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Resumo: O presente artigo tem por escopo fazer uma análise da forma como instituto

da prisão preventiva é aplicado no Brasil e o seu liame com o encarceramento em

massa, levantando dados referente as prisões no Brasil e analisando os fundamentos

da prisão preventiva e seus critérios, assim como as medidas cautelares diversas a

prisão.
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the preventive prison institute is 

applied in Brazil and its link with mass incarceration, gathering data on prisons in Brazil

and analyzing the grounds for pre-trial detention and its criteria, as well as various 

precautionary measures against detention.

Keywords: Incarceration. Prison. Preventive. Measures. Precautionary.

Introdução: 
O presente estudo tem como objetivo abordar a problemática que o mal-uso do

instituto  da  prisão  preventiva  vem trazendo  ao  sistema  prisional  do  país.  O  uso
exagerado dessa ferramenta tem contribuído para elevar o nível de aprisionamento, o
que acaba por gerar um enorme déficit de vagas nos presídios brasileiros, e contribui
para o país ostentar o título de terceiro país que mais prende. O país prende muito e
prende  mal,  e  mantém  a  sua  população  carcerária  em  condições  desumanas,
precárias e inseguras.

Para  abordar  este  assunto,  o  estudo  foi  dividido  em  três  capítulos,
primeiramente foram levantados dados a respeito da prisão em seu aspecto geral
como o número de presos e vagas, e a sua mudança ao decorrer do tempo. Depois
os dados levantados foram especificamente sobre os presos provisórios, cuja maioria
esmagadora é de presos preventivos.



Ainda na primeira parte do trabalho, foi colocado de forma sucinta alguns dos
motivos  que  podem  ter  sido  a  causa  desse  enorme  crescimento  do  contingente
prisional nas últimas duas décadas, e também o que tentou ser feito para enfrentar
essa dramática situação.

Na segunda etapa vamos adentrar mais profundamente no instituto da prisão
preventiva e demonstrar como ela vem sendo usada como uma panaceia processual,
onde foi feita uma análise histórica desde o surgimento deste dispositivo até o modelo
que é usado atualmente.  E também uma análise sistemática,  abordando as suas
hipóteses de cabimento, e os requisitos necessários para a prisão.

Além de trazer à tona o novo dispositivo inserido pelo “pacote anticrime”, Lei
13.964/19,  que inseriu  o  parágrafo  único  do artigo  316  do CPP,  determinando a
necessidade de revisão da decisão que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias. 

O terceiro  e último capitulo  traz em seu escopo as  medidas alternativas  à
prisão que foi incorporada pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011 que restringiu a
aplicabilidade do uso exacerbado da prisão preventiva, com objetivo de desafogar o
sistema carcerário brasileiro.

De acordo com os dados apresentados nesse referido trabalho a capacidade
prisional no país se encontra em um verdadeiro colapso, e sem dúvida alguma a
prisão  provisória  é  uma  das  maiores  responsáveis,  encarcerando  em  celas
superlotadas,  em um sistema falido,  presos  provisórios  que  são  presumidamente
inocentes.

De  antemão,  vale  ressaltar  que  cumprindo  os  requisitos  que  foram
demonstrados no decorrer do artigo, mostra que os magistrados tem em suas mãos
instrumentos  eficazes  que  deveriam  ser  utilizados  para  incrementar  um  direito
processual mais humanizado.

Mesmo que ainda existam diversas críticas sobre a lei em comento, esta traz
em seu escopo alternativas modernas e resolutivas para nosso sistema processual
penal. 

Capitulo I
I. Do Encarceramento no Brasil:

O Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo, fica
atrás  apenas da China e  dos Estados Unidos.   De acordo com o Levantamento
Nacional de Informações Penitenciarias publicado mais recentemente, realizado no
período de julho a dezembro de 2019, o Brasil possui 755.274 presos.  Todavia, em
outra  fonte  de  dados,  colhidos  do  BNMP (Banco  Nacional  de  Monitoramento  de
Prisões), do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) atualmente a população carcerária
do Brasil tem 821.800 pessoas presas, porém não foi possível ter um acesso mais
detalhado sobre os dados do BNMP. De acordo como o Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN) o Brasil teve um crescimento de quase 300% na sua população
carcerária nos últimos 20 anos.



E o que tornam estes números ainda mais assustadores é o fato de que grande
parte dessa população encarcerada ser composta de pessoas que ainda não foram
julgadas.  Cerca  de  30% deste  total,  ou  seja,  229.823  mil  pessoas  estão  presas
provisoriamente. Nessa vala comum ainda podem estar pessoas que estão presas
ilegalmente ou até inocentes. 

O presente trabalho pretende discutir em que medida o possível uso exagerado
do instituto da prisão preventiva é uma das possíveis causas que podem explicar essa
explosão  no  número  de  encarceramento.  A  ideia  é  colocar  luz  sobre  os  dados
apresentados  e  entender  como  as  prisões  preventivas  impactam  as  cadeias
brasileiras. 

Agregado a este excesso de encarceramento, o país não oferece vagas no
sistema prisional que atenda a este crescimento exponencial que se observou nos
últimos 20 anos. Nos anos 2000 o sistema prisional possuía um numerário de vagas
de 135.710 mil para 232.755 presos gerando um déficit de 97.045 de presos a mais
do que o suportado. O que já era grave se tornou dramático e explosivo. Segundo o
último levantamento feito no final de 2019 o sistema possuía 442.349 mil vagas para
um número de 755.274 mil pessoas privadas de sua liberdade. O que está gerando
um  déficit  de  312.925  presos  a  mais  que  o  suportado  pelos  estabelecimentos
prisionais. Dos quatro países com o maior contingente prisional, só a Rússia tem um
número de vagas acima do número de pessoas presas, nada menos do que quase
21% de vagas disponíveis.

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de Julho a Dezembro de 2019 – DEPEN. 

Essa superpopulação demonstrada no parágrafo  anterior  ocasiona diversos
problemas e distorções dentro do sistema, como condições desumanas nos presídios,
rebeliões,  massacres  e  ainda  o  fortalecimento  de  facções  criminosas;  tudo  isso
subverte completamente o aspecto de recuperação do indivíduo, sobrando apenas a



punição, isolando e excluindo este da sociedade, diferentemente do que propõe a LEP
(Lei de Execuções Penais) em seu primeiro artigo que diz:
´”Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal  e  proporcionar  condições para  a  harmônica  integração social  do
condenado e do internado.“ 

Só a supressão da liberdade já seria danoso num contingente tão elevado de
pessoas, mas a liberdade não é único direito perdido, essa população carcerária no
Brasil,  cuja  maioria  é  jovem  e  negra,  não  dispõe  de  vagas  para  atividades
educacionais e produtivas, a superlotação é crônica, as denúncias de maus-tratos e
tortura  recorrentes,  as  condições  de  indignidade  psíquica  e  material  são
determinantes  à  redução  da  expectativa  de  vida  e  sentenciam milhares  à  morte
anualmente.

Sobre esses problemas gerados através do déficit  no número de vagas do
sistema prisional urge dizer a respeito dos presos preventivos, que muitas vezes são
primários, presos por um crime não tão grave, e que dentro dos presídios tem contato
com diversos presos perigosos, muitas vezes ligados a facções criminosas; logo, ao
invés de o apenado ser ressocializado ele acaba sendo inserido de forma definitiva no
mundo do crime.

São  variados  os  principais  motivos  que  provocaram  o  crescimento  desse
contingente  prisional  nas  duas  últimas  décadas.  Desde  a  promulgação  da
Constituição de 1988, a chamada “Constituição cidadã”, muito se esperava que ela
enfrentasse a questão prisional comum e trouxesse um tratamento mais humanizado
e justo para o sistema penal brasileiro como um todo, mas na prática não foi isso que
aconteceu. De acordo com o artigo “O GRANDE ENCARCERAMENTO BRASILEIRO:
POLÍTICA CRIMINAL E PRISÃO NO SÉCULO”, o professor FERNANDES, Daniel
Fonseca (2015) ressalta:

O texto constitucional consagra a prisão como pena por excelência, dando
margem à perpetuação de um modelo de estado punitivo, o que contraria
seus  fundamentos  e  objetivos  declarados:  criação  de  uma  sociedade
solidária, livre e justa (art. 3º, I), erradicação da marginalização e da pobreza,
reduzindo  desigualdades  (art.  3º,  III),  promoção  do  bem  de  todos,  sem
preconceitos de raça, sexo, cor ou qualquer outro tipo de discriminação (art.
3º, IV) e respeito à dignidade humana (art. 1º, III)(pág.: 14).

De acordo com essa análise, o chamado “punitivismo”, herança preservada do
colonialismo, foi mantida no espírito da nova Constituição.  A sua essência está nas
entranhas do Direito e da cultura do nosso país – que oprime as populações negras e
vulneráveis que continuam segregadas tanto social como penalmente. Essa prática
permanece presente no exercício “do controle social através do sistema penal que, no
Brasil,  sempre se deu de maneira violenta e segregadora”.   Essa herança se faz
“sentir nas práticas penais” ainda nos dias de hoje.   “A ciência do poder punitivo —
conjuntamente  com  o  direito  —  emergem  como  racionalidade  racial  científica
contribuindo para a naturalização da cultura da vingança, do crime e do cárcere”.

Associado  a  este  contexto  punitivo  e  excludente  tomou lugar  a  política  de
“guerra às drogas” desencadeada pelo então presidente americano Ronald Regan,



que  acabou  sendo  exportada  para  o  Brasil,  quando  se  viu  a  explosão  de
aprisionamento pelo uso e tráfico de drogas. Atualmente, os dados mostram ainda
que da maioria do contingente prisional, 39,42%, responde por crimes relacionados às
drogas, como o tráfico. Só depois entram os presos por crimes contra o patrimônio,
que respondem por 36,74% do total de crimes1

Com o fim da ditadura no Brasil,  “o controle penal mais direto deixa de ter
dissidentes políticos de todas as classes como foco, centrando -se nos pequenos
comerciantes de drogas ilícitas, o que força a ação punitiva sobre a população mais
pobre. Nota-se, no plano discursivo e nas políticas genocidas de segurança, uma
verdadeira cruzada contra as drogas na América Latina, principalmente a partir dos
anos 1980 (FERNANDES apud CARVALHO, 2010b,p. 51).

Além da questão da droga, cujo percentual de presos chega a quase 40% no
sistema prisional do país, também o Brasil foi influenciado pela política adotada em
Nova York da “tolerância zero”. O sistema foi baseado no princípio de que crimes
menores tinham que ser reprimidos, de modo inflexível, para que o respeito à lei e a
ordem fosse resgatado. A idéia era reprimir o pequeno crime e evitar crimes de maior
potencial  ofensivo,  o  que  inicialmente  trouxe  um  reflexo  positivo  na  redução  da
criminalidade naquele país, mas, por outro lado, lotou as prisões.  

Pois bem, se tratando agora mais especificamente da prisão preventiva, e a
sua influência nesse quadro  problemático do sistema prisional  em que o país  se
encontra, vale levantar alguns dados, dos 755.274 presos atuais 229.823 são presos
provisórios, ou seja pouco mais de 30% da população prisional atual é formada por
presos que ainda não tiveram uma condenação. O que, como já foi dito, pressiona o
sistema, além de deixar o preso em uma situação até mais degradante do que o preso
já condenado e julgado.

Numa tentativa  de  atuar  sobre  esse  estado  de  coisas  o  Poder  Legislativo
também tem se mobilizado para atuar sobre essas questões. Há cerca de cinco anos,
é importante destacar que o PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) fez junções para
mudar essa situação.  

No  ano  de  2015  foi  julgado  pelo  STF  a  ADPF  347  (Arguição  de
Descumprimento de Preceito Fundamental), ajuizada pelo PSOL (Partido Socialismo
e Liberdade), que é uma ação de controle de constitucionalidade, onde o partido pede
que seja reconhecido o “estado de coisas inconstitucional” em relação ao sistema
penitenciário brasileiro. Foram feitos oito pedidos de medida cautelar formulados na
inicial, dos quais dois foram deferidos. Um em relação a alínea ´´b`` que pede para
que sejam observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da
Convenção  Interamericana  de  Direitos  Humanos.  Estes  artigos  pedem  que  a
audiência de custodia seja realizada, o que viabiliza para o acusado o contato com o
juiz em um prazo de 24 horas, e também a alínea ´´h`` que determina que a união
libere  o  saldo  do  Fundo  Penitenciário  Nacional  e  impede  a  realização  de  novo
contingenciamentos.

1



Devido a esse pedido liminar concedido na ADPF 347 e também por outros
fatores determinantes, foi criado a Resolução nº 213 do CNJ, publicada em 15 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre apresentação de toda pessoa presa perante
autoridade judicial em um prazo de 24 horas (audiências de custodia), onde deve
estar presentes um representante do Ministério Público, o defensor do acusado e o
juiz fazendo assim presente os princípios do contraditório e ampla defesa.

Em tese, a audiência de custódia diminuiria o problema da superpopulação
prisional, pois haveria uma melhor avaliação da real necessidade de se converter a
prisão em flagrante em prisão preventiva, e com isso haveria o maior uso das medidas
cautelares diversas da prisão, diminuindo assim o índice de presos provisórios.

Porém,  ao  analisar  os  dados  fornecidos  pelo  DEPEN  no  Levantamento
Nacional  de  Informações  Penitenciarias,  após  o  ano  de  2015  em  que  foi
implementada  as  audiências  de  custodia,  não  é  possível  ver  nitidamente  essa
diminuição. Em 2016 o número de pessoas presas no Brasil era de 722.120 e desse
total 252.256 eram de presos provisórios, 2017: 722.716  para 255.900 provisórios, e
assim sucessivamente, 2018: 744.532 / 261.017, 2019: 755.274/ 229.823.

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de Julho a Dezembro de 2019 - DEPEN 

Essa nova posição que o Brasil  passou a ocupar neste  ranking trágico era
antes  ocupada  pela  Rússia.  Atualmente,  porém,  a  Rússia  deixou  esta  posição
incômoda – de terceiro lugar no ranking dos países que mais aprisionam – em razão
de  não  apenas  ter  feito  um  novo  código  de  processo  penal  mais  adequado  às
convenções  internacionais  de  direitos  humanos  como  “a   ampliação  do  controle
judicial das prisões e a restrição do uso das prisões cautelares (entre 2000 e 2018, a
porcentagem de presos sem condenação no sistema prisional russo caiu de 25,2%
para 17,6%.

Pois bem, levantado os dados a respeito das prisões no brasil, em especial as
preventivas, e também com a abordagem de alguns pontos dos problemas prisionais
e causas do grande crescimento da população carcerária encerro este capítulo, para
falar mais profundamente sobre o instituto da prisão preventiva no capitulo a seguir. 



Capitulo II
II. Prisão Preventiva como Panaceia Processual. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, houve a consagração
expressa do princípio da presunção de não culpabilidade, conforme artigo 5º, LVII.
Assim sendo, a liberdade se tornou regra e a prisão se tornou medida excepcional, ou
seja, a prisão somente deve ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença
penal  condenatória em  ultima ratio, e  se faz imprescindível  estarem presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Conforme assinalado por Luigi Ferrajoli (2002, pp. 406 e 409), em um Estado
que consagra o princípio  da presunção de não culpabilidade,  o ideal  seria  que a
privação da liberdade de locomoção do imputado somente fosse possível por força de
uma  prisão  penal,  ou  seja,  após  o  trânsito  em  julgado  de  sentença  penal
condenatória.

Entretanto,  há  hipóteses  em  que  é  permitida  a  privação  de  liberdade do
indivíduo  antes  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal  condenatória.  Tal
interferência estatal na esfera de liberdade do cidadão se dá com as denominadas
prisões provisórias. Esses tipos de prisão, são em verdade, mecanismos para garantir
o  livre  desenvolvimento  e  a  efetividade  do  processo  penal,  ou  para  assegurar o
cumprimento de eventual pena privativa de liberdade decretada de forma definitiva.

Todavia, caso as prisões provisórias sejam decretadas com o escopo de punir,
deturpando seu caráter de instrumento cautelar, podem ocasionar consequências que
refletem diretamente no sistema penitenciário nacional. Conforme assevera Renato
Brasileiro (2019, pag. 904), a “prisão cautelar também não pode ser decretada para
dar satisfação à sociedade, à opinião pública ou à mídia, sob pena de se desvirtuar
sua natureza instrumental”.

É cediço que na legislação pátria atualmente há 3 tipos de prisões provisórias,
são elas: prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Dentre estas, o
tipo de prisão responsável pela maioria esmagadora das pessoas que estão privadas
de  sua  liberdade  sem  a  culpa  definitiva  formada,  ou  seja,  pessoas  presas
provisoriamente, é a prisão preventiva. 

Pondera-se que tal realidade se dá uma vez que, diferentemente da prisão em
flagrante (que permite a custódia do preso por apenas 24 horas) e da temporária
(prazo de 5 dias prorrogáveis por mais 5 nos crimes comuns e 30 dias prorrogáveis
por mais 30 nos crimes hediondos e equiparados), no instituto da prisão preventiva
não há um prazo limite para o exaurimento da segregação pessoal. Desta forma, o
indivíduo  que  possui  a  prisão  preventiva  decretada  ficará  preso  por  prazo
indeterminado, podendo a segregação perdurar até o fim do processo criminal, desde
que persistam os motivos da prisão, conforme será exposto ao longo do capítulo.

Observando-se  então,  que  a  prisão  preventiva  é  responsável  pela  quase
totalidade dos presos provisórios no Brasil, e atendo-se à estreita relação da prisão
preventiva com o cenário de alto crescimento do índice da população de pessoas
privadas de sua liberdade, há de se perquirir sobre a forma como esse instituto vem



sendo manejado e sua consequente relação com o  encarceramento em massa no
Brasil.

II.1. Aspectos Históricos da Prisão Preventiva no Brasil:
A prisão preventiva está presente no direito processual penal brasileiro a quase

dois  séculos.  Neste  interregno,  diversas alterações  ocorreram na legislação  e  no
aspecto  pragmático  de  utilização  de tal  instituto.  Objetivando  uma  melhor
compreensão do impacto da aplicação da prisão preventiva de forma exacerbada no
sistema carcerário, inicialmente será feito um relato histórico deste instituto no Brasil,
de forma a  permitir a análise de todas as mudanças e inovações legislativas que
alteraram sua identidade original, oriunda do longínquo ano de 1832. 

Posteriormente, será analisado seus atuais fundamentos e requisitos, visando
alcançar uma compreensão da forma de como este instituto é manejado pelo poder
judiciário e seu nexo com a alta porcentagem de presos preventivos e do crescimento
acelerado do número de presos no Brasil.

II.1.1. Prisão Preventiva antes do Código de Processo Penal de 1941:
Com o advento da independência do Brasil em 1822, foi promulgado o Código

de Processo Criminal de 1832, o qual introduziu o instituto da prisão preventiva no
ordenamento processual brasileiro em seu artigo 175, senão vejamos:

 Art.  175.  Poderão tambem ser  presos sem culpa formada os que forem
indiciados em crimes, em que não tem lugar a fiança; porém nestes, e em
todos os mais casos, á excepção dos de flagrante delicto, a prisão não pode
ser executada, senão por ordem escripta da autoridade legitima. 

Desta  forma,  em  caso  de  crime  inafiançável  a  prisão  preventiva  era
compulsória não dando discricionariedade ao julgador e em  suma, era necessário
apenas o mero indício de que o acusado tivesse cometido crime que não comportasse
o arbitramento de fiança, para ser decretada a prisão preventiva.

Posteriormente,  o  Decreto  2.110,  de  30  de  setembro  de  1909  ampliou  as
hipóteses de decretação da prisão preventiva em seu artigo 27, passando a abranger
os crime afiançáveis desde que o acusado fosse vagabundo sem profissão lícita e
domicílio certo ou quando já tenha cumprido pena de prisão por efeito de sentença
proferida por tribunal competente.

Consoante exposto por Guilherme Augusto Cruz Andrade (2017): 
Nesse período vigorava duas espécies de prisão preventiva:  a obrigatória
decretada  quando  houvesse  indícios  veementes  de  autoria  em  crimes
inafiançáveis, e a facultativa decretada nos casos de crimes afiançáveis caso
o acusado incorresse  nas  hipóteses  elencadas  no artigo  27  do Decreto
2.110, de 30 de setembro de 1909. 

Todavia, verifica-se que a legislação da época não trazia disposições acerca
dos elementos de cautelaridade (periculum libertatis) que autorizariam a segregação
(conveniência da instrução penal, aplicação da lei penal, ordem pública). Conforme
pontuado por Marcelo Cardozo da Silva (2016): 



Os autores de então discutiam acerca dos fundamentos do instituto, embora,
na prática, o cometimento de crime em que não tinha lugar a fiança de per si
já permitia a decretação da prisão, sendo essa a prática no mais das vezes
corrente. 

Tal  paradigma  se  alterou  consideravelmente  com  a  criação  do  Código  de
Processo Penal (DECRETO-LEI Nº 3.689/41).

II.1.2. Prisão preventiva posterior ao Código de Processo Penal de
1941:

O Código de Processo Penal de 1941 em sua redação original, trouxe diversas
modificações no instituto da prisão preventiva. Em sua Exposição de Motivos, consta
que “Pressuposta a existência de suficientes indícios para imputação da autoria do
crime, a prisão preventiva poderá ser decretada toda vez que o reclame o interesse da
ordem pública, ou da instrução criminal, ou da efetiva aplicação da lei penal. Tratando-
se de crime a que seja cominada pena de reclusão por tempo, no máximo, igual ou
superior  a  10  (dez)  anos,  a  decretação  da  prisão  preventiva  será  obrigatória,
dispensando outro requisito além da prova indiciária contra o acusado. A duração da
prisão  provisória  continua  a  ser  condicionada,  até  o  encerramento  da  instrução
criminal, à efetividade dos atos processuais dentro dos respectivos prazos; mas estes
são razoavelmente dilatados”. 

Nessa  linha,  verifica-se  que  mais  uma  vez  permaneceu  na  legislação
processual penal a prisão preventiva obrigatória, desta vez com base na pena em
abstrato quando o crime possuir pena cominada igual ou superior a 10 anos, conforme
expresso no artigo 312 do CPP. Lado outro, as hipóteses de decretação da prisão
preventiva de forma facultativa pelo magistrado ficam condicionadas a necessidade do
resguardo  do  interesse  da  ordem  pública,  da  instrução  criminal,  ou  da  efetiva
aplicação da lei penal, consoante positivado no artigo 313 do CPP.

Grande avanço ocorreu com a promulgação da Lei nº 5.349 de 3 de novembro
de 1967, quando houve a extinção da prisão preventiva compulsória, de forma que a
decretação  da  prisão  preventiva  passou  a  ficar  imperiosamente  condicionada  a
análise do caso concreto pelo magistrado, somente sendo cabível quando presentes
os requisitos necessários a sua decretação, ou seja, indícios de autoria e certeza de
materialidade do crime em conjunto com o periculum libertatis (a liberdade do acusado
seja prejudicial a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal). Tal alteração legislativa trouxe significativos avanços no resguardo dos direitos
fundamentais do indivíduo, uma vez que anteriormente bastava o indício veemente de
autoria de um crime cuja pena em abstrato determinasse a decretação da prisão
preventiva que assim deveria ocorrer, ou seja, não era analisado nenhum elemento de
cautelaridade (periculum libertatis),  bastava apenas o cidadão ser acusado de um
crime que automaticamente deveria ser preso preventivamente.

Após  a  Constituição  Federal  de  1988,  outras  importantes  inovações  foram
incrementadas como a Lei 8.884 de 11 de novembro de 1994, cujo inseriu no artigo
312 do CPP junto aos demais requisitos de cautelaridade autorizadores da prisão



preventiva  anteriormente  presentes,  o  requisito  da  garantia  da  ordem econômica.
Todavia, uma das senão a mais importante modificação na prisão preventiva veio com
a Lei n. 12.403 de 04 de maio de 2011. A citada lei trouxe as medidas cautelares
diversas  da  prisão,  confirmando  assim  o  caráter  de  excepcionalidade  da  prisão
preventiva, devendo estar ser considerada a “última ratio” do processo penal, ou seja,
somente devendo ser decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão
não forem capazes de fazer com que o estado de liberdade do indivíduo não oponha
risco a normal tramitação do processo ou a efetividade do poder de punir do Estado. 

Por  derradeiro,  urge ressaltar  as  últimas  inovações no que  tange à  prisão
preventiva trazidas pela  Lei  13.964,  de 24 de dezembro de 2019,  o  denominado
“pacote anticrime”. Com essa lei foi extinta a prisão preventiva decretada de ofício
pelo magistrado, e foi criado o parágrafo único do artigo 316 do CPP, determinando o
órgão  emissor  da  decisão  revisar  a  necessidade  de  sua  manutenção  a  cada  90
(noventa)  dias,  mediante  decisão  fundamentada,  de  ofício,  sob pena  de tornar  a
prisão ilegal.  Esse dispositivo traz um significativo avanço no que toca às prisões
ilegais por excesso de prazo, visto que não é raro no sistema penitenciário brasileiro
ter pessoas privadas de sua liberdade por anos sem que tenha uma sentença penal
condenando-as.

Exposto  esse  breve  histórico  a  respeito  do  instituto  da  prisão  preventiva,
passemos a analisar os atuais  fundamentos e requisitos para autorização de sua
decretação e se após todas essas modificações ocorridas desde sua introdução no
ordenamento jurídico Brasileiro, ainda há “espaço” na legislação para que esse tipo de
prisão seja aplicado de forma banalizada e distorcida, ou até mesmo influenciada por
forças externas, de modo a macular seu caráter de medida cautelar e excepcional,
passando a ser utilizada como forma de punitivismo, seja para atender os reclamos da
população no combate a criminalidade ou até como forma de execução antecipada da
pena.

II.2. Prisão Preventiva – Análise Sistemática: 

A prisão  preventiva  pode  ser  decretada  em qualquer  fase  da  investigação
policial ou do processo penal, diferentemente da prisão temporária que somente pode
ser  decretada  durante  a  fase  investigatória.  No  que  tange  a  “qualquer  fase  do
processo penal”, deve-se entender como cabível a decretação da preventiva até o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória, visto que uma vez transitada a
sentença  condenatória,  a  natureza  jurídica  da  prisão  não  mais  será  de  medida
cautelar e sim de prisão-pena.

Alteração salutar no campo da legitimidade para a postulação do decreto da
prisão  preventiva  veio  com  advento  da  Lei  13.964/2019,  o  denominado  pacote
anticrime.  Essa  lei  extinguiu  do  código  de  processo  penal  a  possibilidade  da
decretação  da  prisão  preventiva  de  ofício  pelo  magistrado,  desta  forma  somente
podem pleitear  a  decretação  da  prisão  preventiva  o  MP,  a  autoridade  policial,  o
querelante  ou  o  assistente  de  acusação,  conforme  artigo  311  do  CPP.  A  citada



alteração está em perfeita simetria com o sistema acusatório adotado pelo CPP, agora
de forma expressa em seu artigo art. 3º-A. No sistema acusatório o juiz é destinatário
da prova, devendo se manter alheio a qualquer atividade probatória de ofício, uma vez
que esta deve ser desenvolvida apenas pelas partes (MP e defesa), garantindo assim
a imparcialidade do julgador.

Há de se ponderar que a prisão preventiva, como medida cautelar que é, tem o
escopo  de  garantir  o  normal  desenvolvimento  do  processo  e  a  sua  efetividade,
visando a possibilidade de aplicação da pena em caso de eventual condenação. Em
última análise, tem-se que a tutela cautelar não é um fim em si mesmo, conforme
leciona Renato Brasileiro (2019, pag. 876): “a prisão preventiva é um instrumento do
instrumento”. 

Muito bem, delimitada a fase da persecução penal em que a prisão preventiva
pode ser decretada e exposto quem possui a legitimidade para postulá-la, passa-se a
analisar os pressupostos e requisitos necessários à sua decretação. Não obstante,
frisa-se que o presente estudo não possui a intenção de abordar todos os dispositivos
atinentes a prisão preventiva, e sim, o que em nosso juízo e com aparo na doutrina
majoritária,  efetivamente  reflete  no  alto  índice  de  presos  provisórios  e  no
encarceramento em massa no Brasil.

II.2.1. Hipóteses de Cabimento:
Inicialmente há de se realçar que não são todos os crimes tipificados no código

penal ou na legislação extravagante que são aptos a eventualmente ocasionar uma
prisão preventiva ao agente que os tenha cometido ou seja acusado de cometê-los.
Nos termos do artigo 313 do CPP, será cabível a prisão preventiva quando ocorrer
alguma das hipóteses expressas em seus incisos. São elas: 

Art. 313 CPP: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a 4 anos; 
II -  se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada
em julgado; 
III  -  se  o  crime  envolver  violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir
a execução das medidas protetivas de urgência. 
§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre
a  identidade  civil  da  pessoa  ou  quando  esta  não  fornecer  elementos
suficientes para esclarecê-la(...) 

Desta  forma,  verificado  que  o  crime  cometido  se  encaixa  em  uma  das
hipóteses de cabimento da prisão preventiva expressas no artigo 313, passa-se a
análise dos requisitos e fundamentos elencados no artigo 312 caput do CPP. Pede-se
licença para transcrever o citado artigo:

II.2.2. Requisitos e Fundamentos: 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do



crime  e  indício  suficiente  de  autoria  e  de  perigo  gerado  pelo  estado  de
liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)  

Ressalta-se que para que o Estado possa interferir na esfera de liberdade do
indivíduo  antes  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  penal  condenatória,  se  faz
obrigatório  a  presença  concomitante  de  dois  requisitos:  fumus  comissi  delict e
periculum  libertatis,  passemos  a  analisar  o  que  são  eles.  Inicialmente  deve  ser
analisado como requisito indispensável o  fumus comissi delict, ou seja, deve haver
prova de materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. 

Além disso, se faz necessário que o estado de liberdade do indivíduo, aqui
denominado  periculum  libertatis,  apresente  risco  para  a  ordem  pública,  a  ordem
econômica, a conveniência da instrução criminal ou da efetividade da aplicação da lei
penal. Tais situações são alternativas e não cumulativas. O periculum libertatis deve
ser  entendido  como  verdadeiro  fundamento  da  prisão  preventiva.  Ora,  a  prisão
preventiva (medida cautelar) deve se fundamentar no risco que o estado de liberdade
do acusado gera ao normal desenvolvimento do processo. Somente deste modo será
considerado uma prisão legítima antes  do trânsito  em julgado da sentença penal
condenatória, sob pena de não o fazendo, se tornar uma prisão ilegal. 

Não obstante, deve ser observado o caráter de excepcionalidade da prisão
preventiva,  devendo  esta  ser  decretada,  única  e  exclusivamente  quando  não  for
cabível  sua substituição por  outra medida cautelar  diversa da prisão expressa no
artigo 319 do CPP, nos termos do artigo 282,  § 6º do mesmo diploma. Ressalta-se
ainda, este não cabimento deve ser devidamente fundamentado com elementos do
caso concreto que justifiquem a medida extrema.

Enfim  chegamos  ao  cerne,  ao  âmago  da  relação  do  instituto  da  prisão
preventiva  com o  encarceramento  em massa.  É  no  periculum libertatis que  está
presente  a  maior  discricionariedade do  magistrado para  a  decretação ou  não  da
prisão preventiva. É aqui no campo de argumentação e análise sobre o perigo que o
estado de liberdade do acusado ocasiona que há de se ter minuciosa cautela, a fim de
que ao fundamentar o motivo da prisão preventiva o magistrado não teça argumentos
punitivistas  e/ou  tendenciosos,  ocasionando  a  deturpação  do  caráter  de  medida
cautelar que a prisão preventiva possui e fadando consequentemente a decretação
dessa prisão à ilegalidade.
 Como bem ressaltam Aury Lopes Jr. e Gustavo Henrique Badaró (2006, pag.
55): 

infelizmente as prisões cautelares acabaram sendo inseridas na dinâmica da
urgência,  desempenhando  um  relevantíssimo  efeito  sedante  da  opinião
pública pela ilusão de justiça instantânea.  O simbólico da prisão imediata
acaba  sendo  utilizado  para  construir  uma  (falsa)  noção  de  eficiência  do
aparelho repressor estatal e da própria justiça. Com isso, o que foi concebido
para ser  excepcional  toma-se um instrumento de uso comum e ordinário,
desnaturando-o  completamente.  Nessa  teratológica  alquimia,  sepulta-se  a
legitimidade  das  prisões  cautelares,  quadro  esse  agravado  pela  duração
excessiva. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art3


A partir de então, será colacionado a este estudo argumentos da doutrina e da
jurisprudência, com uma visão crítica sobre a forma reiterada como as decretações de
prisão  preventiva  vêm  sendo  fundamentadas  no  cotidiano  forense.  Para  tanto,
passemos a analisar as situações do periculum libertatis expressas no artigo 312 uma
a uma.

II.2.3.  Garantia  da  Ordem  Pública,  da  Ordem  Econômica,
Conveniência da Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal:

No que diz respeito à prisão preventiva para garantia da ordem pública, há de
se entender o do que se trata a expressão “ordem pública”. Trata-se de um conceito
jurídico indeterminado, uma cláusula genérica, de ampla aplicabilidade. Desta forma,
sua  interpretação  pode  ser  facilmente  manipulada  pela  discricionariedade  do
magistrado com o escopo de justificar a decretação da medida extrema. Nessa linha,
nas palavras de Gustavo Badaró (2015, pag. 977):

Tal termo não possui um referencial semântico seguro, ao passo em que o
seu significado é indefinido, o que põe a liberdade individual em sério risco,
na medida em que se trata de uma colocação que pode ter o seu sentido
manipulado de acordo com o desejo íntimo de cada julgador.

A título de exemplo, alguns dos argumentos mais utilizados para decretação da
prisão preventiva com base na garantia da ordem pública são: gravidade do delito em
abstrato, sensação de impunidade, clamor social, credibilidade das instituições, risco
de reiteração delitiva e etc.

Frisa-se  que  há  divergência  na  doutrina  quando  a  abrangência  da
aplicabilidade  da  prisão  preventiva  com amparo  na  garantia  da  ordem pública  e
quanto a sua natureza de medida cautelar.Eugênio Pacelli (2009, Pag. 435) aduz que

 A prisão para a  garantia  da ordem pública não se destina a proteger  o
processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao
contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no
pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de
autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Lado outro, Sanguiné (2003, Pag. 114) pontua que:

Quando se argumenta com razões de exemplaridade, de eficácia da prisão
preventiva na luta contra a delinquência e para restabelecer o sentimento de
confiança dos cidadãos no ordenamento jurídico, aplacar o clamor público
criado  pelo  delito  etc.  que  evidentemente  nada  tem  a  ver  com  os  fins
puramente  cautelares  e  processuais  que  oficialmente  se  atribuem  à
instituição,  na  realidade,  se  introduzem  elementos  estranhos  à  natureza
cautelar e processual que oficialmente se atribuem à instituição. 

Complementando tal entendimento, em outras palavras, Aury Lopes Jr (2019,
Pag. 797-801) 

Defende  que  as  medidas  cautelares  servem  para  garantir  o  normal
funcionamento da justiça e não para fazer justiça. Somente entende como



cautelar a medida que possui  o escopo de colaborar  com o processo de
conhecimento. Considera a prisão preventiva para garantia da ordem pública
inconstitucional, visto que não é medida cautelar pois não tutela o processo.
Pondera ser inadmissível a interpretação extensiva que amplie o conceito de
cautelar a ponto de transformá-lo em medida de segurança pública. 

Nessa linha, frisou o ex-ministro Erus Grau no HC 95.009-4/SP, p. 35: 

O combate à criminalidade é missão típica e privativa da Administração (não
do Judiciário), seja através da polícia, como se lê nos incisos do artigo 144 da
Constituição, quanto do Ministério Público, a quem compete, privativamente,
promover a ação penal pública (artigo 129, I).

A bem da verdade, a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública
fica a mercê do subjetivismo de largas balizas conferido ao magistrado,  devido a
indefinição  de  seu  conceito,  sujeitando-se  assim facilmente  à  arbitrariedades  e  a
fundamentações genéricas de forma a tornar aparentemente legítima a mitigação do
princípio da presunção de inocência.

Exposto os argumentos acima, o fato é que a utilização de modo exacerbado e
a  banalização  da  prisão  preventiva  vêm  ocasionando  aumento  significativo  da
população carcerária no Brasil.

O termo garantia da ordem econômica foi inserido no artigo 312 do Código de
Processo Penal pelo art. 86 da Lei 8.884/1994 (Lei Antitruste). O conceito se aparenta
com o da garantia da ordem pública, entretanto é ligado umbilicalmente a crimes
contra a ordem econômica. A doutrina entende como desnecessário este dispositivo
uma vez que já havia, no art. 30 da Lei nº 7.492/86, que cuida dos crimes contra o
sistema financeiro nacional (Lei do Colarinho-Branco), a previsão de decretação de
prisão preventiva em razão da magnitude da lesão causada.

Não obstante, há críticas no sentido de que a prisão traz impactos, mas não é a
melhor  solução  para  se  neutralizar  ou  amenizar  uma  lesão  econômica.  Salienta
Eugênio Pacelli (2017, pag. 264)

Que a magnitude da lesão não seria amenizada e nem diminuídos os seus
efeitos com a simples prisão preventiva de seu suposto autor. Se o risco é
contra  a  ordem  econômica,  a  medida  cautelar  mais  adequada  seria  o
sequestro e a indisponibilidade dos bens dos possíveis responsáveis pela
infração. Parece-nos que é dessa maneira que se poderia melhor tutelar a
ordem  financeira,  em  que  há  sempre  o  risco  de  perdas  econômicas
generalizadas. 

Ressalta-se  que  a  prisão  preventiva  com  esteio  na  garantia  da  ordem
econômica não possui uma aplicação expressiva na práxis judiciária a ponto de ser
um pivô impactante no problema da superpopulação carcerária.

A decretação da prisão preventiva com fundamento na da conveniência da
instrução criminal, visa proteger o livre desenvolvimento da produção probatória sem
interferências externas.  O que se pretende é impedir  que o acusado de qualquer
forma tumultue ou impeça a busca da “verdade real”. Deste modo, caso haja motivos
concretos  para  crer  que  o  acusado  está  por  intimar  ou  aliciar  testemunhas  e
serventuários  da  justiça,  ou  até  tentando  destruir  ou  modificar  provas,  se  torna



legítima a  prisão preventiva  por  conveniência  da  instrução criminal.  Aqui  se  trata
verdadeiramente de medida de natureza cautelar, pois o escopo da medida extrema
(prisão) é proteger o processo e assegurar seu eficaz funcionamento.

Frisa-se que a turbação processual por parte do réu deve ser concreta e não
baseada  em  ilações,  sob  pena  de  a  prisão  ser  decretada  arbitrariamente.  Não
obstante, percebe-se que na práxis forense ocorre o oposto disso. Conforme bem
pontua Nucci (2020, Pag. 1164), não são isolados os casos de decretação da prisão
preventiva com esteio em meras hipóteses de que o acusado possa destruir provas. É
imperioso a demonstração de um fato, de forma que uma mera conjectura, uma mera
suposição, não é motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. 

Portanto,  o  judiciário  há  de  ter  bastante  cautela  com  “achismos”  e  a
consequente decretação de prisões arbitrárias, pois além de ser uma aviltação ao
direito do réu, a prática reiterada de decisões nesse sentido reflete diretamente no
índice de pessoas presas no sistema carcerário.

No que tange à prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei  penal,
novamente  tece-se  a  crítica  de  que  trata-se  de  verdadeira  medida  cautelar.  Seu
desiderato é proporcionar ao Estado a efetividade do seu direito de punir, portanto
visa assegurar o resultado útil do processo. É utilizada quando há risco concreto de
fuga do acusado, com o objetivo de se furtar de uma pena privativa de liberdade. Ora,
não faria sentido movimentar todo um aparato estatal para que o processo tramite
conforme os ditames legais, e ao final, caso reconhecida a culpa formada pelo crime,
o estado não conseguisse punir o acusado devido a este ter empreendido fuga.

Frisa-se  que  a  fuga  jamais  pode  ser  presumida,  caso  o  juiz  decida  pela
decretação da prisão, deve estar amparado em fato claro, que fundamente e justifique
o receio de fuga do réu. O decreto prisional não pode se fundamentar em ilações
como  por  exemplo  o  pensamento  de  que  o  réu  possui  capacidade  financeira
considerável  e  fugirá  por  este  motivo.  Caso  não  haja  um  fundamento  concreto,
certamente haverá a infeliz decretação de uma prisão arbitrária. Conforme salienta
Lopes Jr (2019, Pag. 810), muitos juízes se esquecem da seriedade da decisão e de
quão estigmatizante e prejudicial é a decretação de prisão pelo motivo que seja, e
com elementos frágeis de presunção de fuga fundamentam o decreto prisional.

II.2.4.  Revisão  Obrigatória:  Um  Novo  Mecanismo  no  Combate  as
Prisões Ilegais:

Pois bem,  após expor os requisitos e fundamentos de decretação da prisão
preventiva pelo judiciário brasileiro, mormente a divergência na doutrina a respeito das
hipóteses autorizadoras da custódia cautelar, restou evidente que dentro do comando
legal há grande campo discricionário para que o magistrado fundamente a prisão.
Visto isso, seja por influências externas como a opinião pública ou por influências
intrínsecas ao julgador como o preconceito e o pré-julgamento, por exemplo, o fato é
que porcentagem considerável  dos presos do sistema penitenciário  brasileiro  está
recolhidos ao cárcere sem uma culpa definitiva formado.  Não raras  as vezes há a



realização de uma ginástica interpretativa com o objetivo de fundamentar uma prisão
aparentemente legítima mas que na verdade não é.

Insta salientar que prisão cautelar não é sinônimo de condenação, e muitas das
pessoas  que  são  presas  cautelarmente  em  ambientes  totalmente  insalubres  e
precários como são os cárceres no Brasil são absolvidas após o decorrer do trâmite
processual. Entretanto, além dos dias perdidos reclusas dentro do estabelecimento
carcerário, terão que conviver com a estigmatização e o preconceito de já terem sidos
presas, mesmo que absolvidas no final do processo.

Possuindo noção da realidade da morosidade do judiciário brasileiro para julgar
seus processos, o legislador certamente visando coibir ilegalidades inseriu por meio
da  Lei  13.964/2019 “pacote  anticrime”,  o  parágrafo  único  do  artigo  316  do  CPP,
determinando a necessidade de revisão da decisão que decretou a prisão preventiva
a cada 90 dias, de ofício, sob pena de ilegalidade da prisão. Tal inovação legislativa
será salutar para combater as tristes situações que são de notório conhecimento visto
a ampla divulgação na mídia, de pessoas presas por anos preventivamente sem que
tenham uma sentença condenatória e muitas vezes inocentes.
 Assim  sendo,  o  legislador  tentou  criar  uma maneira  de  que  se  respeite  a
garantia constitucional da duração razoável do processo, expressa no inciso LXXVIII
do  art.  5º  da  CF/88.  Também  consagrou  expressamente  o  critério  da
contemporaneidade, no qual os motivos ensejadores da prisão preventiva devem ser
contemporâneos a data da decretação.

Todavia,  o  impacto  desse  novo  comando  legal  no  número  de  presos
provisórios ainda será medido, porquanto durante a data desse estudo tal inovação
não possui nem um ano de vigência.

Capítulo III – Aprisionamento Durante o Trâmite Processual –
Perspectivas de Substitutividade: 

III.1- Das medidas Cautelares Diversas à Prisão:  

Conforme  dedução  lógica  do  princípio  basilar  da  presunção  de  inocência,
dispositivo  Constitucional  do  art.  5º,  inciso  LVII  da  Carta  Magna  “Ninguém  será
considerado  culpado  até  o  trânsito  em julgado  de  sentença  penal  condenatória”,
dessa forma, a prisão processual deveria ser interpretada de forma excepcional. O
uso  desproporcional  desse  instituto  fez  com que  o  legislador  pensasse  em uma
alternativa  viável  para  desafogar  o  sistema.  Foi  então  que  as  novas  medidas
cautelares diversas da prisão foram incorporadas no nosso ordenamento jurídico pela
Lei nº 12.403, de maio de 2011, e estão previstas no art. 319, do Código de Processo
Penal brasileiro, litteris:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
 I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades;
 II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer
distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;



 III  -  proibição  de  manter  contato  com pessoa  determinada  quando,  por
circunstâncias  relacionadas  ao  fato,  deva  o  indiciado  ou  acusado  dela
permanecer distante;
 IV  -  proibição  de  ausentar-se  da  Comarca  quando  a  permanência  seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
 V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o
investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
 VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a
prática de infrações penais; 
VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável
ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento
a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de
resistência injustificada à ordem judicial;
 IX - monitoração eletrônica” .

 
Vale  ressaltar  que  Pacelli  (2013),  em seu  livro  Curso  de  Processo  Penal,

defende que as medidas cautelares diversa da prisão foram um reflexo do Código
Processual Português juntamente com o Código Processual Italiano. 

As penas alternativas a prisão foram e são atingidas por criticas negativas
perante a sociedade, principalmente de cunho populista, tratadas como se fossem
sinônimos  de  impunidade,  mas  a  realidade  é  que  tais  medidas  cautelares
representam um grande avanço para o sistema processual penal brasileiro, tendo o
legislador como objetivo reduzir a decretação de prisões preventivas substituindo-as
por medidas menos gravosas, e sim, mais adequadas e necessárias para cada caso
concreto. Essa lógica veio por meio do avanço descomunal da excepcionalidade da
prisão  preventiva,  em uma medida  cada  vez  mais  usual,  de  modo  que  o  nosso
sistema penitenciário pede clemencia.

 Conforme  últimos  dados  divulgados  pelo  Infopen  sistema  de  informações
estatísticas do Depen e mostrados em capítulos anteriores do referido trabalho, ocupa
o Brasil  terceiro  lugar  no ranking  dos países com maior  população carcerária  do
mundo. Dados preocupantes e vexatórios.

“A Comissão Interamericana de Direitos Humanos em seu relatório no ano de
2013 apontou como um dos problemas mais graves da superlotação da população
carcerária o uso excessivo da prisão preventiva.”(CIDH, 2013 - p. 2)

É evidente  que a  superlotação dos presídios  coloca em xeque a  vida  e a
integridades das pessoas enclausuradas,  deixando-as mais  expostas as doenças,
impedindo a classificação devida dos presidiários, e até mesmo gerando um ambiente
onde  as  condições  de  higiene  pessoal  são  totalmente  insalubres  e  desumanas.
Assim, a reforma trazida foi de grande valia para mudar o cenário atual do cárcere em
massa no sistema penitenciário brasileiro. 

Os requisitos para a decretação do emprego das medidas cautelares, contem
um binômio que consiste em necessidade para aplicação da lei penal, somada com
adequação da medida à gravidade do crime, levando em consideração circunstância
dos  fatos  e  condição  pessoal  do  preso.  As  medidas  podem  ser  aplicadas
isoladamente ou cumulativamente, sendo elas decretadas pelo juiz quando as partes



fizerem  o  requerimento  ou,  na  fase  de  investigação  criminal,  ou  mediante
requerimento do Ministério Público. 

A nova redação dada pela reforma do Código Processo Penal ao parágrafo 4º
do artigo 282 CPP, trazida pela Lei nº 13.964 de 24 de dezembro de 2019 mostra que
quando houver  um descumprimento  de uma das medidas cautelares  diversas da
prisão poderá o juiz, cumular, substituir ou em ultima ratio decretar a prisão preventiva
do agente, mas sempre a requerimento do Ministério Público, assistente de acusação,
ou do próprio querelante, sendo vedado o uso de ofício pelo magistrado. Tal decisão
poderá ser revista a qualquer tempo quando verificada a falta de motivo que subsista. 

III.2- Da Eficácia das Medidas:

Conforme últimos dados obtidos pelo CNJ o custo mensal  para manter um
preso é estimado em R$2,4 (dois mil e quatrocentos reais), um custo relativamente
alto para o erário, levando em consideração a população carcerária brasileira.

 A  ex-presidente  e  ministra  Carmen  Lúcia,  do  Supremo  Tribunal  Federal,
criticou em um evento em Goiânia/GO no ano de 2016,  o  custo  mensal  elevado
destinados aos presos, com as seguintes palavras “Um preso no Brasil custa R$ 2,4
mil por mês e um estudante do ensino médio custa R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa
está errada na nossa Pátria Amada”. (Carmen Lúcia, 2016)

O levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen trouxe em
2020, um numero preocupante de 773.151 mil pessoas privadas de suas liberdades.
Os presos provisórios correspondem a 33% desse todo. Onde os principais fatos
típicos praticados são de tráfico de drogas, furto e roubo.

Dados que poderiam ser bem menores se aplicados corretamente às medidas
mencionadas neste referido trabalho. Não é novidade para ninguém que a tecnologia
vem avançando em uma velocidade absurda, trazendo consigo inovações louváveis
agregando  e  quebrando  essa  tradição  de  prisões  preventivas  prescindíveis,  uma
dessas  medidas  seria  o  Monitoramento  Eletrônico,  que  com  toda  certeza  iria
desafogar e beneficiar o sistema carcerário.

O  monitoramento  foi  implementado  pela  Lei  Federal  nº  12.258/2010  que
permitiu a fiscalização dos presos com tornozeleira eletrônica, a  priori ficou restrita
apenas em duas hipóteses, saídas temporárias, e nas prisões domiciliares. Com a lei
Federal nº 12.403 de 2011 que alterou o Código de Processo Penal incluiu em suas
medidas cautelares o monitoramento eletrônico como forma de medida alternativa à
prisão preventiva, disposto no art. 319, IX do Código Processo Penal (CPP) e que
consiste basicamente em um aparelho eletrônico que é geralmente usado acima do
tornozelo do infrator  ou investigado,  que tenha praticado,  ou seja suspeito  de ter
cometido algum ato ilícito. Sendo um objeto de plástico com utilização única e não
tendo a possibilidade de tirá-lo sem danificá-lo. Usado basicamente para fiscalização
e supervisão, via satélite do agente.

Nesse seguimento, Rogério Greco (2016, p.293) defende de uma forma mais
humanista os benefícios trazidos pelo monitoramento eletrônico, in verbis:



Com todo respeito que merecem os opositores do monitoramento eletrônico,
não  se  pode  negar  que  os  benefícios  de  um  cumprimento  de  pena
monitorado  fora  do  cárcere  são  infinitamente  superiores  aos  prejuízos
causados ao agente que se vê obrigado a cumprir sua pena intramuros.

O monitoramento tem como benefícios minimizar os custos para a manutenção
dos  presídios,  diminuir  a  superlotação  carcerária  do  nosso  sistema,  bem  como,
prevenção de reincidência e de diminuição do contato dos presos com o ambiente
prisional. 

Sobre a minimização dos custos, à Agência CNJ de Notícias, trouxe em uma
postagem o custo de um preso no regime fechado que seria de aproximadamente
R$2.500 ao mês, já a tornozeleira eletrônica teria um custo beneficio bem menor, no
valor de R$ 250,00 ao mês. Tais valores podem variar dependendo da unidade da
federação,  mas  a  diferença  é  evidentemente  significativa  comparada  aos  presos
intramuros.

Há doutrinadores que divergem sobre esse tipo de medida, alegando que a
mesma fere direito a dignidade da pessoa, pois estaria expondo indevidamente o
agente indiciado perante a sociedade, colocando a “olho nu” a julgamento daqueles
que os condenam. Essa é a questão mais grave para Pacelli (2013 p. 517-518): 

Com efeito, a colocação de aparelhos eletrônicos junto ao corpo da pessoa
constitui, por si só, inevitável constrangimento, na medida em que sinaliza, à
evidência, tratar-se de alguém sob permanente monitoramento. Por isso, a
adesão e concordância do monitorado é fundamental.  

Cabe salientar que mesmo o agente estando extramuros das penitenciarias, a
prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico cumpre a sua finalidade, monitorando
o  agente  indiciado  o  tempo  todo,  restringindo  seu  direito  fundamental  que  é  a
liberdade, sem retira-lo do convívio familiar, que é algo realmente importante para a
ressocialização do agente, sem contar que evitará a contaminação com a vida do
crime dentro da “escola da criminalidade”. 

Outras alternativas cautelares diversas da prisão corroboram com o mesmo
objetivo, como a prisão domiciliar e a fiança, que são fortes aliados para combater
inflação de detentos juntamente com o monitoramento eletrônico. Pois muitos dos que
estão presos provisoriamente às vezes nem chegam a ser condenados a cumprir uma
pena  restritiva  de  liberdade,  além de  ser  uma solução  significativa  para  o  erário
mostram ser maneiras eficazes fora dos muros.

Conclusão:
Ao  longo  do  presente  estudo  restou  evidente  que  a  população  carcerária

brasileira se encontra em crescimento exponencial. Conforme fora demonstrado por
dados empíricos, o Brasil teve um crescimento de quase 300% na sua população
carcerária  nos  últimos  20  anos.  Todavia,  a  administração  penitenciária  não  tem
conseguido suportar esse aumento expressivo no número de presos, culminando em
péssimas  condições  materiais  para  as  pessoas  privadas  de  sua  liberdade  em



decorrência  da  superlotação  e  da  falta  de  recursos  financeiros  do  sistema
penitenciário.  Tendo  em vista  tal  problemática,  o  preso  não  recebe  o  tratamento
mínimo exigido para sua dignidade como pessoa, acabando por tornar a função de
reabilitação social da pena em verdadeira utopia.

Insta salientar que devido à gravidade da precariedade dos cárceres em geral
no Brasil, foi ajuizada a ADPF 347, onde foi reconhecido pelo plenário do Supremo em
pedido liminar o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário brasileiro.

Nesse cenário, merece destaque o número de presos provisórios que chega a
atingir em torno de 1/3 da população carcerária total no Brasil. Tal realidade vai de
encontro ao princípio  de presunção de inocência consagrado pela CF/88 em seu
artigo  5º.  Nessa  linha,  com  o  escopo  de  analisar  os  principais  motivos  da  alta
porcentagem de presos sem uma sentença condenatória transitada em julgado, ou
pelo menos alguns destes motivos visto a complexidade e interdisciplinariedade do
tema, se fez necessário perquirir o instituto da prisão preventiva e a forma de sua
aplicabilidade no Brasil.

Objetivando a melhor compreensão dos requisitos e da forma como o instituto
da  prisão  preventiva  é  manejado  pelo  judiciário,  teceu-se  um  breve  histórico
cronológico das alterações legislativas desde a introdução desse tipo de prisão no
ordenamento jurídico brasileiro  até a legislação vigente quando da elaboração do
presente  estudo.  Ao  adentrar  nos  critérios  para  decretação  da  prisão  preventiva,
percebeu-se que a legislação confere ao magistrado grande discricionariedade no que
tange à fundamentação da prisão preventiva. Desta sorte, pontuou-se que há grande
margem para arbitrariedades e a efetuação de prisões pautadas em decisões sem
uma  fundamentação  adequada  ao  caso  concreto  ou  maculada  por  influências
externas.

Assim  sendo,  percebe-se  que  não  raramente  são  decretadas  prisões
preventivas como forma de verdadeira execução antecipada da pena, maculando o
caráter cautelar do instituto de modo a burlar o princípio de presunção de inocência e
satisfazer  o  sentimento  de  punitivismo  de  quem  quer  que  seja.  Nessa  toada,
ponderou-se que a má utilização do instituto da prisão preventiva reflete diretamente
na superpopulação carcerária e nas mazelas decorrentes de tal situação.

Atento à situação supramencionada, o legislador inseriu no código de processo
penal  por  meio  do  denominado  “pacote  anticrime”  a  necessidade  da  revisão  da
decisão que decretou a prisão preventiva a cada 90 dias, de ofício,  sob pena de
tornar-se prisão ilegal. Não obstante, tendo em vista que tal dispositivo é bastante
recente no ordenamento jurídico, não foi possível precisar se houve algum impacto no
número de presos provisórios ou alguma influência no poder judiciário para julgar mais
rápido os processos de réus presos.

Alternativa  salutar  ao  abuso  da  constrição  pessoal  antes  do  trânsito  em
julgado,foi a inserção das medidas cautelares diversas da prisão no CPP por meio da
Lei  12.403/2011.  São nove  medidas  inseridas  no rol  do  artigo  319 da legislação
adjetiva penal e podem ser decretadas de forma isolada ou cumulativamente. Dentre
as medidas cautelares uma das principais é o uso da tornozeleira eletrônica, a qual



enfatizou-se sua eficácia e seu reduzido custo, quando por exemplo para evitar fugas
e assegurar a aplicação da lei penal.

Ademais,  há  de  se  incentivar  o  uso  das  medidas  cautelares  quando
manifestamente cabíveis, visto que o uso exagerado da prisão preventiva está por
abarrotar as cadeias e penitenciárias brasileiras.
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