015. Pág.43 
38 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituição.htm>. Acesso em 21 de julho de 2017 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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2.1.1 Breve Histórico  

 

O Princípio da Presunção de Inocência surgiu no Estado absolutista do século 

XVIII, como  resposta do povo contra as atrocidades cometidas por esse Estado, especialmente 

no tocante ao poder de prisão extraprocessual que o monarca possuia, resultando diversas vezes 

em prisões arbitrárias, inobservando qualquer regra processual. 

Posteriormente, com a ascensão da burguesia e o advento do movimento 

iluminista, o Processo Penal passa ao centro dessas novas perspectivas. Destaque para obra do 

ilustre CESARE BONESANA, Marquês de Beccaria denominada Dos Delitos e Das Penas que 

traz importantes e valiosas lições acerca do Princípio da Presunção de Inocência, a saber: “Um 

homem não pode ser considerado culpado antes da sentença do juiz; e a sociedade apenas lhe 

pode retirar a proteção pública depois que seja decidido que ele tenha violado as normas em 

que tal proteção lhe foi dada”39 

A partir de então, o Princípio da Presunção de Inocência foi acolhido por 

diversas nações.  

Podemos destacar sua presença na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão(1789), que em seu artigo 9º proclamava: “Todo homem é considerado inocente, até o 

momento em que, reconhecido como culpado, se for indispensável sua prisão, todo rigor 

desnecessário, empregado para efetuá-la, deve ser severamente reprimido pela lei”40. 

Também, a Declaração Universal de Direitos Humanos, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em seu art. 11.1, dispõe: “Toda pessoa acusada de 

delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, 

de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias necessárias 

para a sua defesa”.41  

Dispositivos semelhantes são encontrados na Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais (art. 6.2) 42, bem como no Pacto  

                                                           
39 BECARRIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. Tradução: José Roberto Malta. São Paulo: WVC,2002, p. 47 
40 FRANÇA. Declaração de direitos do homem e do cidadão. 1789. Disponível em < 

http://coral.ufsm.br/observatoriodh/images/1789-

Declara%C3%A7%C3%A3odosdireitosdohomemedocidad%C3%A3o.pdf  

Acesso em < 30 de junho de 2017.> 
41 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 10 

de dezembro de 1948. Disponível em < http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf > Acesso 

em < 30 de junho de 2017>. 
42 Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais (Convenção Européia 

de Direitos Humanos), adotada em 4 de novembro de 1950. Disponível em < 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4 > Acesso em 30 de junho de 2017. 

http://coral.ufsm.br/observatoriodh/images/1789-Declara%C3%A7%C3%A3odosdireitosdohomemedocidad%C3%A3o.pdf
http://coral.ufsm.br/observatoriodh/images/1789-Declara%C3%A7%C3%A3odosdireitosdohomemedocidad%C3%A3o.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=536&lID=4
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Internacional de Direitos Civis e Políticos (Dec. 592/92 - art. 14.2)43 

No Brasil, pela primeira vez, o Princípio da Presunção de Inocência é consagrado 

na Constituição Federal44 de outubro de 1988 no art.5º, inciso LVII: “Ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

No mais, ressalta-se que o Brasil aderiu à Convenção Americana dos Direitos 

Humanos, mais conhecido como Pacto São José da Costa Rica, através do Decreto Legislativo 

nº 27, de 26 de maio de 1992, aduzindo em seu art.8º, I primeira parte que: “Toda pessoa 

acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove 

legalmente sua culpa.45  

Ademais, aduz ANTÔNIO MAGALHÃES FILHO GOMES46 acerca do 

princípio da Presunção de Inocência na Constituição Federal de 1988 e na Convenção 

Americana dos Direitos Humanos que: 

 

As duas redações se completam, expressando os dois aspectos fundamentais da 

garantia. (...) diante da duplicidade de textos que proclamam a garantia, pode-se 

concluir que estão agora reconhecidos, ampla e completamente, todos os seus 

aspectos, não sendo possível negar-lhe aplicação mediante argumentos relacionados 

à interpretação meramente literal.          

 

O artigo 5º, parágrafo segundo da nossa Carta Magna corrobora com o pensamento 

acima exposto ao prever, “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte.”47 

Dessa maneira, podemos inferir a importância de tal princípio, albergado na 

Constituição Federal como uma garantia, já que exige de forma clara e inequívoca o trânsito 

em julgado da sentença condenatória. Assim, há uma estreita relação entre a prisão preventiva 

– cuja natureza é processual e cautelar, e o princípio da inocência, uma das maiores garantias 

                                                           
43 BRASIL. Decreto nº 592, 06 de jul. de 1992. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.1966. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm >. Acesso em 30 de junho 

de 2017. 
44BRASIL. Constituição Federal, 08 de out. 1988. Brasília, DF. Out. 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm > Acesso em: < 30 de junho de 

2017. 
45 BRASIL. Decreto nº 27, 26 de maio de 1992. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1969. 

Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm > Acesso em 30 de junho de 2017 
46 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. O Princípio da presunção de inocência na constituição de 1988 e na 

convenção americana sobre direitos humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Revista do Advogado. 

AASP. N.º 42. Abril de 1994. p. 31. 
47 BRASIL. Constituição Federal, 08 de out. 1988. Brasília, DF. Out. 1988. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm > Acesso em: < 30 de junho de 

2017. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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constitucionais, onde as medidas cautelares são odiosas e somente são admitidas em casos 

excepcionalíssimos, tendo em vista a comissividade do princípio constitucional da presunção 

da inocência. 

 

2.1.2 Significados e aspectos   

MARCO ANTÔNIO MARQUES DA SILVA citado por Renato Brasileiro de Lima 

apresenta três significados distintos para o princípio da presunção de inocência, vejamos: 

a) tem por finalidade estabelecer garantias para o acusado diante do poder do Estado 

de punir (significado atribuído pelas escolas doutrinárias italianas);  

b) visa proteger o acusado durante o processo penal, pois, se é presumido inocente, 

não deve sofrer medidas restritivas de direito no decorrer deste (é o significado que 

tem o princípio no art. 9º da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789);  

c) trata-se de regra dirigida diretamente ao juízo de fato da sentença penal, o qual deve 

analisar se a acusação provou os fatos imputados ao acusado, sendo que, em caso 

negativo, a absolvição é de rigor (significado da presunção de inocência na Declaração 

Universal de Direitos dos Homens e do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos). 48 

 

Sobre o seu desdobramento, FERNANDO CAPEZ, faz a seguinte ponderação: 

O Princípio da Presunção de Inocência desdobra-se em três aspectos: a) no momento 

da instrução processual, como presunção relativa de não culpabilidade, invertendo-se 

o ônus da prova; b) no momento da avaliação da prova, valorando-a em favor do 

acusado quando houver dúvida; c) no curso do processo penal, como paradgima de 

tratamento do imputado, especialmente no que concerne à análise da necessidade da 

prisão processual.49
  

Nesse sentindo, AURY LOPES leciona que:  

A presunção de inocência afeta, diretamente, a carga da prova (inteiramente do 

acusador, diante da imposição do in dubio pro reo); a limitação à publicidade abusiva 

(para redução dos danos decorrentes da estigmatização prematura do sujeito passivo); 

e, principalmente, a vedação ao uso abusivo das prisões cautelares. Em suma: a 

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

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

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

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

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

inexoravelmente à absolvição; ainda na dimensão interna, implica severas restrições 

ao (ab)uso das prisões cautelares (como prender alguém que não foi definitivamente 

condenado?). Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma 

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

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

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

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

judicial.”50 

                                                           
48 DA SILVA, Marco Antônio Marques, apud, LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3ª Ed. 

Salvador: Juspodvm. 2015. Pág.43. 
49 CAPEZ, Fernando. Curso de processo penal. 23 ed. São Paulo: Editora Saraiva. 2016. Pág..121. 
50 LOPES JR., Aury. Direito processual penal.  11º ed. São Paulo : Saraiva, 2014. Pág. 145. 
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Complementando, MIRABETE ensina: 

Em decorrência do princípio do estado de inocência, deve-se concluir que: a) a 

restrição à liberdade do acusado antes da sentença definitiva só deve ser admitida a 

título de medida cautelar, de necessidade ou conveniência, segundo estabelece a lei 

processual; b) o réu não tem o dever de provar sua inocência; cabe ao acusador 

comprovar a sua culpa) para condenar o acusado, o juiz deve ter a convicção de que é 

ele responsável pelo delito, bastando para a absolvição, a dúvida a respeito da sua 

culpa (In dúbio pro reo).51         

 

Por óbvio que no processo penal o uso das cautelares é mais delicado, diante da 

natureza pessoal das medidas que afetam a liberdade do indivíduo, advindo deste ponto a 

essência da Lei nº 12.403/11, que prevê a aplicação das prisões cautelares com maior 

parcimônia, frente as novas medidas cautelares diversas da prisão prevista na referida lei.  

A esse respeito, OG FERNANDES52, então Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça, aduzia que “as medidas cautelares situam-se no limite entre a garantia da realização o direito 

penal e o cunho assecuratório da mais ampla liberdade possível para quem se vê sob o manto da 

presunção da não culpabilidade.” 

 

2.2. O problema do preso provisório no Brasil. 

 

Após essa análise mais teórica da presunção da inocência, alguns dados apontam 

para uma realidade diversa da proposta, pelo menos na Constituição Federal. 

Segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública 

em 2016 referentes ao ano de 2014, através do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias – INFOPEN53,  o Brasil possuía 622.202 pessoas encarceradas, sendo  o quarto 

país no mundo com o maior número de presos, atrás de EUA (2.228.424), China (1.657.812) e 

Rússia (673.818).  

Nesta pesquisa o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN analisou a taxa 

de aprisionamento entre 2008 e 2013 nos quatro países com maior população prisional do 

mundo e concluiu que a variação da referida taxa, no caso do Brasil, apresenta tendência 

contrária aos demais países. Isto é, enquanto os EUA reduziram a taxa de encarceramento em 

8%, a China em 9% e a Rússia em 20%; o Brasil aumentou em 33%. 

                                                           
51 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 14ed.São Paulo:Editora Atlas. 2003. pág.42. 
52 FERNANDES, Og. Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisões e suas alternativas, comentários à Lei 

12.403, de 04.05.2011, Ed.1ª, São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 57.   
53 DEPEN. LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS INFOPEN – DEZ 2014 

.pág. 14 ss.  Disponível em:  <http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf  >  Acesso em: < 25 de julho 2017.>  
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De 2000 a 2014, a população prisional no Brasil cresceu 161%, percentual dez 

vezes maior que o crescimento do total da população brasileira, que apresentou aumento de 

apenas 16% no período. 

A taxa de aprisionamento, ou seja, o número de presos para cada 100 habitantes, 

entre 2000 e 2014, aumentou 119%. Em 2000, havia 137 presos para cada 100 mil habitantes. 

Em 2014, essa taxa chegou a 306,22 por 100.000 habitantes. Isto significa que, se mantivermos 

a manutenção desta engrenagem, em 2075, uma em cada 10 pessoas estará privada de sua 

liberdade. (INFOPEN, 2014)54. 

No total de presos no Brasil, cerca de 41% são presos provisórios. Pernambuco 

também conta com cerca de 41% de seus presos sem sentença. Isto significa que quatro entre 

dez pessoas estão presas sem condenação. O número de presos provisórios é quase igual ao 

número do déficit de vagas para este tipo de prisão. Importante destacar que em 37,2% dos 

casos de prisão provisória no Brasil, não há condenação à pena de prisão ao final do processo 

e 17,3% são absolvidos55. (IPEA. “A Aplicação de Penas e Medidas Alternativas”, 2015). 

A privação da liberdade que, per si, deve ser considerada uma grave punição aos 

indivíduos, vem adicionada de condições degradantes e que mereciam ganhar registro de 

inaceitáveis, tais como: presença da tortura, superlotação, restrições de acesso à água, 

limitações de visitas, déficit de assistência médica e jurídica, entre outras. A (in) capacidade do 

Estado de assegurar as condições básicas de dignidade não pode ser tratada como um tema de 

menor importância, como tem sido considerado recorrentemente.  

A balança da Justiça anda torta, a incorporação de uma ansiedade punitiva 

hegemônica estabelece a privação da liberdade - preferencialmente de longa duração - como 

indicador padrão para medição da impunidade no país e qualquer outra medida é considerada 

branda e irrelevante. Assim, de certa maneira, os aplicadores das penas, como parte da opinião 

pública, são influenciados e realimentam a esta, na disseminação da prisão no Brasil. A prisão 

torna-se a medida saneadora para temas como corrupção, segurança pública e em casos 

extremos como “formação de caráter”. 

Ao hipervalorizar o encarceramento como resposta prioritária, outras medidas 

reparadoras e responsabilizadoras são desprestigiadas e desqualificadas, deixando de servir 

                                                           
54 Idem. pág. 22 
55 DEPEN ( Departamento Penitenciário Nacional) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A 

Aplicação de Penas e Medidas Alternativas. Rio de Janeiro. 2015.pág. 38. Disponível em: 

<http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-anexos/pmas_sum-

executivo-final-ipea_depen-24nov2014.pdf  >. Acesso: 10/06/2016. 
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como uma opção efetiva aos conflitos vivenciados no conjunto da sociedade. O baixo 

investimento nas centrais de alternativas penais, nos grupos reflexivos e em mecanismos de 

apoio e monitoramento de medidas cautelares são exemplos que terminam por fortalecer o 

encarceramento humano. 

Destarte, tais dados nos fazem pensar sobre a eficácia da lei 12.403 de 2011 no 

que toca à redução do encarceramento provisório. Embora muitos outros fatores possam 

explicar a evolução das políticas de aprisionamento, o certo é que a lei, por si só, não consegue 

ter impacto sobre essa realidade. 

Não obstante, a pesquisa do IPEA revelou importante dado, que 92,8% dos réus 

que cumpriram prisão provisória receberam uma sentença de mérito, ao passo que, entre os réus 

que responderam ao processo em liberdade, apenas 74,4% chegaram a uma sentença de mérito.  

Elevado percentual de sentenças de méritos obtidas em casos onde o réu cumpria 

prisão provisória pode ser explicado pela tramitação prioritária destes processos e a maior facilidade 

de se praticar atos processuais. 

Entretanto, é bom ressaltar que o percentual de sentenças de mérito em casos de réus 

que não cumpriram prisão provisória (74,4%) também é considerado elevado, o que demonstra que 

a liberdade não se apresenta como óbice objetivo à conclusão dos processos criminais. 

Ademais, manter uma pessoa sob regime de detenção preventiva por um período 

prolongado pode criar uma situação de fato na qual os juízes estejam muito mais propensos a 

prolatar sentenças condenatórias para, de certa forma, avalizar sua decisão de ter encarcerado 

o mesmo acusado durante o juízo. Assim, uma eventual sentença absolutória seria um 

reconhecimento de que se privou de liberdade por muito tempo um inocente. Desta perspectiva, 

a prolongada detenção sem julgamento de uma pessoa constitui, de certa forma, uma presunção 

de culpabilidade. 

 

2.3. A Lei  nº12.304/11 e o cenário político criminal  

ZAFFARONI E PIERANGELI afirmam que a política criminal é a ciência ou a 

arte de selecionar os bens jurídicos que devem ser tutelados penalmente e os caminhos para tal 

tutela, o que implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos56.  

Diante dessas considerações vertentes, inegável o dúplice caráter da Política 

Criminal, qual seja: ação, para efetivar a tutela dos bens jurídicos, e crítica, como forma de 

                                                           
56 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte 

geral. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015 p. 126  
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aprimoramento de tal tutela, que busca fornecer orientação para que o combate à criminalidade 

se faça racionalmente, com o emprego de meios adequados, bem como promover sua alteração 

e adequação às políticas recomendadas.  

No âmbito da jurisdição penal, a Política Criminal deve orientar o tratamento a 

ser dispensado ao delinquente, na aplicação da lei, como instrumento de legitimação do poder 

do juiz. 

A Lei 12.403/11 surgiu, então, neste contexto atormentante e provocou 

importantes alterações que podem contribuir para o delineamento de um processo penal 

democrático no Brasil, mas ainda existem pontos a serem intensamente questionados, como a 

ausência de prazos, a vagueza autoritária da “ordem pública e econômica” e a ainda possível 

atuação de ofício do magistrado. 

Diante disto, as  importantes modificações advindas com a nova Lei, para o 

sistema de medidas cautelares, como a superação a dicotomia prisão x não prisão que o Código 

de Processo Penal brasileiro mantinha até então, ao trazer ao ordenamento outras medidas 

cautelares pessoais que podem ser aplicadas para garantir a aplicação da lei penal, para 

assegurar a instrução criminal ou para evitar a reiteração delitiva. 

Entremente, quando se analisa os dados do encarceiramento brasileiro 

percebemos que, mesmo com todo o esforço de aplicabilidade dos institutos alternativos a 

prisão cautelar, muitos são os brasileiros presos aguardando uma sentença. 

É importante apontar o grande número de pessoas presas por crimes não 

violentos, a começar pela expressiva participação de crimes de tráfico de drogas- categoria 

apontada como muito provavelmente a principal responsável pelo aumento exponencial das 

taxas de encarceramento no país e que compõe o maior número de pessoas presas. 

Quase 30% da população carcerária provisória está presa por envolvimento com 

tráfico de drogas ou indução, instigação ou auxílio ao uso de drogas, e junto com os praticantes 

de roubo, supera 50%. (INFOPEN 2014).  

 

2.3.1 As decisões do STF sobre presunção de inocência na Lei de drogas 

O caso da Lei de Drogas já mereceu a análise detida de diversas pesquisas no 

Brasil, demonstrando-se que a “guerra às drogas” funciona como um forte fator autorizador do 

encarceramento provisório de qualquer pessoa acusada pela prática de crimes dessa natureza, 

independentemente de se tratarem de pequenos ou grandes traficantes.  
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Em pesquisa realizada pelo NEV-USP, por exemplo, verificou-se que de em 

93% dos casos, os acusados não tiveram o direito de recorrer em liberdade, sendo que em 

88,64% dos casos não foi concedido sequer o direito a responder ao processo em liberdade57.   

A Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), trazia originalmente em seu artigo 44 a 

proibição de fiança e liberdade provisória para quem cometesse os delitos previstos em seus 

arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37. 

Não obstante, a Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, ao alterar a  redação 

do inciso II do art. 2º da Lei 8.072/90( Lei de Crimes Hediondos), retirou a proibição genérica, 

para os crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo, 

derrogando, por conseguinte a  o art. 44 da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas), de maneira 

que a vedação antecipada e genérica ao benefício da liberdade provisória não persistiria 

mais  no ordenamento jurídico vigente. 

O problema, porém, foi que parte considerável da jurisprudência continou 

inclinada a admitir a vigência e constitucionalidade da vedação à liberdade provisória contida 

no artigo 44 da Lei de Drogas.58 

O próprio Supremo Tribunal Federal também mantinha o entendimento de 

impossibilidade de concessão de liberdade provisória nos casos de tráfico de entorpecentes, 

como no julgamento do Habeas Corpus nº 95.539/CE (STF, 2ª T.), onde o  Min. Eros Grau 

destacou que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estava alinhada no sentido do não-

cabimento da liberdade provisória no caso de prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes 

e no Habeas Corpus nº 100.831/MG, cujo o Min. Ricardo Lewandowski indeferiu liminar 

nos seguintes termos:  

Em que pese o tráfico ilícito de drogas ser tratado como equiparado a hediondo, a Lei 

11.343/2006 é especial e posterior àquela – Lei 8.072/90. Por essa razão, a 

liberdade provisória viabilizada aos crimes hediondos e equiparados pela Lei nº 

11.464/2007 não abarca, em princípio, a hipótese de tráfico ilícitos de drogas59  

                                                           
57 JESUS, Maria Gorete Marques de; HILDEBRANDO, Amanda; ROCHA, Thiago  Thadeu  da; 

LAGATTA,  Pedro. Prisão  Provisória  e  Lei de Drogas: um 

estudo sobre os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo., 2014. Pág. 89. Disponível em < 

http://www.nevusp.org/downloads/down254.pdf> Acesso em 14 de agosto de 2017. 
58  Neste sentido:  SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Ordinário Constituicional nº 22.379/SP. 

Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma. Data de Julgamento 27 de março 2008 e Recurso 

Ordinário Constitucional nº 22.623/MT. Relator Ministro Felix Fischer, 5ª Turma. Data de Julgamento 22 de 

abril de 2008. Disponíveis em < https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/ > Acesso em 19 de julho de 2017. 
59 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº100.831/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Data 

de Julgamento. 1º de dezembr de 2009. Disponível em: < 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=607294   >  Acesso em 21 de agosto de 
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Somente no dia 10 de maio de 2012, por ocasião do julgamento do Habeas 

Corpus 104.339/SP60, de que foi relator o Min. Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal decidiu, por maioria (vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio 

e Luiz Fux), ser inconstitucional a vedação à liberdade provisória 

contida no art. 44 da Lei de Drogas, visto que incompatível com o princípio 

constitucional da presunção de inocência e do devido processo legal, dentre outros princípios. 

Nesse toar, é imperioso destacar que permitir a liberdade provisória e condenar 

a inconstitucionalidade de toda e qualquer vedação ex lege ao benefício, não significa valorizar, 

favorecer a criminalidade, tampouco aqueles que a patrocinam. Posto que se trata de respeitar 

um direito, coadunado como visto antes com o princípio da presunção de inocência. É preciso 

admitir que “há traficantes e traficantes”. 

O que se busca, em verdade, é a plenitude do irrenunciável Estado 

Democrático de Direito e a efetividade das garantias constitucionais alcançadas ao longo dos 

tempos não sem muitos esforços. 

Busca-se restaurar a presunção de inocência; a dignidade da pessoa humana, o 

devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório violados. 

Mesmo assim, é bom lembrar que segundo INFOPEN de dez. 2014, vinte e oito 

porcento dos presos provisórios, ou seja, mais de um quarto dos presos provisórios estão 

respondendo por delitos tipificados na Lei de Drogas.61 

 

2.4 Os dispositivos da Lei 12.403/12 que visam a reduzir o encarceramento provisório 

Como dito anteriormente, a Lei nº 12.403 foi aprovada com o objetivo de 

reverter o dramático quadro de crescimento vertiginoso do número de presos provisórios no 

país,para tanto modificou dispositivos do Código de Processo Penal (CPP) referentes à prisão, 

às medidas cautelares e à liberdade provisória. 

Embora apnas 32 dispositivos do CPP tenham sido alterados, as modificações 

estruturais foram de peso.  

A nova legislação sepultou de vez a existência da prisão decorrente da sentença 

penal condenatória recorrível e da prisão decorrente da pronúncia como títulos autônomos, ao  

                                                           
60 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus nº 104.339/SP. Rel. Min. Glimar Mendes. Data de 

Julgamento. 11-05-2012.  Disponível em: 
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http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=104339&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=104339&classe=HC&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
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dar nova redação ao artigo 283. Agora só existem dois tipos de prisões: a prisão temporária e a 

prisão preventiva, já que a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, caso não seja 

possível o relaxamento do flagrante ou a concessão de liberdade provisória com ou sem 

imposição de medidas cautelares. 

Nessa linha de raciocínio, uma das mais relevantes alterações da Lei foi a 

introdução de amplo rol de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, previstas  no artigo 

319 do Código de Processo Penal, que conforme Geraldo Prado62, servem também como fonte 

de impedimento à decretação desta modalidade de prisão. 

 Dsse modo, para Nucci, essas novas medidas aplicadas tem o objetivo de não 

usar a prisão preventiva, só quando realmente necessário. 

As novas medidas em matéria processual já são conhecidas em outros institutos, 

seja como condição para o cumprimento da pena no regime aberto, gozo de suspensão 

condicional do processo de livramento condicional, seja com pena alternativa ao cárcere. De 

toda forma, pretende-se aplicar, agora, as mesmas medidas restritivas à liberdade como forma 

de contornar a decretação da prisão preventiva. Assim, em lugar da prisão cautelar, pode-se 

determinar o recolhimento domiciliar do acusado, desde que compatível com o caso concreto63.  

A Lei12.403/2011, ao prever medidas alternativas ou substitutivas à prisão 

preventiva, buscou superar essa incoerência entre os sistemas penal e processual penal, 

colocando à disposição do juiz uma série de outros instrumentos capazes de assegurar 

arealização do processo e os seus resultados, sem com isso sujeitar o indivÍduo ao 

encarceramento, com os malefícios que sabidamente causam ao acusado ainda não 

defrnitivamente condenado. 

Para RANGEL, as medidas cautelares criadas pela lei 12.403/2011, buscam-se 

outras providências que não seja a prisão. Ao dizer a Lei “das outras medidas cautelares” é 

porque reconhece que irá enumerar outras providências que não só a prisão, isto é, adota-se no 

direito brasileiro o sistema multicautelar o antigo sistema da bipolaridade ou da dualidade em 

que ou o juiz deixava o réu solto ou o prendia. Não havia uma terceira opção, antes do final do 

processo64.  

                                                           
62 PRADO,Geraldo.Excepcionalidade da Prisão Provisória: comentários aos artigos 311-318 do CPP, na redação 

da Lei 12.403/2011. In: Og Fernandes (Org.). Medidas Cautelares no Processo Penal Prisões e suas 

alternativas:comentários à Lei 12.403, de 04.05.11. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. pág. 122  
63 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. – 8. Ed. Rev., atual. E ampl. - São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Pág.620 
64 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. —20. Ed. – São Paulo: Atlas, 2012. Pág..882 
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Ademais, atenta-se também para a necessidade de força coercitiva que estas 

cautelares alternativas ao cárcere devem possuir. Nesse sentindo, Renato Brasileiro65 aponta 

para a importancia de fiscalização do efetivo cumprimento de tais medidas a fim de assegurar 

as situações previstas no art.282, I do Código de Processo Penal. Em outras palavras, caso as 

medidas cautelares pessoais diversas da prisão sejam inócuas ou inadequadas para resguardar a 

aplicação da lei penal, a investigação criminal e o combate a prática de infrações penais, o 

magistrado deve deixar de descretá-las, preservando a visão positiva do princípio da 

proporcionalidade (vedação da proteção insuficiente). 

No tocante ao instituto da prisão preventiva, a referida Lei vedou a decretação 

da prisão preventiva, ordinariamente,imputada em tese de infração penal com pena não superior 

a quatro anos(art. 313,I do Código de Processo Penal). 

Não basta, porém, a presença dos chamados requisitos fáticos para a decretação 

da prisão preventiva. Isso porque, como vimos, o postulado da proporcionalidade impõe 

algumas restrições em matéria de prisão cautelar, de modo a impedir que a medida deferida seja 

mais grave e mais intensa que a pena a ser aplicada na ação penal, ao final do processo. 

Por isso, dispõe o art. 313 do CPP que a regra geral é a permissão da prisão 

preventiva para os crimes dolosos e cuja pena máxima, privativa da liberdade, seja superior a 

quatro anos (1). Afasta-se, então, de plano e como regra, a prisão preventiva autônoma para os 

crimes culposos e para as contravenções penais. 

Para os demais crimes dolosos, com pena igual ou inferior a quatro anos, a prisão 

somente será possível se, presentes também as situações do art. 312, for reincidente (art. 64, I, 

CP) o aprisionado, por condenação passada em julgado pela prática de outro crime doloso (art. 

313, CPP). 

Nos casos em que houver dúvida quanto à identidade civil do acusado (ou 

indiciado), pela ausência de elementos idôneos para o respectivo esclarecimento, a prisão 

preventiva também poderá ser decretada, para quaisquer crimes dolosos, devendo o preso ser 

colocado em liberdade tão logo seja esclarecida a questão, sem prejuízo da imposição de alguma 

outra medida cautelar (art. 313, parágrafo único, CPP), que atenda os requisitos do art. 282, 1 

e II, CPP. 

Lei n° 12.403/11 manteve a aludida modalidade de prisão preventiva, 

ampliando-a para a proteção da criança, do adolescente e do idoso, enfermo ou pessoa com 
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deficiência, de modo a garantir a execução das medidas protetivas previstas em leis (art. 313, 

III, CPP). Mas note-se. A depender da infração penal, ou seja, a depender da pena cominada, a 

prisão preventiva nesses casos (art. 313, III, CPP) será decretada apenas para garantir a 

execução das medidas protetivas de urgência, o que parece indicar a necessidade de imposição 

anterior das mencionadas cautelares (protetivas de urgência). 

Assim, vemos pelo menos na teoria, um esforço por meio da inclusão destes 

dispositivos no corpo do Código de Processo Penal em prol de modificar a política criminal de 

enarceiramento excessivo, seletivo e desnecessário. 

Nesse toar, partiremos ao último capítulo, onde será realizado uma análise acerca 

do número de presos provisórios no Brasil e os resultados após a entrada em vigor da Lei. 

 

3. ANÁLISE DO NÚMERO DE PRESOS PROVISÓRIOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI 

12.403/11 

 

Acreditava-se que a inexistência de medidas cautelares alternativas como opção 

entre a concessão de liberdade provisória e decretação de prisão provisória fosse uma das causas 

para o excesso de encarceramento cautelar.  

Nesse contexto, com a aprovação da Lei 12.403/2011, se objetivava também 

oferecer uma resposta legal as flagrantes violações aos princípios constitucionais como da 

presunção de inocência e da proporcionalidade no tratamento das medidas cautelares de 

natureza penal.  

A reforma legislativa encerrou o sistema bipolar – prisão ou liberdade provisória 

– passando a oferecer alternativas à prisão, como saída ao gravíssimo quadro de crescimento 

vertiginoso da população de presos provisórios no país.  

Desse modo, dentre as mudanças trazidas, tem-se como cruciais as seguintes: a) 

a prisão preventiva passou a ter característica de medida excepcional, aplicável somente, em 

regram quando as outras medidas cautelares pessoais diversas da prisão, não surtirem efeito ao 

proteção da persecução penal, após análise do magistrado (atual redação dos artigos 319 e 321 

do CPP); b) a prisão preventiva somente poderá ser aplicada quando o acusado responde por 

crime doloso cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos (inciso I do artigo 313 do CPP). 

Apesar da  Lei 12.403 de 2011 ter sido considerada por muitos como um avanço 

na lesgislação processual penal por se coadnuar com os princípios e garantias constitucionais, 

acrescentando ao sistema várias medidas cautelares alternativas ou substittutiva ao 

encarceiramento cautelar, objetivando reverter o dramático quadro de crescimento vertiginoso 
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do número de presos provisórios no país, do ponto de vista da população leiga em direito, a 

principal preocupação com a nova lei era do ponto de vista da impunidade,pois muitos ainda 

acreditam que decretar medidas cautelares diversas da prisão é fomentar a impunidade, quando 

na verdade estar-se respeitando o estabelecido na Constituição Federal. 

Com a nova legislação, diversos crimes, considerados graves como furto, 

receptação, formação de quadrilha e colarinho branco, passaram a não admitir prisão 

preventiva, por força do artigo 313,I que retirou a possibilidade de prisão provisória no caso de 

crimes dolosos com pena igual ou inferior a quatro anos.  

Se argumenta em oposição as modificação no Código de Processo Penal, que o 

objetivo real do legislador não era atualizar a legislação e torná-la mais compatível com os 

direitos e garantias da Constituição Federal, mas apenas reduzir o número de presos no sistema 

prisional brasileiro, reduzindo por conseguinte as despesas destes para o Estado. 

Porém, o que diversos estudos realizados nos últimos anos demonstram que a 

população carcerária brasileira vem crescendo substancialmente nas últimas décadas.  

Tal crescimento aconteceu apenas em números absolutos, mas também em taxa 

de aprisionamento, de modo a não estar ligado apenas ao crescimento da população brasileira. 

No tocante à taxa de encarceramento, em 2000, era de 135 por 100 mil habitantes e em 2014, 

de 306 por cem mil habitantes. Se calcularmos essa taxa com base apenas na população maior 

de 18 anos de idade (passível, portanto, de ser aprisionada), as taxas variaram de 2000 a 2014 

de 207,1 para 418,4 por 100 mil habitantes66.  

 Desses presos, cerca de 32% no Brasil e 55% em Pernambuco, são provisórios, 

isto é, ainda não possuem contra si uma sentença penal condenatória transitada em julgado. 

Tais dados vão de encontro aqueles que acreditavam que a Lei favoreceria a 

criminalidade, e em contra partida, os que a defendem começam a pensar na sua eficácia no 

combate ao superencarceramento provisório. Apesar de que há outros fatores que corroboram 

tal política de aprisionamento, o que se observar é que somente a nova legislação não impactou 

suficientemente sobre a situação brasileira.  

De acordo com estatísticas do INFOPEN, dois anos antes da reforma legislativa 

no sistema de medidas cautelares processuais, o Brasil contava, em julho de 2009, com 469.807 

homens e mulheres encarcerados, sendo que, do total, 149.514 estavam presos provisoriamente. 

Em dezembro do mesmo ano, 164.683 presos, do total de 496.251 encarcerados no Brasil, eram 

                                                           
66 DEPEN, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Dez. 2014. Pag. 19. Disponível em : < 

http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf > Acesso em 20 de agosto de 2017. 

http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf
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provisórios. Tinha-se, a toda evidência, um quadro geral de excesso (abuso) cautelar em que 

mais de um terço dos investigados/réus em procedimentos criminais cumpriam medida cautelar 

de prisão, antes da conclusão dos processos judiciais (31,8% e 33,2% em julho e dezembro de 

2009, respectivamente)67. 

Mais preocupante ainda era o fato de que parte considerável dos presos 

provisórios, ao final do processo, recebia penas alternativas ou sanções corporais menos graves 

que a medida de prisão preventiva (cuja execução se dá com encarceramento total equivalente 

ao cumprimento de pena em regime fechado) cumprida ao longo do processo.  

Na pesquisa realizada em conjunto entre MINISTÉRIO DA JUSTIÇA e IPEA68, 

verificou-se que, em 65,2% dos processos selecionados com trânsito em julgado em 2011, os 

investigados já estavam presos quando da instauração do inquérito policial e que 59,2% haviam 

sido presos em flagrante. Por outro lado, dos réus que cumpriram prisão provisória, 37% sequer 

foram condenados à pena de prisão: 17,35% foram absolvidos e 9,4% foram condenados ao 

cumprimento de penas alternativas; em 3,6% dos casos, operou-se a prescrição e, em igual 

proporção, a denúncia foi arquivada. Com efeito, a quantidade de presos provisórios que, ao 

final do processo, não receberam pena de prisão revelava “o sistemático, abusivo e 

desproporcional uso da prisão provisória pelo sistema de justiça no país”69. Ademais, insta 

registrar que, já nessa época, a liberdade não era obstáculo à conclusão dos processos criminais, 

tendo em vista que se mantinha alto o percentual de sentenças de mérito proferidas em casos 

em que os réus responderam o processo em liberdade (72,45), quando comparado ao percentual 

de sentenças de mérito nos caos em que os réus cumpriram prisão provisória (92,8%) 

Ademais, os estudos de monitoramento da implementação da política pública 

instituída pela lei demonstram que seus objetivos não têm tido o alcance desejado. 

Segundo o estudo Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil, realizado pelo 

Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de 

Execução de Medidas Socioeducativas (DMF) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apurou, 

em 2014, a existência de mais de 230 mil presos provisórios no sistema carcerário, o que 

                                                           
67 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- Relatórios anuais do INFOPEN, 2010. 
68 DEPEN ( Departamento Penitenciário Nacional) e IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A 

Aplicação de Penas e Medidas Alternativas. Relatório Sumário. Rio de Janeiro. 2015. Pág 8-9. 

 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/alternativas-penais-

anexos/pmas_sum-executivo-final-ipea_depen-24nov2014.pdf  >. Acesso: < 10 de junho de  2017>. 
69 Idem Pág. 8. 
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representa a porcentagem de 41% do total de 563.526 presos no Brasil70. Houve, portanto, um 

aumento do número absoluto de presos provisórios no Brasil, bem como da sua proporção em 

relação ao total de encarcerados no sistema, em comparação ao ano de 2009.  

No período de 2009 a 2014, houve um incremento de mais de 80 mil presos 

provisórios no sistema, o que elevou em quase 10% o percentual de presos provisórios em 

relação ao total da população carcerária. 

A pesquisa A visão do Ministério Público sobre o sistema prisional brasileiro, 

elaborada pelo Conselho Nacional do Ministério Público(CNMP), revelou que em 2014 o Brasil 

possuía capacidade para 86.870 presos provisórios, mas 178.460 ocupavam os presídios 

brasileiros, em 2015, o número de vagas total subiu para 91.032 enquanto o total de presos 

provisórios subiu para 196.749.71   

Em dezembro de 2016, os dados divulgados pelo CNMP mostraram que 

proporção de presos provisórios permanece inalterada em cerca de 40% do total da população 

carcerária72. Ainda que se cogitasse a hipótese de que a elevação do número de presos 

provisórios teria ocorrido em razão do crescimento da população carcerária como um todo, o 

fato é que a proporção de presos provisórios cresceu consideravelmente no período, a despeito 

da entrada em vigor, no ano de 2011, da Lei 12.403. 

Já em fevereiro de 2017, o Conselho Nacional de Justiça73 divulgou que o Brasil 

possuía cerca de 654.372 presos, sendo 221.054 provisórios, uma diminuição no percentual 

para 34%.  

                                                           

70 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Novo diagnóstico de pessoas presas no Brasil. Departamento de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – 

DMF. Brasília, 2014. Disponível 

em:< http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf. >  Acesso em < 20 de agosto de 

2017.> 
71 CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A visão do Ministério Público sobre o sistema 

prisional brasileiro. Brasília, 2016. Pág. 44. Disponível em < 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/Livro_sistema_prisional_web_7_12_2016.

pdf >  Acesso em < 16 de agosto de 2017> 
72 Idem. Pag. 19 
73 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 2017. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-

levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais > Acesso em 14 de agosto de 2017. 

Observações: o número de presos provisórios consolidado foi fornecido pelo Departamento de Pesquisas 

Judiciárias (DPJ) do CNJ. Os dados relativos ao total de presos dos Tribunais de Justiça do Estado do Acre, 

Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e Sergipe 

foram obtidos pela Secretaria Geral do STF em 2016, uma vez que não foram informados no Levantamento de 

janeiro de 2017. Os números relativos ao total de presos dos Tribunais de Justiça do Estado de Alagoas, Goiás, 

Paraná e Rio Grande do Norte foram obtidos por meio do sistema Geopresídios, em 21 de janeiro de 2017, uma 

vez que não foram informados no levantamento de janeiro de 2017 ou no levantamento realizado pela Secretaria 

Geral do STF em 2016. 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/Livro_sistema_prisional_web_7_12_2016.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/Livro_sistema_prisional_web_7_12_2016.pdf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371-levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais
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O estudo realizado pela ASSOCIAÇÃO PELA REFORMA PRISIONAL DO 

CENTRO DE ESTUDOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DA UNIVERSIDADE 

CÂNDIDO MENDES (CESeC), onde analisaram mais de sete mil a processos criminais 

iniciados com suposto flagrante e distribuídos na cidade do Rio de Janeiro durante todo a ano 

de 2013, revelou estarrecedor situação que 54,4% (4.211) dos acusados foram mantidos presos 

indevidamente, posto que quando julgados foram: absolvidos (772), processos arquivados 

(294), acordos com a justiça (814), penas alternativas/regime aberto (1.273) e prisão em regime 

semiaberto (1.058).74 

 

3.1. Situação dos presos provisórios em Pernambuco. Análise dos acórdãos do Tribunal 

de Justiça de Pernambuco dois anos antes e dois anos após a entrada em vigor da Lei nº 

12.403/11. 

A realidade pernambucana também não destoa do restante do Brasil, conforme 

dados divulgados pelo INFOPEN75 em seu relatório, até dezembro de 2014, Pernambuco 

possuía 50,83% da população carcerária, sendo presos provisórios, cerca de 13.627. 

Nesse sentido, no intuito de analisar na prática a realidade dos presos provisórios 

no Estado de Pernambuco, foi realizada a pesquisa intitulada “Descarcerização e sistema penal: 

a construção de políticas públicas de racionalização do poder punitivo”, em convênio entre o 

Conselho Nacional de Justiça, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade de 

Brasília e PUC-RS, sob a coordenação nacional de Rodrigo Guiringuelli de Azevedo, na qual 

se analisou, dentre outras questões, diversos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco.  

Como ponto de partida, tal pesquisa realizou a análise quantitativa de acórdãos 

proferidos pelo referido Tribunal de Justiça, cujo lapso temporal se deu entre os dois anos 

anteriores a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11 e os dois anos posteriores, ou seja, as datas 

de julgamento foram compreendidas entre 1º de julho de 2009 a 1º julho de 2013.  

Quantitativamente, o estudo dos acórdãos de habeas corpus liberatórios se deu 

através de consulta a um banco de dados do próprio Tribunal (programa disklite-meta), onde 

há todos os acórdãos proferidos entre os anos de  2000 a 2011, e também em seu próprio site. 

                                                           
74  Associação Pela Reforma Prisional Do Centro De Estudos De Segurança E Cidadania Da Universidade Cândido 

Mendes.  Disponível em < http://danospermanentes.org > Acesso em 27 de agosto de 2017. 
75 DEPEN, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Dez. 2014. Pag. 25. Disponível em : < 

http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf > Acesso em  < 20 de agosto de 2017 >. 

http://danospermanentes.org/
http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf
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Ademais, a pesquisa foi realizada inserindo-se as expressões “liberdade 

provisória”, “prisão preventiva” e “artigo 312 do Código de Processo Penal” no sistema de 

busca jurisprudencial do sítio eletrônico do tribunal  

  No tocante aos dois anos anteriores à Lei, haviam quase 2000 acórdãos de 

habeas corpus liberatórios e recursos criminais, cujo cálculo amostral realizado resultou em 

165 decisões. 

 Quanto aos dois anos posteriores, a busca no sítio eletrônico encontrou cerca de 

1.343 acórdãos, sendo 316 analisados após a realização do cálculo amostral.  

 

3.1.1. Comparativo das decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco antes e a entrada 

em vigor da Lei nº 12.403/11 

 

Primariedade dos Presos Provisórios  

 
 

No que diz respeito ao histórico criminal do acusado, verifica-se que há uma 

importante subnotificação tanto nas decisões anteriores como posteriores à lei referência. 

Entretanto, nos casos em que essa informação consta nos autos, há uma maioria esmagadora de 

presos que são primários, isto é, não ostentam condenação penal transitada em julgado.  

Conforme exposto no gráfico acima, antes da vigência da Lei, 97 (58,7%) 

acusados eram primários, sendo que destes, 14 possuíam maus antecedentes. Apenas 5(3%) 

eram reincidentes e em 63(38,2%) acórdãos não haviam informações sobre a primariedade. 

Já no período a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, dos acórdãos 

analisados, 172(54,5%) presos eram primários, e destes 23 possuíam maus antecendentes. 

Assim como nas decisões anteriores a Lei, houve um reduzido percentual de reincidentes, 

97
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apenas 15 (4,7%) presos eram reincidentes, e 129 (40,8%) dos acórdãos não possuiam 

informações sobre a primariedade dos presos provisórios. 

Destarte, aferi-se o baixíssimo percentual de reincidentes, de modo a se sugerir, 

como já demonstrado em outras pesquisas, que parte considerável de nossos presos provisórios 

não possuem antecedentes criminais. 

3.1.2 O padrão de decisão do Tribunal antes da Lei 12.403/11 

Quanto aos crimes mais frequentes entre os habeas corpus e recursos analisados 

pelo Tribunal forma-se a seguinte tabela: 

 

Crimes Quantidade  Percentual 

Homicídio 

Roubo 

Estelionato 

Extorsão 

Furto 

Crimes Contra a Fé Pública 

Crimes Contra a Paz Pública 

Crimes Contra a Dignidade Sexual 

Lei 13.343/06 (Lei de Drogas) 

Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) 

Lei 11.340 (Maria da Penha – Diversos crimes) 

Outros 

Concurso de Crimes 

Lei 11.343/06 e 10.826/03 

70  

20 

8 

2 

8 

1 

8 

4 

23 

5 

3 

9 

1 

3 

42,4 

12,1 

4,8 

1,2 

4,8 

0,6 

4,8 

2,4 

13,9 

3,0 

1,8 

5,5 

0,6 

1,8 

Total 165 100,0 

 

Verifica-se que os delitos patrimoniais, contra a vida e previstos na Lei de 

Drogas, são responsáveis por quase 80% dos julgados no Tribunal de Justiça. 

Ao compararmos as variáveis (crime x decisões de manutenção ou revogação 

das prisões), verificamos que dos 165 acórdãos analisados, a prisão preventiva foi mantida em 

149, totalizando 90,3%, enquanto a revogação foi concedida em apenas 13 casos, 7,8%. 

Interessante também, que em todos os casos envolvendo delitos patrimoniais, houve 

manutenção da prisão dos acusados.  

Vejamos a tabela a seguir ilustrando tal cenário. 
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 Crimes Mantida Revogada 

Crimes contra a vida – homicídio 

Crimes contra a propriedade - Roubo 

Crimes contra a propriedade - Estelionato 

Crimes contra a propriedade - Extorsão 

Crimes contra a propriedade - Furto 

Crimes contra a fé pública 

Crimes contra a paz pública 

Crimes contra a dignidade sexual 

Lei 11.343/06 (lei de drogas) 

Lei 10.826/03 (Estatuto do desarmamento) 

Lei Maria da Penha (diversos crimes) 

Outros 

Concurso de crimes 

11.343 e 10.826 

65 

20 

7 

2 

8 

1 

8 

4 

21 

4 

3 

5 

1 

  2 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

4 

0 

  1 

Total 151 13 

 

 

3.1.3 O padrão de decisão do Tribunal após edição da Lei 12.403/11 

Os crimes mais frequentes entre os habeas corpus e recursos analisados pelo 

Tribunal e as decisões de manutenção ou revogação das prisões, após o advento da Lei nº 12.403 

são as seguintes: 

 

Crime   Quantidade Percentual  

Crimes contra a vida  

Roubo 

Extorsão 

Furto 

Crimes contra a fé pública 

Crimes contra a paz pública 

Crimes contra a dignidade sexual 

Lei 11.343/06 (lei de drogas) 

Lei 10.826/03 (Estatuto do desarmamento) 

Lei Maria da Penha (diversos crimes) 

Outros 

Concurso de crimes 

11.343 e 10.826 

95 

49 

1 

20 

2 

3 

8 

83 

14 

6 

6 

18 

11 

30,1 

15,5 

,3 

6,3 

,6 

,9 

2,5 

26,3 

4,4 

1,9 

1,9 

5,7 

3,5 

Total 316 100,0 



43 

 

Assim como nos dados referentes aos dois anos antes do advento da Lei 

12.403/11, os crimes contra a vida, os patrimoniais e os previstos na Lei de Drogas estão 

presentes em quase 80% dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça. 

Quando relacionamos o crime à resposta dada pelo poder judiciário, verificamos 

a seguinte tabela: 

Crimes Mantida Revogada Substituída Houve determinação 

para que a autoridade 

judiciária da instância 

inferior analisasse a 

possibilidade de 

substituição 

Crimes contra a vida  

Roubo 

Extorsão 

Furto 

Crimes contra a fé pública 

Crimes contra a paz pública 

Crimes contra a dignidade sexual 

Lei 11.343/06 (lei de drogas) 

Lei 10.826/03 (Estatuto do 

desarmamento) 

Lei Maria da Penha (diversos crimes) 

Outros 

Concurso de crimes 

11.343 e 10.826 

83 

47 

1 

14 

1 

3 

6 

73 

8 

 

3 

3 

18 

10 

10 

2 

0 

2 

0 

0 

1 

9 

4 

 

2 

3 

0 

1 

2 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

Total 270 34 8 3 

 

Dos 316 acórdãos analisados, em 258 (81,6%) houve a manutenção da 

preventiva, enquanto em apenas 31 casos as prisões foram revogadas (9,8%), em 8 (2,5%)  

ocorreu a  substituição da preventiva por cautelar alternativa e somente em 3 processos (0,9%) 

o Tribunal determinou que o juiz de 1ª instância avaliasse a possibilidade de aplicar cautelar 

alternativa, conforme a tabela a seguir. 

Importante apontar que apesar da previsão de novas medidas cautelares diversas 

da prisão preventiva, ser uma das principais inovações trazidas pela lei 12.403/11, raros foram 

os casos em que a substituição foi ponderada pelos desembargadores. Do total, totalizando 

apenas 10% aproximadamente dos acórdãos analisados traziam a discussão acerca das 

cautelares alternativas.  

Da totalidade dos casos, a cautelar alternativa foi concedida em apenas oito 

(2,5%), sendo dois casos que de homicídio, um caso de estupro de vulnerável, um caso de lesões 

corporais e ameaças no contexto da Lei Maria da Penha, um caso de porte ilegal de arma de 

fogo, um caso de tráfico de drogas, um caso de furto qualificado e um caso de adulteração de 

sinal identificador de veículo e direção sem habilitação.  
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3.1.4 Comparativo dos crimes mais incidentes nas decisões do Tribunal de Justiça de 

Pernambuco e o seu posicionamento 

Em análise combinada dos 4 crimes mais incidentes nos acórdãos analisados e a 

resposta do Tribunal de Justiça de Pernambuco, chegamos aos seguinte gráfico  

 

Crimes x Acórdãos antes do advento da Lei 12.403/11 

 

 
Crimes x Acórdãos após advento da Lei 12.403/11 

 

 

Com base nos gráficos, constata-se que no tocante ao delito de homicídio, apesar 

da redução percentual no número de prisões provisórias mantidas, de aproximadamente 93% 

para aproximadamente 88%, a quantidade de presos provisórios se manteve elevadíssima. 

Enquanto as revogadas passaram de 7% para 10%,  a substituição da prisão por alguma medida 

cautelar foi utilizada em apenas 2 casos. 
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Quanto aos delitos patrimoniais, roubo e furto, cuja manutenção antes da Lei foi 

de 100%, também teve redução para aproximadamente 96% e 70% respectivamente. 

Entretanto, o percentual de decisões que revogaram a prisão ou substituíram por alguma das 

hipóteses de cautelares diversas da prisão, consoante artigo 319 do CPP, foram de 4% e 5% 

respectivamente, as quais, embora positivas em relação aquelas antes da Lei, ainda estão longe 

do ideal. 

Da mesma forma, os delitos da Lei de Drogas passou de aproximadamente 92% 

das decisões de manutenção, para aproximadamente 88%, enquanto a decisões revogatórias 

aumentaram de aproximadamente 9% para 11%, tendo apenas 1 caso de substituição da prisão 

por cautelar alternativa. 

Por fim, no tocante aos fundamentos legais para manutenção das prisões, eis o 

seguinte gráfico: 

 

Fundamentos Legais Para Manutenção Das Prisões 

 

 

Registre-se que os percentuais apresentados não totalizam 100%, posto se tratar 

da frequência com que cada fundamento aparece, e não o percentual dos casos. 

 Considerando que as decisões podem se utilizar de mais de um fundamento, 

verificou-se que em boa parte dos acórdãos antes da entrada da Lei, (74,5%) a garantia da ordem 

pública foi o fundamento mais utilizado, enquanto a garantia de aplicação da lei penal foi o 

segundo fundamento mais frequente, estando em 34,4% das decisões.   
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A partir da vigência da Lei 12.403/11 a garantia da ordem pública se manteve 

como o principal argumento para manter os acusados presos, estando presente em cerca de 

88,3% dos acórdãos, enquanto a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal foram 

os fundamentos mais frequentes em 26,78% e 21,76%, respectivamente, dos acórdãos. 

Importante notar que a garantia da ordem pública, requisito previsto no artigo 

312 do CPP, é causa para aplicação excessiva do instituto da prisão preventiva, que em alguns 

casos é utilizado de forma discricionária, abrindo possibilidade para variáveis interpretações. 

Dessa maneira, por não limitar a atuação do magistrado, surgem decisões que se utilizaram 

desse fundamento para manter a prisão provisória do acusado, conforme o caso ilustrativo a 

seguir: 

No que se refere à alegação de falta de motivos autorizadores para segregação cautelar 

da paciente, entendo que não há qualquer irregularidade no decreto de prisão 

preventiva, porquanto, de acordo com as informações contidas nos autos, relava-se 

patente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Ocorre que, diante da análise 

dos documentos e informações acostadas nos autos, a juíza de 1º grau afirmou haver 

prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além disso, 

fundamentou a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória e ao mesmo 

tempo decretou a prisão preventiva do paciente na periculosidade do acusado e ainda 

na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em que vista que, solto, poderá o 

paciente reincidir no mesmo crime. (Acórdão – HC nº 234150-4)76 
 

Como se observa, a decisão não se refere a nenhum fato concreto que 

demonstrasse a alegada “periculosidade” do paciente, havendo frequentemente esse tipo de 

deslizamento entre crime grave-periculosidade-ordem pública.  

Já após o advento da Lei, ocorreu uma situação interessante. Em um caso de 

roubo, o requisito da ordem pública foi evocado em razão de o autor do delito ser usuário de 

crack e, por isso, ser tido como uma pessoa perigosa: 

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci que o requisito da garantia da ordem 

pública é a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada 

pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos 

negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam 

conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de segurança, 

cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente1. Outrossim, o crime foi 

cometido unicamente com a finalidade de fomentar o vício do paciente, o qual 

confessou ser usuário de drogas e ter cometido o delito em tela, como dito, com a 

intenção de arrecadar fundos para comprar crack, o que faz concluir que poderá voltar 

a delinquir para manter o vício, acarretando intranquilidade à comunidade, sendo 

necessária sua segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. (Acórdão 

- HC 301562-5) 
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Ora, conforme apontam Aury Lopes Jr e Alexandre Morais da Rosa77, que  a 

garantia da ordem pública, como fundamento para decretação ou manutenção da prisão 

preventiva, acaba se disvirtuando da tutela do bom andamento do processo e da eficácia de seu 

resultado, já que passa a ser  empregada com função de prevenção geral, na medida em que o 

legislador busca colaborar com a segurança da sociedade. Nem a prisão preventiva pode servir 

como pena antecipada e fins de prevenção, nem o Estado, enquanto reserva ética, pode assumir 

esse papel vingativo.  

Dentro de garantia da aplicação da lei penal, é frequente as alusões à 

possibilidade de fuga dos acusados. Em um desses casos, tratava-se de um preso primário, sobre 

o qual recaia a imputação da prática de furto. Ele foi mantido preso em decorrência de não 

possuir endereço certo, embora haja, no CPP, medidas cautelares alternativas como o 

comparecimento periódico em juízo, que suprem a necessidade de adesão do/a acusado/a em 

tais casos.  

Com efeito, está clara a motivação que teve o juiz processante para manter o paciente 

em segregação cautelar, conforme preceitua o artigo 315 do CPP. Isso porque a 

completa incerteza do real endereço de H.S.S. enseja o fundado receio de que ele, se 

posto em liberdade, venha a comprometer a aplicação da lei penal, evadindo-se do 

distrito da culpa. (Acórdão HC – 274382-8) 

 

Por outro lado, verificou-se também os fundamentos fáticos dos acórdãos. 

Conforme exposto a seguir: 

Fundamentos fáticos para a aplicação da prisão preventiva (percentual)    

             

                                                           
77 LOPES JR, Aury; MORAIS DA ROSA,Alexandre. LIMITE PENAL: Crise de identidade da "ordem 

pública" como fundamento da prisão preventiva. 2015.  Disponível em < http://www.conjur.com.br/2015-fev-

06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva> Acesso em < 20 de agosto de 

2017> 
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http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva#author
http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva#author
http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva
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Dentre os fundamentos fáticos, é marcante, nas decisões, a presença de 

formulações relativas à gravidade do delito, seja a gravidade em abstrato, ou seja a in concreto. 

Tal diferença foi construída jurisprudencialmente pelos Tribunais superiores, vedando-se, em 

regra, a decretação da cautelar com base na gravidade do delito em si (abstrata), mas se 

admitindo que, no caso concreto, o modus operandi ou a forma como o delito foi praticado, 

conduza à conclusão de que o autor do fato é alguém violento e, consequentemente, perigoso 

(concreta).  

Curioso que é a gravidade em abstrato o fundamento mais frequente nos 

acórdãos nas decisões anteriores a 2011 – surgindo em 30% dos casos), comportamento que se 

altera após a edição da Lei 11.343, provavelmente pela sedimentação do entendimento 

jurisprudencial antes referido.  

Ademais, ressalta-se que o arguemento de risco de reiteração de delitos é 

bastante problemático, posto que, advinhar, supor que o acusado voltará a delinquir e portanto 

não pode ser solto enquanto não concluído o processo, nas palavras de Aury Lopes78 “é 

flagrantemente inconstitucional, pois a única presunção que a Constituição permite é a de 

inocência e ela permanece intacta em relação a fatos futuros”. 

 

3.2. Problematizações 

 

Em 2015, Pernambuco possuía 18.745 presos provisórios, totalizando 60% de 

todos os ocupantes dos presídios. Já em 2017 15.616 presos provisórios, cerca de 52% dos 

ocupantes dos presídios. Enquanto no Brasil, em 2015, 38,6% dos presos eram provisórios, que 

em números gerais eram 237.703. Já em 2017, 37,1% dos presos eram provisórios, o que 

representava 247.748 pessoas.79 

Assim, apesar de em Pernambuco, entre 2015 e 2017 ter tido uma redução tanto 

em percentual quanto em número de presos provisórios, o Brasil, embora tenha reduzido o 

percentual, o número geral de presos provisórios cresceu. 

                                                           
78LOPES JR, Aury; MORAIS DA ROSA,Alexandre. LIMITE PENAL: Crise de identidade da "ordem 

pública" como fundamento da prisão preventiva. 2015.  Disponível em < http://www.conjur.com.br/2015-fev-

06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva> Acesso em < 20 de agosto de 

2017> 
79 G1.  Raio X do sistema prisional em 2015 e 2017. Mapa mostra taxas de superlotação nos estados e o 

percentual de presos provisórios em cada um. Disponível em < 

http://especiais.g1.globo.com/politica/2017/raio-x-do-sistema-prisional/ > Acesso em < 20 de agosto de 2017.> 

 

http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva#author
http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva
http://www.conjur.com.br/2015-fev-06/limite-penal-crise-identidade-ordem-publica-fundamento-prisao-preventiva
http://especiais.g1.globo.com/politica/2017/raio-x-do-sistema-prisional/
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Em síntese, os dados colhidos nas pesquisas acima citadas autorizam a conclusão 

de que a política pública de redução do encarceramento cautelar instituída pela Lei nº 12.403 

de 2011 apesar dos avanços ainda não atingiu seu objetivo principal: a prisão preventiva 

continua a ser utilizada com absoluta primazia pelo sistema de justiça criminal. As medidas 

alternativas à prisão preventiva têm sido aplicadas apenas residualmente. Ao invés de 

substituírem o uso da prisão preventiva, passaram a ser utilizadas em situações nas quais o réu 

respondia ao processo em liberdade sem aplicação de qualquer medida cautelar. Mais grave 

ainda é notar que o percentual de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro aumentou 

significativamente nos anos que seguiram à aprovação da Lei 12.403/2011.  

A irracionalidade do sistema fica escancarado na medida em que se verifica uma 

parcela bastante elevada dos presos provisórios sequer recebe como sanção definitiva uma pena 

de reclusão em regime fechado. Nesses casos, os réus respondem ao processo presos e são 

colocados em liberdade no momento da sentença. 

Conforme explica PRUDENTE80: 

 [...]há uma ilusão na sociedade, pois as pessoas acham que a prisão garante a 

segurança pública, mas, na maioria das vezes, a prisão é que produz o próximo 

problema, pois mais inseguro ainda é deixar essas pessoas presas, convivendo com 

criminosos experientes. Manter na prisão quem comete infrações sem violência, não 

é perigoso nem se constitui em ameaça concreta ao convívio social é uma insensatez 

e desperdício dos recursos gerados com o pagamento de nossos impostos. Também, 

temos que lembrar que a prisão preventiva não é para punir. É uma medida, 

excepcional, aplicada antes de uma pessoa ser considerada culpada. A regra é: o 

processo você aguarda em liberdade. 

 

Ademais, é bom recordar que o Estado gasta bastante mantendo um preso 

provisório, pois quanto mais presos provisório estão encarcerados, mais se gasta com 

alimentação, saúde e além disso os gastos com construções de presídios aumenta a cada ano, 

visto que os presídios existentes nunca são suficientes para o número de presos, as mesmas 

vivem superlotados, visto que a população carcerária e o número de presos provisórios só fazem 

aumentar a cada ano. 

A lei deve ser usada com mais frequência, para que assim evitem-se as prisões 

cautelares desnecessárias, dando condições ao sistema carcerário do país atuar com 

positividade, alcançando assim o verdadeiro objetivo da prisão que não é só punir quem comete 

                                                           
80 PRUDENTE, Neemias Moretti. Prisão, medidas cautelares e liberdade provisória: comentários à lei 12.403/11. 

Disponível em < https://neemiasprudente.jusbrasil.com.br/artigos/121942831/prisao-medidas-cautelares-e-

liberdade-provisoria-comentarios-a-lei-12403-2011 > Acesso em 24 de agosto de 2017. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027637/lei-12403-11
https://neemiasprudente.jusbrasil.com.br/artigos/121942831/prisao-medidas-cautelares-e-liberdade-provisoria-comentarios-a-lei-12403-2011
https://neemiasprudente.jusbrasil.com.br/artigos/121942831/prisao-medidas-cautelares-e-liberdade-provisoria-comentarios-a-lei-12403-2011
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crimes, mas sim penalizar e ao mesmo tempo recuperar a pessoa que tenha cometido ato 

previsto como crime, para que assim não haja reincidência. 

Assim podemos ver que existe algum problema no momento de executar a lei, 

onde se tem uma dúvida ou a lei não esta sendo aplicada como deveria ser feita, ou nossas 

autoridades policiais e judiciárias, não estão sendo bons os suficientes para por em pratica o 

que define a Lei 12.403/11, onde se deveria prender menos e ter mais pessoas em liberdade. 

Os principais pontos que impedem uma maior eficácia da nova Lei pode ser 

aferido de duas formas, segundo aponta ADEMAR BORGES81: (i) a prisão preventiva continua 

sendo utilizada largamente como a principal medida cautelar penal, ao passo que as medidas 

cautelares alternativas, instituídas pela Lei 12.403/2011 não foram incorporadas à prática do 

sistema de justiça criminal; e (ii) a prisão preventiva continua sendo aplicada a uma significativa 

parcela de acusados aos quais o Judiciário, ao final do processo, aplica penas restritivas de 

direito, quando não os absolve. 

Como bem ressaltou Juarez Tavares em parecer que subsidiou a petição inicial 

da ADPF 347:  

“a magistratura brasileira não é simples coadjuvante no processo de sistemática 

violação aos direitos fundamentais dos presos, senão seu elemento propulsor à 

medida que contribui ativamente para um projeto de ampla encarcerização – 

acionando voluntariamente a ordem jurídica vigente para estender, por via 

interpretativa, a aplicação de penas privativas de liberdade e de prisões cautelares –

, ao mesmo tempo em que consente, ainda que por omissão, a ofensa, por parte do 

Estado, aos direitos mais básicos dos presos”82.  

 

A efetividade na política pública de redução do encarceramento provisório no 

Brasil passa, necessariamente, por uma conscientização maior da magistratura brasileira em 

usar a Lei 12.403/2011, onde a prisão preventiva somente seja usada em último caso, 

analisando sempre medidas menos gravosas ao direito  de liberdade do indiciado ou acusado 

por meio das quais seja possível, com igual eficácia, os mesmos fins colimados pela prisão 

cautelar, demonstrada, em qualquer hipótese, a probabilidade de aplicação ao 

investigado/acusado, em caso de condenação, de pena privativa de liberdade. 

                                                           
81 BORGES, Ademar. Uma proposta de redução do encarceramento preventivo, 2017 Disponível em: < 

https://jota.info/colunas/constituicao-e-sociedade/uma-proposta-de-reducao-encarceramento-preventivo-

19012017 > Acesso em < 21 de agosto de 2017> . 
82 TAVARES, Juarez. Parecer jurídico. A Situação Carcerária no Brasil. 2015. Disponível em: 

http://emporiododireito.com.br/juarez-tavares-diz-que-nao-se-pode-prender-no-brasil-falta-responsabilidade-do-

estado-e-de-seus-magistrados/. Acesso em  < 8 de agosto de 2017>. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027637/lei-12403-11
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027637/lei-12403-11
https://jota.info/colunas/constituicao-e-sociedade/uma-proposta-de-reducao-encarceramento-preventivo-19012017
https://jota.info/colunas/constituicao-e-sociedade/uma-proposta-de-reducao-encarceramento-preventivo-19012017
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O certo é que não  pode continuar a vigorar no Brasil a violação da liberdade, 

pois como bem vimos a regra de acordo com as normas constitucionais é a liberdade, sendo 

assim deverá ter a tutela das demais leis para que seja cumprida o que esta previsto 

na Constituição Federal, com a ajuda dos magistrados e colaboradores da justiça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado demonstrou a evolução histórica das reformas no âmbito 

processual penal, as causas de sua ocorrência, os seus reflexos na sociedade, partindo da análise 

da Lei 12.403/2011, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, alguns vigentes 

desde a criação do Diploma Legal supracitado em 1941. 

A Lei em comento, ainda recente em nosso ordenamento jurídico, desde sua 

publicação e entrada em vigor tem causado grandes embates jurídicos, isto porque parcela 

considerável de doutrinadores processualistas e a sociedade de uma forma geral, têm pregado 

a benevolência da nova legislação, asseverando ser mais uma forma de assegurar a impunidade. 

Entretanto, deixar de decretar a prisão cautelar para decretar medidas cautelares 

mais brandas a pessoas que ainda não podem ser consideradas culpadas, não é fomentar a 

impunidade, mas, sim ir de encontro com o que estabelece a Lei Maior.  

Ademais, os acusados que já mereciam responder presos aos processos, em face 

de suas condições pessoais ou da gravidade concreta dos crimes praticados, continuarão 

privados da liberdade. Já os réus em relação aos quais a prisão processual se mostrava 

exagerada, e permaneciam em liberdade plena, agora serão atingidos pelas medidas cautelares, 

sendo que, se as obrigações decorrentes da medida cautelar não forem cumpridas, será possível 

a decretação da prisão preventiva.  Um avanço, sem dúvida. 

A flexibilidade dada ao juiz foi de extrema valia, visto que antes o magistrado 

deveria decidir entre converter o flagrante em preventiva ou soltar o acusado. Sendo que muitas 

das vezes, mantinha-se a prisão. Porém, ao final, na sentença condenatória, o transgressor 

recebia uma pena privativa de liberdade inferior a que ele já havia cumprido, levando-se em 

conta a morosidade do processo penal atual, e, em muitos casos, o apenado, que conviveu na 

“escola do crime”, ao sair da prisão, cometia atrocidades piores do que as anteriores. 

Desta feita, a ampliação do rol das cautelares, com natureza excepcional a prisão, 

medida que deve, portanto, funcionar como ultima ratio, é algo a ser festejado. Agora, o juiz 

não fica mais escravo da prisão provisória, podendo lançar mão de outras medidas em 

substituição a ela. Esse talvez seja o ponto mais relevante da reforma. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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A criação de medidas cautelares diversas da prisão humaniza a persecução penal, 

porquanto possibilita a imposição de mecanismos de restrição menos gravosos que a prisão, 

embora eficazes a atingir o mesmo fim. A necessidade da medida excepcional da prisão passa 

a ser avaliada não só a partir de um juízo de probabilidade, como também de certeza, diante da 

prova cabal da ineficácia de tutela inibitória mais branda, resultante de seu descumprimento por 

parte do investigado ou réu. 

A utilização abusiva de prisões preventivas, sem a observância necessária aos 

princípios constitucionais e as possibilidades de cautelares diversas da prisão, continua a ser 

um grande problema que necessita ser combatido, posto que os presídios brasileiros contribuem 

mais para a fabricação de criminosos do que para a ressocialização. Assim, a manutenção de 

presos provisórios nesses estabelecimentos, sem que já tenham condenação, traz graves 

preocupantes ao indiciado ou suposto acusado, que ainda pode ao final do processo ser 

declarado inocente, portanto só justificável quando extremamente necessário. 

Indubitável que a Lei nº 12.403/2011 é necessária para um país que busca 

preservar os direitos humanos e as garantias e direitos constitucionais, combatendo os excessos 

na decretação de prisões cautelares e impor limites mais adequados ao acusado em processo 

não findo, sem, entretanto, privar-lhe do bem tão precioso que é a liberdade. 
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