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“Uma nação não pode ser julgada pela maneira 

como trata seus cidadãos mais ilustres e sim 

pelo tratamento dado aos mais marginalizados: 

seus presos.” 

( Nelson Mandela) 

 



 

 

RESUMO 

 

Quando se realiza uma pesquisa acerca de um tema como o proposto, a primeira observação 

que se tem a respeito é que há uma cultura enraizada na sociedade brasileira de que se deve 

priorizar a prisão, aos indivíduos que cometem algum crime. A prisão preventiva, uma forma 

de prisão cautelar, reconhecida como um mal necessário é utilizada para reprimir quem 

cometeu um crime antes da sentença condenatória transitada em julgado. A Constituição 

Federal de 1988 prevê a possibilidade da existência da prisão cautelar. No entanto, para a sua 

aplicação a Constituição impôs limites á prisão processual. A Lei n.º 12.403/2011 alterou os 

principais dispositivos do Decreto- Lei n.º 3.689/41, referentes à prisão processual, fiança, 

liberdade provisória e medidas cautelares. A referida lei transformou o processo penal em um 

garantidor dos princípios constitucionais. Tem-se como objetivo geral analisar a Lei n.º 

12.403/2011, desde sua publicação até os dias atuais, dando um enfoque especial na análise da 

prisão preventiva. Os objetivos específicos são: averiguar as modalidades de prisões 

cautelares existentes, destacando a nova moldura da prisão preventiva; avaliar a 

constitucionalidade e identificar os principais posicionamentos dos juristas e da sociedade, 

abordando quais seriam problemas ocasionados pela Lei n.º 12.403/2011, destacando, no que 

for possível, as melhores maneiras encontradas, atualmente, para solucioná-los. Conclui-se 

que as mudanças ocorridas nas prisões cautelares após a Lei n.º 12./403/2011 chegam em um 

momento e de maneira positiva, buscando impor limites mais adequados à decretação da 

custodia cautelar. 

 

Palavras- chave:  Prisão Cautelar. Lei nº 12.403/2011. Princípios Constitucionais do 

Processo Penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

When performing a search on a subject as proposed, the first observation is about is that there 

is a culture rooted in Brazilian society that one should prioritize the arrest individuals who 

commit a crime. The probation, a form of protective custody, recognized as a necessary evil is 

used to suppress who committed a crime before the conviction has become final. The Federal 

Constitution of 1988 provides for the possibility of the existence of the precautionary prison. 

However, for implementing the Constitution imposed limits will procedural prison. Law No. 

12,403 / 2011 changed the main provisions of the Decree-Law No. 3,689 / 41, concerning the 

procedural arrest, bail, bail and precautionary measures. The Act transformed the criminal 

proceedings in a guarantor of constitutional principles. Has as main objective to analyze the 

Law No. 12.403 / 2011, since its publication to the present day, giving a special focus on the 

analysis of probation. The specific objectives are: to explore the modalities of existing 

precautionary arrests, highlighting the new frame of probation; assess the constitutionality and 

identify key positions of lawyers and society by addressing what would be problems caused 

by Law No. 12.403 / 2011, highlighting, where possible, the best ways found currently to 

solve them. We conclude that the changes in the precautionary arrests after Law No. 

12/403/2011 come at a time and in a positive manner, seeking to impose limits on the most 

appropriate declaration of interim custody. 

 

Key words: Protective Prison. Law No. 12,403 / 2011. Constitutional Principles of Criminal 

Procedure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Oriunda do Projeto de Lei nº 4.208 de 2001, a Lei nº 12.403, publicada no dia 05 

de maio de 2011, com vigência no dia 04 de julho do referido ano, alterou os principais 

dispositivos do Decreto-Lei n.º 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), 

referentes à prisão processual, fiança, liberdade provisória e medidas cautelares.  

Antes da sua vigência, a lei já recebia severas criticas, não apenas dos estudiosos 

jurídicos, mas de toda a sociedade, fazendo surgir um sentimento de repulsa pelo novo 

diploma legislativo. 

A Lei nº 12.403/2011 transformou o processo penal em um garantidor dos 

princípios constitucionais, objetivando garantir o básico de dignidade da pessoa humana ao 

indiciado encarcerado, que normalmente é visto como animal, indigno de direitos. 

Algumas das principais alterações positivas da lei são a ampliação dos crimes 

afiançáveis e a aplicação de medidas cautelares, como meios alternativos à prisão, que podem 

ser cumuladas com a fiança ao acusado que cometer infrações com menor potencial ofensivo. 

Nas hipóteses de impossibilidades de concessão de fiança que se encontram previstas nos 

artigos 322, 323 e 324 do Código de Processo Penal, se não houver necessidade de prisão 

preventiva, nem de aplicação de providências cautelares alternativas ao cárcere, também 

caberá liberdade provisória. 

Após as alterações, passaram a ser obrigatórias a justificativa e a comprovação da 

necessidade para a manutenção da prisão processual (antes de a condenação transitar em 

julgado) da condenação, que são elas: prisão em flagrante delito, prisão temporária, prisão 

preventiva e a prisão domiciliar. 

Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentalmente relaxar 

a prisão quando se tratar de um flagrante irregular, converter a prisão em flagrante em 

preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo 

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

ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Não existe mais a possibilidade da 

prisão em flagrante se perpetuar durante o processo.  A prisão temporária é restrita às 

hipóteses da Lei nº 7.960/89 e somente deverá ser decretada quando for essencial para a 

investigação policial dos crimes de rol taxativos elencados no artigo 1º, inciso III da referida 

lei.  
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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. É 

admitida a sua decretação para os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade 

máxima superior a 4 (quatro) anos; se tiver sido condenado por outro crime doloso, em 

sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do 

Decreto-Lei n
o
 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e 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. 

A prisão domiciliar passa a ter a característica de medida cautelar, junto com as 

demais também trazidas pela mesma lei, e consiste na substituição da prisão preventiva pelo 

recolhimento do acusado em sua residência, podendo este ausentar-se apenas mediante 

autorização judicial e nas hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal.  

Ressalta-se que as principais alterações foram em relação à prisão preventiva, que 

agora apresenta requisitos mais rígidos para a sua decretação, diante de crimes de médio e 

maior potencial ofensivo.  

Diante dessas sucintas considerações, buscar-se-á desenvolver pesquisa 

monográfica para responder aos seguintes questionamentos: qual a razão para a introdução da 

Lei nº 12.403/2011 no Direito Brasileiro? Quais as modalidades de prisão cautelar existentes 

após a alteração da Lei nº 12.403/2011? Quais as principais vantagens e desvantagens do 

novo diploma legal? A Lei n. 12.403/2011 constitui um avanço ou um retrocesso no direito 

penal brasileiro? 

Parte-se do pressuposto de que atualmente a prisão preventiva é decretada 

banalmente, muitas vezes para dar uma falsa aparência para a sociedade de que a justiça está 

sendo feita e que ela não fechou os olhos para a criminalidade.  

O Direito Penal possui normas incriminadoras em diversas áreas e a sanção penal 

privativa de liberdade ainda é considerada a base para a solução dos conflitos sociais. 

Entende-se, ao contrário, que não pode haver a punição generalizada, pois a prisão apenas 

deve ser aplicada em última hipótese.  

A falência do sistema penitenciário brasileiro e da pena privativa de liberdade é 

notória, pelos altos índices de reincidências existentes em todo o país. O excesso de lotação 

dos presídios contribui para agravar a situação, acarretando o aparecimento de doenças graves 

em meio aos detentos. A falta de estrutura física dos presídios e o desrespeito aos princípios 
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constitucionais e às normas estabelecidas pelo Código de Processo Penal explicam também a 

necessidade de realizar este estudo.  

Nesse sentido, a Lei nº 12.403/2011 vem mostrar que o Estado não pode punir 

crimes de menor gravidade com pena tão severa quanto a privativa de liberdade.  Atualmente, 

o sistema prisional brasileiro conta com uma estrutura física deteriorada, presídios 

superlotados, que ocasionam graves prejuízos físicos e psíquicos aos presos, fazendo que as 

unidades prisionais se tornem um mestrado da formação do crime. 

A justificativa para este trabalho é a discussão travada entre a doutrina, a 

jurisprudência e a sociedade acerca das alterações ocorridas no Código de Processo Penal. O 

cerne da questão consiste em revelar se o instituto analisado é uma maneira de diminuir a 

criminalidade ou configura apenas mais uma forma de promover a impunidade. 

No que diz respeito aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas 

através de pesquisa bibliográfica e histórica. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, 

segundo a utilização dos resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de ampliar 

os conhecimentos. Segundo a abordagem, é qualitativa, com a observação intensiva de 

fenômenos sociais ocorridos, envolvendo a área em estudo.  

Em relação aos objetivos, a pesquisa é exploratória, definindo objetivos e 

buscando maiores informações sobre o tema em questão, e descritiva, descrevendo fatos, 

natureza, características, causas e relações com outros fatos, e ainda bibliográfica. 

Tem-se, como objetivo geral, analisar a Lei nº 12.402/2011, desde sua publicação 

até os dias atuais, dando um enfoque especial na análise da prisão preventiva. Os objetivos 

específicos são: averiguar as modalidades de prisões cautelares existentes, destacando a nova 

moldura da prisão preventiva; avaliar a constitucionalidade, ou não, da nova hipótese de 

prisão preventiva; e identificar os principais posicionamentos dos juristas e da sociedade, 

abordando quais seriam problemas ocasionados pela Lei 12.403, destacando, no que for 

possível, as melhores maneiras encontradas, atualmente, para solucioná-los. 

O primeiro capítulo reflete acerca das prisões cautelares da evolução da prisão no 

ordenamento jurídico até os dias atuais, com os moldes da Lei nº 12.403/2011, abordando 

quais as modalidades de prisões existentes e sua aplicação.  

No segundo capítulo, discute-se a importância das alterações adequadas com a 

Constituição Federal de 1988, que inspirou o Código de Processo Penal a estabelecer a 

liberdade com regra. 
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O terceiro capítulo é dedicado para o estudo da prisão preventiva e os impactos da 

lei no ordenamento jurídico, refletindo sobre a eficácia das alterações advindas da Lei nº 

12.403/2011. 
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2 A PRISÃO PROVISÓRIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

O conceito e a estrutura das prisões evoluíram ao longo dos séculos, juntamente 

com as progressivas transformações da sociedade e da sua forma de organização política. 

Note-se que a prisão não possui apenas o aspecto jurídico, mas também um forte aspecto 

político, tendo o primeiro uma influência decisiva para a formação daquele. 

Buscar-se-á, a seguir, mostrar brevemente a evolução normativa da prisão no 

Brasil e as espécies de prisões cautelares existentes no Direito Processual Penal. 

 

2.1 EVOLUÇÃO NORMATIVA 

 

A evolução histórica do sistema carcerário está ligada à origem da pena, que é tão 

antiga quanto a humanidade. As penas começaram a ser aplicadas durante os tempos 

primitivos, e ao longo dos anos tornou-se necessário o surgimento de um ordenamento 

coercitivo que assegure o bom relacionamento social. A criação de prisões inicialmente se 

destinava a reter o condenado até a sua execução de pena, como forma de castigo e reparação 

ao dano. Só no fim do século XVI, foram construídas as primeiras penitenciarias. (Gomes 

Neto, 2000, p.47). 

A prisão cautelar surgiu paralelamente com a prisão pena e ao longo dos tempos, 

seu caráter cautelar sofreu diversas mudanças, vindo a adquirir semelhança com a atual no 

século XVII, influenciada por pensadores como Beccaria (2005, p. 62), que assim discorreu 

sobre o encarceramento: 

 

Se a prisão é apenas um meio de deter um cidadão até que ele seja julgado culpado, 

como esse meio é aflitivo e cruel, deve-se, tanto quanto possível, suavizar-lhe o 

rigor e a duração. Um cidadão detido só deve ficar na prisão o tempo necessário para 

a instrução do processo; e os mais antigos detidos têm direito de ser julgados em 

primeiro lugar. 

 

Marques (2003, p. 20), ao analisar a evolução normativa da prisão, tece o seguinte 

comentário:  

A prisão, como pena, data ao que parece, do século XVI. Outrora, sua função era 

exclusivamente cautelar: carcer ad continendos homines non ad puniends, como 

dizia Ulpiano. Foi o Direito Canônico que transformou a prisão em castigo ou pena, 

com o isolamento em calabouço, - como explica Le Brans,- ‘para salvaguarda moral 

dos presos e com o fito também de levar o condenado, com a inatividade obrigatória, 

a purificar sua alma’.  
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A prisão preventiva surgiu legalmente no Brasil em 1822, com a Proclamação da 

Independência. A Constituição Imperial de 1824 e 1934 admitia a custódia preventiva, nos 

casos declarados em lei, mediante ordem escrita do juiz (WUBDERLICH, 2006, online). 

O Código de Processo Penal (CPP), de 03 de abril de 1941, criado no regime 

autoritarista do Estado Novo de Getúlio Vargas, com forte inspiração fascista, veio 

sistematizar a prisão preventiva como obrigatória, como explica Gomes (2011, p. 23 - 24): 

 

No sistema do Código de Processo Penal de 1941, que tinha inspiração claramente 

fascista, a prisão em flagrante significava presunção de culpabilidade. A prisão se 

convertia automaticamente em prisão cautelar, sem necessidade de o juiz ratificá-la, 

para convertê-la em prisão preventiva (observando-se suas imperiosas exigências). 

A liberdade era provisória, não a prisão. Poucas eram as possibilidades da liberdade 

provisória (CPP, art30, na sua redação original). […] Estávamos diante de situações 

de ex vi legis. Antecipava-se o juízo de culpabilidade. Antecipava-se o cumprimento 

da pena. O sistema de prisões co CPP (de 1941) não se preocupava, em regra, com a 

cautelaridade da prisão antes do trânsito em julgado final. 

 

O Código de Processo Penal de 1941 sofreu intensas transformações até mesmo 

em 1964 (regime militar), sendo a mais recente em 2011, oriunda da Lei nº 12.403/2011. 

Com o advento da Lei n.º 12.403/2011, passa-se a contar com as seguintes 

modalidades de cautelar: a temporária, preventiva e a domiciliar. Gomes (2011, p. 25) faz 

uma breve síntese sobre a evolução normativa das prisões no Brasil de 1941-2011: 

 

Sintetizando: o sistema de prisões de 1941, ao longo dos 70 anos da sua vigência, foi 

se transformando paulatinamente. Já em 1977, por força da Lei 6.416/77, ampliou-se 

a possibilidade provisória sem fiança ( CPP, art. 310, parágrafo único). As prisões 

decorrentes da pronúncia e da sentença foram eliminadas com as Leis 11.689/2088 e 

11.719/2088. O art. 594 foi revoado. O atual art. 387 do CPP exige do juiz 

fundamentação específica (na sentença) sobre a manutenção ou decretação da prisão 

do condenado (Súmula 347 do STJ). Toda prisão cautelar exige fundamentação 

específica e convincente, sob pena de revogação. Com a reforma do CPP que agora 

estamos comentando fecha-se o ciclo: restam apenas duas prisões cautelares: 

temporária e preventiva. Ambas exigem: fundamentação concreta do juiz (CPP, art. 

283, com nova redação). Todas as demais formas de prisão cautelar foram 

eliminadas. A prisão cautelar é excepcional. Exige demonstração dessa 

excepcionalidade (pelo juiz). A prisão cautelar é a extrema ratio da ultima ratio (que 

é o direito penal). Só pode ser adotada em casos de extrema necessidade e quando 

incabíveis medidas cautelares substitutivas ou alternativas (CPP, art.319; veja ainda 

282, §6º). 

 

A reforma veio para salientar o que já está exposto na atual Constituição Federal 

de 1988, Art. 5º, inciso LXVI: ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a 

lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. 

Pela alteração da legislação a liberdade é a regra, e a prisão não é o único bem 

passível de depósito cautelar. O dilema “prender ou não prender” deve ser sobrepesado com 
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as possibilidades de aplicação de medidas cautelares alternativas que, caso sejam julgadas 

necessárias, suficientes e adequadas, obrigam a autoridade judicial à reflexão para outras 

possibilidades que venham a afastar o encarceramento e, por sua vez, seus prejudiciais efeitos 

criminógenos. 

 

2.2 CONCEITO 

 

Conceituar algum instituto jurídico é uma tarefa árdua, tendo em vista a 

quantidade de visões ideológicas que envolvem a doutrina e a jurisprudência, existindo 

inumeráveis posicionamentos, cada um com o seu próprio conceito. Por essa razão, foram 

realizadas pesquisas em diversas obras de juristas nacionais acerca do conceito de prisão no 

sentido jurídico, para que se possa fazer mais adiante uma análise das suas espécies.   

Lima (2012, p.67) consignou um conceito de prisão: 

 

A palavra „prisão‟ origina-se do latim presione, que vem de prehensione 

(prehensito, onis), que significa prender. Nossa legislação não a utiliza de modo 

preciso. De fato, o termo „prisão‟ é encontrado indicando a pena privativa de 

liberdade (detenção, reclusão, prisão simples), a captura em decorrência de mandado 

judicial ou flagrante delito, ou, ainda, a custódia, consiste no recolhimento de 

alguém ao cárcere, e por fim, o próprio estabelecimento em que o preso fica 

segregado (CF, art. 5º, inc. LXVI; CPP, art. 288, caput). No sentido que mais 

interessa ao direito processual penal, prisão deve ser compreendida como a privação 

da liberdade de locomoção, com o recolhimento da pessoa humana ao cárcere, seja 

em virtude de flagrante delito, ordem escrita e fundamentada da autoridade 

judiciária competente, seja em face de transgressão militar ou por força de crime 

propriamente militar, definidos em lei (CF, art. 5º, inc. LXI). 

 

Diante dessa colocação, pode-se definir a prisão como a privação da liberdade de 

ir, vir e permanecer, determinada por autoridade competente com o objetivo de ordem pública 

ou decretada em decorrência de sentença condenatória ou por consequência de uma prisão em 

flagrante. 

O ordenamento jurídico brasileiro divide a prisão em três modalidades: prisão 

extrapenal, prisão pena, e a prisão sem pena. 

A prisão extrapenal tem como subespécies a prisão civil e a prisão militar. 

A prisão pena, prisão penal ou carcer poenam, é imposta pelo Estado ao indivíduo 

através de sentença condenatória com trânsito em julgado (de que não caiba mais nenhum 

recurso), na qual é imposto o cumprimento de pena privativa de liberdade, com o objetivo de 

executar a decisão judicial. Não possui finalidade acautelatória, nem natureza processual.  
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A prisão sem pena também conhecida como prisão cautelar, provisória, processual 

ou carcer ad custodiam, é o encarceramento do indiciado antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória, cujo objetivo é assegurar a eficácia da investigação ou do processo 

criminal. Távora e Alencar (2013, p. 547) apresentam a seguinte definição para prisão 

cautelar:  

 

No transcorrer da persecução penal, contudo, é possível que se faça necessário o 

encarceramento do indiciado ou do réu, mesmo antes do marco final do processo. 

Isto se deve a uma necessidade premente devidamente motivada por hipóteses 

estritamente previstas em lei, traduzidas no risco demonstrado de que a permanência 

em liberdade do agente é um mal a ser evitado. Surge assim a possibilidade da 

prisão sem pena, também conhecida por prisão cautelar, provisória ou processual, 

que milita no âmbito da excepcionalidade, afinal, a regra é que a prisão só ocorra 

com o advento da sentença definitiva, em razão do preceito esculpido no art. 5º, 

inciso LVII da CF, pois „ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória‟. 

 

Toda prisão antes do trânsito em julgado é considerada uma medida cautelar, que 

busca assegurar o resultado do processo, porém, poderá causar lesões a direitos e garantias 

fundamentais, por isso é de suma importância a verificação da sua necessidade, adequação e 

proporcionalidade, objetivando dessa forma, a medida mais idônea a proteção dos direitos 

garantidores do processo.  

 

2.3 ESPÉCIES 

 

A prisão provisória é um gênero, o qual a corrente majoritária subdivide nas 

seguintes espécies: flagrante, temporária, domiciliar e preventiva, que são descritas a seguir. 

 

2.3.1 Flagrante 

 

Identificando-a etimologicamente, Bonfim (2011, p. 67) afirma que a palavra 

deriva do latim flagrare, flagran e ntis, que significa queimar, ardente, abrasador. 

Transmitindo o entendimento da detenção do individuo no momento da prática do crime, não 

abarcando dessa forma todas as hipóteses de flagrante. 

Por sua vez, Nucci (2012, p.630) define prisão em flagrante do seguinte modo: 

 

Flagrante significa tanto o que é manifesto ou evidente, quanto o ato que se pode 

observar no exato momento em que ocorre. Neste sentido, pois, prisão em flagrante 

é a modalidade de prisão cautelar, de natureza administrativa, realizada no instante 
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em que se desenvolve ou termina de concluir a infração penal (crime ou 

contravenção penal). 

 

Essa modalidade de prisão é autorizada pela Constituição Federal, prevista no Art. 

5º, inciso LXI, sendo dessa forma compatível com o princípio constitucional da presunção de 

inocência.  

Possui caráter administrativo, pois é a única prisão processual que independe de 

decisão de autoridade judicial, podendo ser concretizada por qualquer pessoa (nesse caso, a 

prisão é facultativa) ou por autoridades policiais e seus agentes que devem prender (prisão 

obrigatória ou compulsória), uma vez que o agente é colhido em pleno desenvolvimento da 

ação delituosa, porém, deverá ser aplicada de acordo com os arts. 302, 305, 306 e 307 do 

Código de Processo Penal. Deverá ser submetida à análise do Judiciário, o qual deverá 

fundamentalmente relaxar a prisão ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva, 

quando presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, e se 

revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder 

a liberdade provisória com ou sem fiança. 

A prisão em flagrante não tem mais o condão de manter ninguém preso durante a 

ação penal, ou seja, o fato de o agente ser sido preso em flagrante não é suficiente para manter 

sua prisão.  

A respeito da natureza jurídica da prisão em flagrante, muito se discute. Existem 

entendimentos de que a prisão em flagrante possui natureza cautelar ou pré-cautelar, como 

expõe Bonfim (2011, p. 68): 

 

[...] vale ressaltar que há corrente minoritária reconhecendo o caráter pré-cautelar da 

prisão em flagrante- e não cautelar, como grande parte da doutrina, razão pela qual 

se demonstra insustentável manter a prisão em flagrante em virtude da sua simples 

homologação, sem a presença dos requisitos previstos nos art. 311 e 312 do CPP. 

 

Em relação à natureza jurídica da prisão em flagrante, Távora e Alencar (2013, 

p.564) fazem menção acerca das correntes existentes: 

 

A doutrina não é uniforme no que toca à natureza jurídica da prisão em flagrante. 

São basicamente três correntes: (1) uma que sustenta que a natureza jurídica da 

prisão em flagrante é a de ato administrativo, tal como o faz Walter Nunes da Silva 

Júnior, entendendo que „não se mostra coerente dizer que a prisão em flagrante é, ao 

mesmo tempo, um ato administrativo e mediada processual acautelatória ; (2) 

outra, capitaneada por Afrânio Silva Jardim, reputa que „a prisão em flagrante, ao 

lado da preventiva, é uma das espécies de medidas de natureza acautelatória‟, que 

reclama pronunciamento judicial acerca de sua manutenção; (3) a última, na esteira 

de Tourinho Filho – posição a qual nos filiamos –, que a considera um ato 

complexo, com „duas fases bem distintas: a primeira, que diz respeito à prisão-

captura, de ordem administrativa, e a segunda, que se estabelece no momento em 
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que se faz a comunicação ao juiz, de natureza processual, quando a homologação ou 

manutenção ou transformação da prisão somente deve ocorrer se presente um dos 

fundamentos para a decretação da prisão preventiva‟ (seria assim, ato administrativo 

na origem, sendo judicializado ao final)10. Aury Lopes Jr., em análise similar, chega 

à conclusão de que num primeiro momento o flagrante é medida pré-cautelar, „de 

natureza pessoal, cuja precariedade vem marcada pela possibilidade de ser adotada 

por particulares ou autoridade policial, e que somente está justificada pela brevidade 

de sua duração e o imperioso dever de análise judicial em até 24 horas, onde caberá 

ao juiz analisar sua legalidade e decidir sobre a manutenção da prisão (...)‟. 

 

Avena (2011, p.8) expõe sobre a natureza da prisão em flagrante com o caráter 

pré-cautelar: 

 

[...] outro aspecto a considerar refere-se ao fato de que a Lei 12.403/2011 

pôs fim à possibilidade de ser alguém mantido preso em razão de flagrante 

delito. Logo, para que permaneça o flagrante sob segregação, deverá o juiz 

converter a prisão em flagrante em uma prisão preventiva, desde que 

presentes os requisitos que autorizam essa medida e que não seja adequada 

ou suficiente a aplicação das demais medidas acautelatórias não privativas 

da liberdade estipuladas nos arts. 319 e 320 (art. 310, II). Ora, se o flagrante 

prende, mas não é hábil a manter o indivíduo preso, deflui-se que, no atual 

sistema, perdeu ele a natureza de prisão cautelar. [...] como uma forma de 

prisão cautelar, com duração limitada no tempo a um acontecimento previsto 

em lei, que no caso, é o recebimento do respectivo auto de prisão pelo juiz e 

subsequente adoção das medidas consagradas no art.310, entre as quais se 

encontra a prisão preventiva- esta sim, com natureza de prisão cautelar.‟ 

(2011, p.8). 
 

Como já mencionado, a doutrina e a jurisprudência não são unanimes em relação 

ao caráter da prisão em flagrante. Filia-se, a autora do presente trabalho, ao posicionamento 

que considera que a prisão em flagrante tem caráter pré-cautelar, pois o Art. 310 do Código de 

Processo Penal estabelece que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá relaxar a 

prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, conceder a liberdade provisória 

com ou sem fiança e, no caso de ser constatada a possibilidade de ocorrência da alguma 

excludente de ilicitude estabelecida no Art. 23 do Código Penal, o juiz deverá conceder a 

liberdade provisória, sem fiança, pois até este momento se fala em prisão em flagrante. Dessa 

forma, o acusado não deverá ficar preso em decorrência de uma prisão em flagrante, como 

explica Gomes (201, p.51):  

 

A prisão em flagrante tem caráter pré-cautelar porque o juiz, ao tomar conhecimento 

dela, deve: (a) relaxar a prisão ilegal; (b) convertê-la em prisão preventiva (quando 

presentes seus requisitos); (c) conceder liberdade provisória mediante a imposição 

de uma ou várias medidas cautelares alternativas; (d) conceder liberdade provisória 

sem fiança. Ou seja, sem condições. A prisão em flagrante é uma medida pré-

cautelar, porque não tem escopo de tutelar o processo ou o seu resultado final, sim, 

ela se destina a colocar o preso à disposição do juiz, para que toma as providências 

cabíveis (acima elencadas). O juiz tem poderes para converter a prisão em flagrante 
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em prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. A prisão em flagrante é 

autônoma frente à preventiva, mas não tem existência depois que o juiz toma 

conhecimento dela. A prisão em flagrante é regida pela instrumentalidade, ou seja, 

ele é instrumento da prisão preventiva, quando o caso. 

 

A prisão em flagrante é realizada nas hipóteses do Art. 302 do Código de 

Processo Penal, que são: quando o agente está cometendo ou acabando de cometê-la ou logo 

após a conduta infratora pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 

que faça presumir ser o autor do fato, ou é encontrado, logo, depois, com instrumentos, armas, 

objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor do crime. 

A doutrina cita as hipóteses de flagrante delito previstas pelo art. 302 do Código 

de Processo Penal. Abaixo, as hipóteses: 

a) Flagrante próprio, propriamente dito, prefeito, real ou verdadeiro, segundo as 

palavras de Lima (2012, p. 195- 196): 

 

Entende-se em flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro, o agente que é 

surpreendido cometendo uma infração penal ao quando acaba de cometê-la (CPP, 

art. 302, inc. I e II). A expressão „acaba de cometê-la‟ deve ser interpretada de forma 

restritiva, no sentido de absoluta imediatamente (sem qualquer intervalo de tempo). 

Em outras palavras, o agente é encontrado imediatamente após cometer a infração 

penal, sem que tenha conseguido se afastar da vítima e do lugar do delito. 

 

Previsto no Art. 302, incisos I e II do Código de Processo Penal, a prisão em 

flagrante próprio ocorre no momento exato em que o agente está cometendo a infração 

delituosa (Art. 302, inciso I do Código de Processo Penal) ou quando o agente acabou de 

cometer a infração penal (Art. 302, inciso II do Código de Processo Penal). A prisão deve 

ocorrer imediatamente após o cometimento da infração penal, sem intervalo de tempo, ou 

seja, acabou de cometer o crime e é surpreendido no lugar no delito. 

b) Flagrante impróprio, irreal, imperfeito ou quase flagrante é quando o agente 

que cometeu a infração penal é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo 

ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da 

infração (Art. 302, inciso III do Código de Processo Penal). É necessário que 

haja uma perseguição, uma busca pelo indivíduo, ao final da qual, ele acaba 

preso. Admite um intervalo de tempo entre a prática do delito e o inicio da 

perseguição. Nas palavras de Capez (2012, p. 315):  

 

Admite um intervalo de tempo maior entre a prática do delito, a apuração dos fatos e 

o início da perseguição. Assim, „logo após‟ compreende todo o espaço de tempo 

necessário para a polícia chegar ao local, colher as provas elucidadoras da 

ocorrência do delito e dar início à perseguição do autor. Não tem qualquer 

fundamento a regra popular de que é de vinte e quatro horas o prazo entre a hora do 
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crime e a prisão em flagrante, pois no caso em flagrante impróprio, a perseguição 

pode levar até dias, desde que ininterrupta. 

 

c) Flagrante presumido, ficto ou assimilado é a situação que o agente do fato 

ilícito é encontrado, logo depois, com instrumentos armas, objetos, ou papéis 

que façam presumir ser ele é autor da infração (Art. 302, inciso IV do Código 

de Processo Penal). Não precisa ocorrer a perseguição, bastando que o agente 

da prática ilícita seja encontrado, logo após a prática, com instrumentos que 

façam presumir que ele é o autor da ação. Sobre o tema, discorre Reis e 

Gonçalves (2014, p.361):  

 

Nessa modalidade, o sujeito não é perseguido, mas localizado, ainda que 

casualmente, na posse das coisas mencionadas na lei, de modo que a situação fática 

leve à conclusão de que ele é autor do delito.  

 

Brasileiro (2014, p. 867) bem coloca a diferença entre as expressões logo após e 

logo depois, utilizadas respectivamente no Art. 302, inciso III e IV do Código de Processo 

Penal, na qual há divergência entre os doutrinadores: 

 

Segundo parte da doutrina, a expressão logo depois constante do inciso IV não 

indica prazo certo, devendo ser compreendida como maior elasticidade que logo 

depois (inciso III). Deve ser interpretada com temperamento, todavia, a fim de não 

se desvirtuar a própria prisão em flagrante. Com a devida vênia, pensamos que a 

expressão logo depois (CPP, art. 302, IV) não é diferente de logo após (CPP, art. 

302, III), significando ambas uma relação de imediatidade entre o início da 

perseguição, no flagrante impróprio, e o encontro do acusado, no flagrante 

presumido. Na verdade, á única diferença é que, no art. 302, III, há perseguição, 

enquanto no art. 302, IV, o que ocorre é o encontro de agente com objetos que 

façam presumir ser ele o autor da infração. 

 Algumas controvérsias existe acerca das expressões logo após (302, III) e logo 

depois  (art. 302, IV). Com efeito, ao contrário do que parte da doutrina sugeriu no 

passado, as expressões não se referem a um lapso fixo e determinado de tempo, 

cabendo ao juiz, em seu prudente arbítrio, reconhecer, diante de cadê caso concreto 

e não em razão das circunstâncias em que houver ocorrido a captura do agente, a 

ocorrência ou não de um decurso de tempo que coadune com a determinação legal. 

Além disso, há controvérsia acerca da existência ou não de diferença de sentido 

entre uma e outra expressão (logo após, em contraposição e logo depois). De um 

lado, entende-se que as expressões são sinônimas, indicando um decurso mínimo de 

tempo, quase imediato. De outro, sustenta-se que a expressão logo depois representa 

um lapso temporal menos exíguo que logo após. 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que a diferença existente nos incisos III e IV 

do referido artigo é que em um ocorre a perseguição, enquanto no outro ocorre o encontro do 

agente com os instrumentos que fazem presumir ser ele o autor da ação delituosa.  

É importante destacar que o STJ adota o entendimento, que para caracterização do 

flagrante presumido, é necessário a demonstração do encontro do auto logo depois, em 
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condições de se presumir a sua ação e não a demonstração a perseguição imediatamente após 

a ocorrência do fato criminoso.   

Além das hipóteses previstas na legislação processual penal, existem outras 

modalidades de prisão em flagrante, que são: 

a) Flagrante preparado ou provocado ou delito de ensaio ou delito de experiência 

ou delito putativo por obra do agente provocador: ocorre quando alguém que 

poderá ser um terceiro ou uma autoridade policial induz ou instiga alguém a 

comentar uma infração penal, adotando todas as providências para que o delito 

não se consume, com o intuito de prendê-lo; por isso é considerado crime 

impossível, como expõe o Art. 17 do Código Penal: “Não se pune as tentativas 

quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade do objeto, é 

impossível consumar-se o crime”. Dessa forma, não é aceita no nosso 

ordenamento jurídico essa espécie de prisão. 

 

De acordo com a Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal: “Não há crime 

quando a preparação do flagrante pela policia torna impossível a sua consumação”. Conforme 

explica Lima (2012, p.199- 200), a súmula fornece requisitos para o flagrante preparado, que 

são: a preparação e não consumação do delito, ou seja, mesmo que o agente tenha sido 

induzido a praticar um delito, se ocorreu a consumação do ilícito, ocorrerá crime e a prisão 

será considerada legal, conforme exemplifica Nucci (2010, p.591): 

 

Há certos casos em que a polícia se vale do agente provocador, induzindo ou 

instigando o autor a praticar determinada ação, mas somente para descobrir a real 

autoria e materialidade de um crime. Assim sendo, não se dá voz de prisão por conta 

do eventual delito preparado e, sim, pelo outro, descoberto em razão deste. 

 

b) Flagrante esperado é quando um terceiro ou autoridade policial, informada 

sobre a possível prática de um delito, se dirige até o local aguardando a 

consumação, não ocorrendo qualquer instigação ou induzimento. 

 

Lima (2012, p.200- 201) faz um importante comentário sobre a diferença entre 

flagrante esperado e preparado: 

 

A propósito, como já se manifestou o STJ, não se deve confundir flagrante 

preparado com esperado – em que a atividade policial é apenas de alerta, sem 

instigar qualquer mecanismo causal da infração. A „campana‟ realizada pelos 

policiais a espera dos fatos não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto 

não houve a instigação e tampouco do flagrante preparado, porquanto não houve a 
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instigação e tampouco a preparação do ato, mas apenas o exercício pelos milicianos 

de vigilância na conduta do agente criminoso tão somente à espera da prática da 

infração penal. 

 

Com isso, pode afirmar que a diferença entre a prisão em flagrante preparado e 

esperado se dá na primeira deve haver instigação ou provocação por um terceiro ou 

autoridade policial com o intuito de efetuar a prisão, e na outra o terceiro ou a autoridade 

policial, informada que é possível ato ilícito, dirige-se até o local, para aguardar a sua 

execução.  

c) Flagrante forjado, urdido, fabricado ou maquiado: trata-se de um fato 

totalmente atípico, uma vez que o suposto infrator jamais agiu ou pensou em 

cometer o crime, ou seja, ele é armado para poder incriminar uma pessoa 

inocente. É uma modalidade ilícita de flagrante, na qual o único infrator é o 

forjador. 

d) Flagrante prorrogado, protelado, retardado, diferido ou ação controlada: como 

expõem o Art. 8º da Lei nº 12.850/2013 (Lei do Crime Organizado):  

 

A ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se supõe 

ação praticada por organizações criminosas ou a elas vinculado, desde que mantida 

sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no 

momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de 

informações. 

 

Como se vê, a ação controlada é uma faculdade que lei atribui à polícia de retardar 

a concretização da prisão em flagrante, com o objetivo de obter maiores dados de informações 

referentes à infração penal. Através dessa ação, a polícia judiciária, mediante 

acompanhamento, passa a observar todas as práticas dos envolvidos no delito criminoso, 

efetivando a prisão em flagrante no momento mais propício da investigação ou da colheita de 

prova. Lima (2012, p. 205) apoia-se nas lições de Maria Elizabeth Queijo ao tratar sobre a 

ação controlada: 

Como destaca Maria Elizabeth Queijo, se à primeira vista, a inexistência de 

advertência quanto ao nemo tenetur se detegere conduz à conclusão de que há 

violação ao citado fundamental, pois os averiguados acabariam por produzir provas 

em seu desfavor, na verdade, o interesse público na persecução penal dos delitos 

praticados por organizações criminosas justifica a restrição ao referido princípio, 

representada pela ação controlada, em consonância com o princípio da 

proporcionalidade.  

 

Urge ainda ressaltar que há alguns casos em que a prisão em flagrante está adstrita 

à regra diversa daquela recomendada no Código de Processo Penal, em face de restrições ou 

ressalvas previstas em leis específicas ou na Constituição Federal; são elas: os menores de 18 



23 

 

 

anos (Art. 104 e ss. da Lei nº 8.069; Art. 228 da Constituição Federal e Art. 27 de Código 

Penal); os Agentes Diplomáticos estrangeiros e seus familiares (aos crimes cometidos no 

exercício de atos de ofício, caso contrário, podem ser presos em flagrante delito), por força de 

tratados e convenções internacionais (Convenção de Viena 1961, promulgada pelo Brasil 

perante o Decreto nº 56.435/65); o Presidente da República (Art. 86, §3º da Constituição 

Federal de 1988); o condutor de veículo que presta socorro à vítima, nos casos de acidente de 

trânsito (Art. 301 da Lei nº 9.503/97); o autor de infração de menor potencial ofensivo, que, 

após a lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência, for encaminhado ao Juizado ou 

assumir o compromisso de a ele comparecer (Art. 69, § único da Lei nº 9.099/95); todo aquele 

que se apresentar à autoridade após a prática da infração penal. 

 

2.3.2 Temporária 

 

A prisão temporária surgiu através da Medida Provisória nº 111, de novembro de 

1989, posteriormente transformada na Lei nº 7.960/89, em 21 de dezembro do mesmo ano. 

Trata-se de uma modalidade de prisão cautelar, de natureza processual, que possui prazo 

preestabelecido de duração e que tem a função de assegurar a eficácia das investigações 

criminais. Por isso, somente é cabível na fase do inquérito policial. 

Pode ser decretada somente pela autoridade judiciária, mediante representação da 

autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público, não podendo ser decretada de 

ofício pelo juiz. 

Há alguns doutrinadores que fazem críticas ao instituto da prisão temporária, 

alegando a sua inconstitucionalidade, por vários motivos, como, por exemplo, por afrontar a 

Constituição Federal, sob a argumentação de que, tratando-se de matéria processual penal, 

alegando que não poderia ser criada através de medida provisória, vez que a competência para 

legislar sobre a espécie é exclusiva da União. Outro exemplo seria a sua 

inconstitucionalidade, baseando-se em princípios como o da presunção de inocência, pois, 

com a prisão temporária, primeiro ocorre a prisão para depois investigar se o indiciado é autor 

do delito. Mesmo com inúmeras críticas, não há qualquer decisão da Suprema Corte do País, 

reconhecendo a sua inconstitucionalidade. 

A prisão temporária terá o prazo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período 

em caso de extrema e comprovada necessidade, de acordo com o art. 2º da Lei nº7.960/89. 

Entretanto, esse prazo será diferenciado em se tratando de crimes hediondos, prática de 
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tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. O prazo previsto para 

temporária é de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e 

comprovada necessidade, nos termos do Art. 2º, §4º da Lei nº 8.072. Determina o Art. 3º que 

os presos temporários deverão permanecer, obrigatoriamente, separados dos demais presos, 

inclusive os presos preventivos, bem como estabelece a obrigatoriedade de que, em casa 

comarca ou seção judiciária, haja um membro do Poder Judiciário e um do Ministério 

Público, em plantão, 24 horas, para apreciação dos pedidos de temporária. 

O Art. 1º da Lei nº 7.960/79, estabelece em quais situações caberá a prisão 

temporária: 

I- Quando a prisão é imprescindível para a instrução do inquérito policial;  

II- Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 

necessários ao esclarecimento de sua identidade;  

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova 

admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos 

seguintes crimes: a) homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2°); b) 

sequestro ou cárcere privado (art. 148, caput, e seus §§ 1° e 2°); c) roubo 

(art. 157, caput, e seus §§ 1°, 2° e 3°); d) extorsão (art. 158, caput, e seus 

§§ 1° e 2°); e) extorsão mediante sequestro (art. 159, caput, e seus §§ 1°, 2° 

e 3°); f) estupro (art. 213, caput, e sua combinação com o art. 223, caput, e 

parágrafo único); g) atentado violento ao pudor (art. 214, caput, e sua 

combinação com o art. 223, caput, e parágrafo único); h) rapto violento 

(art. 219, e sua combinação com o art. 223 caput, e parágrafo único); i) 

epidemia com resultado de morte (art. 267, § 1°); j) envenenamento de 

água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte 

(art. 270, caput, combinado com art. 285); l) quadrilha ou bando (art. 288), 

todos do Código Penal; m) genocídio (arts. 1°, 2° e 3° da Lei n. 2.889, de 

1° de outubro de 1956), em qualquer de sua formas típicas; n) tráfico de 

drogas (art. 12 da Lei n. 6.368, de 21 de outubro de 1976); o) crimes contra 

o sistema financeiro (Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986). 

 

A doutrina diverge a respeito dos requisitos sobre a decretação da prisão 

temporária, conforme ensina Renato Brasileiro de Lima (2014a, p.648, 649): 

 

Diverge a doutrina quanto aos requisitos para a decretação da prisão temporária. São 

05 (cinco) as correntes sobre o tema:basta a presença de qualquer um dos incs.: tem 

fundamento em regra básica da hermenêutica, segundo a qual incs. não se 

comunicam com incs., mas somente com o parágrafo ou com o caput;  

a) É necessária a presença cumulativa dos três incs.; 

b) Além do preenchimento dos três incs., é necessária a combinação com uma das 

hipóteses que autoriza a prisão preventiva;  

c) Deve o inc. III estar sempre presente, seja combinado com o inc. I, seja 

combinado com o inc. I e II;  

d) Sempre serão necessários os incs. I e III. 

 

 

A corrente majoritária, acerca dos requisitos, que prevalece na doutrina e na 

jurisprudência é a quarta. De acordo com Renato Brasileiro de Lima (apud FERNANDES, 

2012, p.326): 
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„o periculum libertatis, por outro lado, está presente nos dois inc. anteriores. O inc. 

I, que prevê a prisão para o sucesso ad investigação, justifica a medida constritiva 

como forma de assegurar o resultado futuro do processo, ante o risco de não serem 

colhidos elementos importantes a prisão do indiciado que não tem residência fixa ou 

não fornece elementos necessários para esclarecer sua identidade, porque, em caso 

de fuga e desaparecimento, dificilmente seria encontrado, com prejuízo para a futura 

instrução criminal ou com perigo de não ser aplicada a lei penal. Não se exige, no 

caso concreto, a presença conjunta destes dois incs.. Basta um deles. Em resumo, 

seria possível a medida constitutiva quando, presente o requisito do inc. III, 

estivesse ele acompanhado de um dos requisitos previstos nos inc. I e II‟. 

 

Nesse sentido, conclui-se que é preciso combinar fumus boni iuris (que está 

presente nos dois primeiros incisos do art. 1º), com o periculum in mora (periculum libertatis, 

presente no inciso III do Art. 1º da Lei nº 7.960/79), que é obrigatório, por tratar-se de prisão 

com fundamentação vinculada. Assim, é preciso combinar os incisos I e III ou os incisos II e 

III, sem os quais não se têm os pressupostos de toda e qualquer medida cautelar: fumus boni 

iuris (fumus comissi delicti) e periculum in mora (periculum libertatis). 

Ressalta-se que se o crime cometido não estiver previsto no Art. 1º, inciso III da 

mencionada lei, a prisão temporária é ilegal e passível de ser atacada por habeas corpus, e da 

decisão que o nega tem-se admitido o recurso em sentido estrito. 

Findo o prazo da prisão temporária, o preso deverá ser colocado em liberdade, 

salvo se o Juiz decretar a sua preventiva. O prolongamento ilegal da prisão temporária 

constitui crime de abuso de autoridade.   

 

2.3.3 Domiciliar 

 

Uma importante inovação trazida com a Lei n.12.403/2011, é a possibilidade de 

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Távora e Alencar (2013, p. 606) 

definem com clareza a prisão domiciliar:  

A prisão domiciliar é medida cautelar cerceadora de liberdade prevista 

expressamente nos artigos 317 e 318 do Código, e tem lugar toda vez que a 

execução da prisão preventiva não seja recomendada em cadeia pública (para os 

presos provisórios) ou em prisão especial (para os acusados que detêm essa 

prerrogativa por força de lei), em razão de condições especiais, mormente as 

relacionadas à idade e à saúde do agente. A prisão domiciliar é decretada em 

substituição da preventiva, sempre por ordem judicial. Consiste no recolhimento do 

indiciado ou do acusado em sua residência, só podendo dela se ausentar por ordem 

do juiz. Para seu deferimento é exigida prova idônea evidenciando a situação 

específica que a autorize. 

 

A prisão domiciliar tem previsão legal nos arts. 317 e 318 do Código de Processo 

Penal, em que se prevê a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, que consiste no 

recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com 



26 

 

 

autorização judicial. Todavia, a lei estabelece quatro possibilidades de cabimento da prisão 

domiciliar substitutiva: a) maior de 80 (oitenta) anos; b) extremamente debilidade por motivo 

de doença grave; c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 

idade ou com deficiência; d) gestantes a partir do 7º mês de gravidez ou sendo esta de alto 

risco. A respeito do rol taxativo previsto no Art. 318 do Código de Processo Penal, Nucci 

(2011, p.79) tece o seguinte comentário:  

Em suma, não se pode banalizar a prisão domiciliar, nela inserindo os presos que 

não preencham os requisitos expressos e taxativos do art. 318 do CPPP. É preferível 

revogar a preventiva ou substituí-la por outra medida cautelar a inserir, por analogia, 

pessoa qualquer em prisão domiciliar, desvalorizando o novo instituto. 

 

Somente poderá ser determinada pela autoridade judiciária, que deverá exigir 

prova idônea dos requisitos estabelecidos no Art. 318 do Código de Processo Penal, sob pena 

de indeferimento. 

Importante salientar o que explicita Marção (2011, p.209): 

 

Esse entendimento decorre do fato de ser a prisão temporária espécie de prisão 

cautelar e, portanto, é necessária a presença da prova da existência de um crime e de 

indícios suficientes de sua autoria, para a sua decretação estar em conformidade com 

a ordem jurídica pátria, centrada na dignidade da pessoa humana.A doutrina 

majoritária entende que o caput do Art. 317 Código de Processo Penal deixa claro 

que a prisão tem caráter permanente, não podendo o individuo se ausentar-se de sua 

residência senão por meio de autorização judicial expressa; portanto, a prisão 

domiciliar não é uma alternativa à prisão preventiva, e sim um substitutivo, desde 

que presentes os requisitos do Art. 318 CPP. 

 

Analisando os aspectos relacionados à prisão domiciliar, muito se discute, pois 

existem entendimentos de que a prisão domiciliar pode ser medida cautelar autônoma ou 

medida cautelar substitutiva da prisão preventiva.   

Maciel (2011, p. 165) apresenta o seguinte posicionamento: 

Essa prisão domiciliar processual, por sua vez, pode ser medida cautelar autônoma 

ou medida cautelar substitutiva da prisão preventiva. Como medida autônoma: será 

decretada quando o juiz verificar desnecessária a prisão preventiva e suficiente a 

prisão domiciliar (art. 282,§ 6º e art. 310, II, do CPP). Nesse caso a prisão domiciliar 

pode ser aplicada como medida cautelar a qualquer indiciado ou acusado, mesmo 

que ele não esteja em nenhuma das situações do art. 318 do CPP. Como medida 

cautelar substitutiva da prisão preventiva: será aplicada se o indiciado ou acusado 

estiver em uma das situações do art. 318 do CPP. Nesse caso há necessidade da 

prisão preventiva, mas tendo em vista a situação peculiar do indiciado ou acusado, o 

juiz a substituiu pela prisão domiciliar. 

 

Existem divergências doutrinárias sobre essa classificação, afirmando que, 

interpretando-se de maneira conjunta os arts. 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão 

domiciliar não é meramente uma cautelar substitutiva da prisão preventiva, podendo ser 
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decretada de maneira autônoma, observando os requisitos previstos no art. 282 Código de 

Processo Penal e as hipóteses do art. 318 do CPP. 

 

2.3.4 Preventiva 

 

A prisão preventiva é a mais importante das prisões cautelares. Trata-se de uma 

medida de exceção, devendo ser decretada em ultima hipótese, quando necessária, segundo os 

requesitos estabelecidos em lei. Conforme conceitua Bonfim (2011, p.82): 

Prisão preventiva é a modalidade de prisão provisória, decretada pelo juiz a 

requerimento de qualquer uma das partes, por representação do delegado de polícia 

ou de ofício, em qualquer momento da persecução penal, para garantia da ordem 

pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para 

assegurar a aplicação da lei penal. 

 

Segundo Tourinho Filho (2008, p.638): “Prisão preventiva é espécie do gênero 

„prisão cautelar de natureza processual‟”. Essa é a principal modalidade de prisão cautelar, 

que visa garantir a utilidade e eficácia do provimento jurisdicional. 

Esta prisão pode ser decretada tanto no decorrer da ação penal quanto no inquérito 

policial, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente e mediante 

representação da autoridade policial, podendo ser determinada de ofício pelo juiz somente no 

curso da ação penal. 

No entanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada “por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente”, conforme disposto no Art., 5º, LXI da 

Constituição Federal de 1988, quando estiverem presentes os requisitos legais ou 

autorizadores dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, e desde que as 

medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no Art. 319 do Código de Processo Penal, 

se revelem inadequadas ou insuficientes. 

Importante ressaltar que não pode ser decretada prisão preventiva quando a 

infração for contravencional, como explica Tourinho Filho (2008, p.647): 

 

Não é possível, por mais grave que seja a contravenção, decretar-se a preventiva. 

Esta será sempre excluída quando a infração for contravencional. Pouco importa seja 

a contravenção inafiançável ou não. Ela é incompatível com a medida extrema da 

preventiva, mesmo porque, pelo princípio da proporcionalidade, não faz sentido uma 

medida tão grave para uma infração de pouca monta. [...] Além da incompatibilidade 

existe, o Código implicitamente a exclui, pois, em todo o capítulo pertinente á prisão 

preventiva, usa exclusivamente a expressão „crime‟, afastando, assim, a 

possibilidade de ser extensiva às contravenções. 
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A preventiva é uma medida de exceção, devendo ser aplicada com cautela, para 

compatibilizá-la com o princípio da presunção de inocência, pois jamais ela poderá configurar 

antecipação de pena. 

A decisão que decreta a prisão preventiva do indivíduo não faz coisa julgada, 

podendo ser revogada a qualquer momento, desde que desapareçam os requisitos ensejadores 

da medida cautelar. 

Oliveira (2011, p 32) demonstra que a prisão preventiva se diferencia da prisão 

em flagrante, pois a primeira busca a efetividade do processo, enquanto a segunda objetiva a 

proteção do ofendido. 

 

Se a prisão em flagrante busca sua justificativa e fundamentação, primeiro na 

proteção do ofendido, e depois, na garantia da qualidade probatória, a prisão 

preventiva revela a sua cautelaridade na tutela da persecução penal, objetivando 

impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor e/ou por terceiros 

possam colocar em risco a efetividade do processo.  

 

A prisão preventiva não confunde com a prisão temporária, pois a preventiva pode 

ser decretada tanto durante a fase de investigação policial quanto no processo. É possível a 

sua decretação de ofício pelo magistrado, para sua decretação basta o preenchimento dos 

pressupostos e não possui prazo pré-determinado; enquanto a prisão temporária só pode ser 

decretada durante a fase pré-processual, não podendo ser decretada de ofício, somente 

podendo ser aplicada ao rol taxativo de delitos listados em lei, possuindo prazo pré-

determinado. 

Essas foram as principais colocações acerca das espécies de prisões, para que se 

possa melhor compreender os próximos capítulos.  
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3 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO PENAL 

 

A abordagem das prisões cautelares é considerada um dos assuntos mais 

polêmicos do processo penal, por viver num constante conflito entre as garantias 

constitucionais e as regras do processo penal.  

A prisão processual no ordenamento jurídico brasileiro ostenta natureza cautelar, 

assim, para que seja utilizada, faz-se necessária a presença de determinados requisitos. 

Esse capítulo objetiva pontuar e analisar os principais direitos e garantias 

individuais no processo penal brasileiro, fazendo uma explanação sobre os princípios jurídico-

constitucionais basilares do ordenamento jurídico.    

O Direito Constitucional possui absoluta força normativa, a qual atinge todo o 

ordenamento jurídico, que lhe deve total obediência, assegurando dessa forma uma conexão 

com os demais ramos do direito, inclusive entre o direito penal e o processual penal, em que a 

Constituição é fundamental para estabelecer limites do poder punitivo do Estado, garantido 

aos cidadãos seus direitos fundamentais.  

Teles (2006, p.35) ensina a importância da Constituição no ordenamento jurídico: 

 

Na Constituição do Estado, estão estabelecidos os primados sobre os quais tudo o 

mais existe. Ali está dito: república ou monarquia, parlamentarismo ou 

presidencialismo; propriedade privada sobre os meios de produção ou propriedade 

coletiva, estatizada; capitalismo ou socialismo. Desde as questões mais complexas 

aos mecanismos mais simples da vida, do sistema financeiro á relação de emprego, 

todos encontram, na Carta Constitucional de um Estado, suas origens, suas bases, 

suas raízes, suas diretrizes e regras. Na Constituição Federal brasileira, estão 

estabelecidos todos os princípios que regem o Direito Civil, o Direito 

Administrativo, o Comercial, Trabalhista, Tributário, Processual e, não podia ser 

diferente, também o Direito Penal. [...] São os fundamentos, os alicerces, que 

sustentam a vida da sociedade brasileira, do homem. Todas as demais normas do 

direito devem harmonizar-se com os princípios constitucionais, sob pena de se 

tornarem inválidas. 

 

O processo penal atualmente vem sofrendo mudanças gradativas, buscando 

moldar-se ao disposto na Constituição Federal, tentando atingir um modelo processual penal 

“perfeito”, que deveria ser, como relatado por Vale (2009, p.21): 

 

O processo, como instrumento para a realização do direito penal, deve realizar sua 

dupla função: de um lado, tornar viável a aplicação da pena, e de outro servir como 

efetivo instrumento de garantia dos direitos e liberdades individuais, assegurando os 

indivíduos contra os atos abusivos do Estado. Nesse sentido, o processo penal deve 

servir como instrumento de limitação da atividade estatal, estruturando-se de modo a 

garantir plena efetividade aos direitos individuais constitucionalmente previstos, 

como presunção de inocência, contraditório, ampla defesa etc. 
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É necessário que haja uma verdadeira adequação do direito penal e do processo 

penal à Constituição Federal e à nova realidade social, pois ambos datam respectivamente de 

1940 e 1941, editados em outra realidade histórica. 

Os princípios fundamentais buscam harmonizar e dar coerência ao texto 

normativo, reprimindo os conflitos que existam ou possa vir a existir na aplicação da norma, 

não se eliminando quando entram em conflito, pois em cada situação compete ao juiz verificar 

qual tem primazia, por não são taxativos.  

A propósito, Bonfim (2011, p.66) explica com clareza o conceito de princípios do 

processo penal: 

Para efeito didático e visando o conceito mais condizente com a doutrina brasileira, 

entendemos os princípios do processo penal – ou princípios informativos do 

processo penal – como aquelas normas que, por sua generalidade e abrangência, 

irradiam-se por todo o ordenamento jurídico, informando e norteando a aplicação e a 

interpretação das demais normas de direito, ao mesmo tempo em que conferem 

unidade ao sistema normativo e, em alguns casos, diante da inexistência de regras, 

resolvendo diretamente os conflitos. Destarte, quando tais normas (princípios) 

conferem garantias de cunho fundamental (direitos fundamentais) aos 

jurisdicionados, alude-se então às garantias fundamentais, que em sede de processo 

penal, configuram as garantias processuais. Bem se vê, daí, o diálogo constante e a 

difícil separação da expressão „princípios‟ e „garantias‟.  

 

Os direitos humanos ou os direitos fundamentais se relacionam aos mais valiosos 

direitos, como a vida, a liberdade, a propriedade, a segurança e a igualdade, que estão 

assegurados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e garantidos aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país. 

 A Constituição não diferenciou direitos fundamentais de garantias fundamentais, 

muitas vezes deixando seus conceitos se confundirem, por isso a importância de distingui-los. 

Segundo Lenza (2014, p.1059), a distinção é realizada da seguinte forma: 

 

Os direitos são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, enquanto as 

garantias são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos 

direitos (preventivamente) ou prontamente os repara, caso violados.  Já a diferença 

entre as garantias fundamentais dos remédios constitucionais é que estes últimos 

são espécie do gênero garantia. Isso porque, uma vez consagrado o direito, a sua 

garantia nem sempre estará nas regras definidas constitucionalmente como remédios 

constitucionais (ex.: habeas corpus, habeas data etc.). Em determinadas situações a 

garantia poderá estar na própria norma que assegura o direito. Vejamos dois 

exemplos: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o 

livre – exercício dos cultos religiosos – art.5º, VI (direito) -, garantindo-se na forma 

da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias (garantia); direito ao juízo 

natural (direito) – art. 5º., XXXVII, veda a instituição de juízo ou tribunal de 

exceção (garantia). (grifo original). 

 

Os chamados princípios-garantias visam conferir maior densidade normativa, 

permitindo aproximação da regra e o estabelecimento do direito de garantias para os cidadãos, 
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ou seja, os direitos fundamentais são a proteção no interesse tutelado pela norma jurídica e as 

garantias fundamentais asseguram e procuram tornar efetivo o direito violado. Realizam-se 

através de princípios, como: da legalidade, da liberdade, entre outros, ou através dos 

chamados remédios constitucionais, que objetivam assegurar o respeito ao direito 

fundamental através de habeas corpus; habeas data; mandado de segurança; mandado de 

injunção; ação popular; direito à petição. 

Os direitos humanos são bens e vantagens disciplinados na Constituição Federal, 

enquanto as garantias fundamentais são as ferramentas jurídicas por meio das quais se limitam 

os poderes do Estado, conferindo proteção a esses direitos. 

Pereira do Vale (2009, p.17) fala do posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

sobre a supremacia constitucional: 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é voltada para a absoluta supremacia 

da Constituição, devendo o Tribunal intervir sempre para garantir a prevalência das 

normas constitucionais. Já decidiu a Suprema Corte Constitucional que a 

intervenção e o controle jurisdicional sobre atos da Comissão Parlamentar de 

Inquérito não ofendem o princípio da separação dos poderes. 

 

A Constituição Federal possibilita a aplicação das prisões cautelares, desde que 

estejam preenchidos os requisitos necessários, caso contrário, o constituinte vem prevendo na 

própria Carta Magna institutos capazes de cessar os arbítrios e as ilegalidades das prisões, 

através de relaxamento da prisão tida como ilegal, do pedido de liberdade provisória, da 

revogação da preventiva e do habeas corpus. 

 

3.1   PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Os movimentos de internacionalização dos direitos humanos surgiram como 

resposta às atrocidades cometidas durante o Nazismo, marcado pela destruição da pessoa 

humana. A 2ª Guerra Mundial significou o descaso com os direitos humanos e o pós-guerra 

reconstruiu a dignidade da pessoa humana. 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu uma grande tendência de 

reconhecimento do ser humano como sujeito de direitos. O primeiro documento, o qual a 

Constituição de 1988 seguiu, sobre os direitos fundamentais e a dignidade do homem é uma 

lista de direitos que o Rei Afonso IX concedeu, em 1188, às cortes parlamentares de 

representação corporativa do reino da Espanha. A primeira nação a incorporar o princípio em 

uma Carta Constitucional foi a República Federal da Alemanha, a qual consagrou na sua 

Constituição direitos fundamentais e humanos intocáveis. Posteriormente, foi-se consagrando 
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em diversas Constituições, constituindo-se em cláusula pétrea e fundamento dos Estados 

Democráticos, como a Constituição Italiana em 1947, a Constituição Portuguesa em 1976 e a 

Constituição da Espanha (VALE, 2009, p.59). 

No Brasil, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e 

proclamada pela Resolução 217 A, da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 10 de 

dezembro de 1948, a qual proclama no seu preâmbulo:  

A presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser 

atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo 

e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, 

através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 

liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e 

internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universais e 

efetivos, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre os povos 

dos territórios sob sua jurisdição. 

 

Nesta Declaração, estão previstos os direitos do ser humano, reconhecendo-se a 

dignidade da pessoa humana, a igualdade e a inalienabilidade, a preservação da liberdade, da 

justiça e paz entre os povos do mundo, considerando, portanto, que todo homem é igual e 

deve ser reconhecido como pessoa em todos os lugares, ou seja, a universalidade dos direitos. 

Em um conceito global, o princípio da dignidade da pessoa humana é um direito 

fundamental de qualquer sociedade justa e igualitária, tendo como objetivo prever a proteção 

universal do direito individual e tratamento igualitário entre os seres humanos. 

Apesar de não existir um conceito específico sobre dignidade da pessoa humana, 

por ser um conceito mutável a cada momento histórico e por possuir diferentes doutrinas com 

ideologias divergentes, este princípio é considerado um dos mais importantes direitos 

consagrados na Constituição, tratado como um princípio estruturante dos direitos 

fundamentais, pois ele visa assegurar a igualdade entre o ser humano em todas as partes do 

mundo. 

As principais características dos direitos humanos são a historicidade, 

universalidade, interdependência, imprescritibilidade, indivisibilidade, inalienabilidade, 

vedação do retrocesso, irrenunciabilidade.  

Como escreve Norberto Bobbio (1992, p.25): “o problema grave de nosso tempo, 

com relação aos direitos humanos, não era mais o de fundamentá-los, e sim protegê-los”; até 

hoje se busca uma solução para este problema. 

O referido princípio está expressamente previsto no Art. 1º, III da Constituição 

Federal de 1988, positivado como fundamento da República Federativa do Brasil, e há não 

nenhum princípio ou norma jurídica que lhe sobreponha, como explica Vale (2009, p.60): 
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A Constituição brasileira de 1988, no rol dos direitos individuais, no seu art. 5º. 

Trouxe a lume importantes exigências que o Estado, no desenrolar de sua função 

punitiva, há de observar, sob pena de desrespeitar a dignidade da pessoa humana. O 

princípio, sendo reitor de outros princípios, é elemento de interpretação, não só da 

Constituição, mas das normas infraconstitucionais, devendo ser aplicado 

integralmente no processo penal brasileiro. 

 

Os direitos humanos estão presentes em todo o processo penal e em todas as suas 

fases processuais, assegurando o mínimo de dignidade aos indiciados, principalmente àqueles 

que respondem o processo encarcerado, tentando assegurar que não ocorra um tratamento 

desumano ou degradante, como expõe Antunes (apud VALE, 2009, p.58): 

[...] a dignidade da pessoa humana é fundamento do princípio da igualdade jurídica, 

sem que haja absorção de um pelo outro, tendo em vista que não existe relação 

humanas nenhuma espécie de vassalagem de uns pelos outros, ou superioridade por 

motivo de raça, sexo, idade, origem, ou de qualquer outra forma de discriminação. 

 

Nas democracias, mesmo os criminosos mais perigosos são sujeitos de direitos. 

Está disposto no Art. 5º, XLIX da Constituição Federal: é assegurada aos presos a integridade 

física e moral. O Art. 38 do Código Penal assegura que o preso conserva os direitos não 

atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua 

integridade física e moral. Por sua vez, o Art. 40 da Lei de Execuções Penais assim preceitua: 

“Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos 

presos provisórios”.  

O sistema penitenciário brasileiro não oferece quaisquer possibilidades de apoio 

ao detento para a sua ressocialização e os esforços para manter a dignidade dos encarcerados 

são praticamente nulos, pois eles são vistos como objetivos, e não como pessoas humanas.  

 

3.2   PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

 

O devido processo legal é majoritariamente considerado o princípio processual 

mais importante, do qual derivam todos os demais, independente do ramo do Direito. 

Originou-se da Magna Carta Inglesa de 1215, com a edição da Lei da Terra e da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem no Art. 11, inciso I (VALE, 2009, p.216). 

O constituinte não estabelece o conceito de devido processo legal, podendo ser 

entendido como o conjunto de princípios que regem as garantias processuais prescritas na 

Constituição Federal, como dispõe Tucci (2011, p. 80): 

Superafetada, inclusive, no texto do inc. LVI do art. 5º da vigente CF- ao estabelecer 

que ninguém poderá ser ‘privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal’ com destaque em itálico nossos), - impõe a asseguração, ao ser 

humano envolvido numa persecutio criminis, de livre acesso ao juiz natural, com o 

direito de participar, em igualdade de condições como os agentes estatais da 
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persecução penal, e em inafastável contraditoriedade, de todo o iter procedimental, 

orientado por mecanismo de controle e exatidão de desfecho do processo, num prazo 

razoável (grifo original). 

 

A Constituição Federal consagrou expressamente este princípio, dispondo em seu 

artigo 5°, inciso LIV, que assegura a toda pessoa a garantia de não ser privada de sua 

liberdade ou da propriedade de seus bens sem a tramitação de um processo segundo a forma 

estabelecida em lei. O due process of law assegura os direitos e garantias humanas 

fundamentais, consoante explica Muccio (2011, p.43): 

 

Trata-se do due process of law. É o processo conforme a lei. O processo deve 

tramitar segundo a forma estabelecida em lei. Entre nós, portanto, o Processo Penal 

não pode ser iniciado senão pela denúncia ou pela queixa-crime; a lide é solucionada 

na sentença, ato que encerra a relação processual, salvo se o acusado vier a ser 

absolvido sumariamente em seguida à defesa escrita que oferece tão logo é citado; a 

pena só pode ser imposta pelo juiz (nulla poema sine judice) e somente na sentença 

(nulla poema judicio); há de se observar o juízo competente ou natural; o rito 

procedimental deve ser cumprido à risca, pois, tocantemente aos atos processos 

também deve haver adequação típica. Hoje, para nós, constitui julgamento 

antecipado da lide a absolvição sumária operada depois da defesa escrita (CPP, art. 

396-A e 397), e no caso da transação penal no curso do processo, pois se não há ai 

julgamento propriamente dito, há uma solução antecipada do conflito de interesse. E 

a transação penal é possível no curso do processo, conforme Lei n. 9.099/1995. 

 

O due process of law é uma conquista do humanismo britânico, cuja garantia tem 

aplicação tanto nos procedimentos judiciais como administrativos. Nascem dele os demais 

princípios do Direito Processual Penal. O jus puniendi não poderá ser exercido sem a 

precedência do devido processo legal. 

Segundo Tucci (2011, p.66), deve-se especificar o devido processo penal nas 

seguintes garantias:  

a)  de acesso à Justiça Penal; 

b)  do juiz natural em matéria pena; 

c)  de tratamento paritário dos sujeitos parciais do processo penal; 

d)  da plenitude de defesa do indiciado, acusado, ou condenado, com                       

todos os    meios e recursos a ela inerentes; 

e)  da publicidade dos atos processuais penais 

f)  da motivação dos atos decisórios penais; 

g)  da fixação de prazo razoável de duração do processo penal 

h)  da legalidade da execução penal. 

 

O princípio do devido processo legal é fundamento para aplicação dos demais 

princípios, independentemente do ramo do direito processual, que visa à aplicabilidade de 

outros princípios, como os citados por Rógerio Laurita Tucci. Assim, evita-se a arbitrariedade 

do Estado, ajudando a garantir os direitos e interesses individuais, coletivos e difusos. Todas 

essas normas, princípios e regras são concretizações do devido processo legal e compõem o 

seu conteúdo mínimo. 
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No Brasil, qualquer prisão deve preencher certos requisitos formais, necessários 

para a legitimidade da prisão cautelar, como explica Nucci (2010, p.95): 

Refletindo-se, com maior minúcia, sobre o sistema processual, constitucionalmente 

estabelecido, deve-se acrescentar e ressaltar que, no Brasil a prisão de qualquer 

pessoa necessita cumprir requisitos formais estritos. Por isso, estabelece-se o 

seguinte: a) “ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão 

militar ou crime propriamente militar, definidos em lei” (art.5º, LXI, CF); b) “a 

prisão de qualquer pessoa e o local onde se entre serão comunicados imediatamente 

ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada” (art.5º, LXII, 

CF); c) “preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer 

calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado” (art. 5º, LXIII, 

CF); d) “o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por 

seu interrogatório policial” (art.5º, LVXI, CF),; g) “o civilmente identificado não 

será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei” (art.5º, 

LVIII, CF). 

 

Dessa forma, o devido processo legal proporciona que o indivíduo exerça 

plenamente seus direitos, poderes e faculdades processuais, conforme posição do STF: 

A essência do substantive due process of law reside na necessidade de proteger os 

direitos e as liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se 

revele opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade" (STF, 

ADIMC-1755/DF, rel. Ministro CELSO DE MELLO). 

 

O princípio do devido processo legal visa garantir a eficácia dos direitos 

garantidos na Constituição Federal, pois de nada valeriam as garantias sem o direito a um 

processo regular, com regras para as práticas dos atos processuais e administrativos.  

 

3.3 PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA  

 

Conhecido e reconhecido internacionalmente, também chamado de estado de 

inocência ou da não culpabilidade, esse princípio tem previsão normativa no Art. 5º, inc. 

LVII, da Constituição de 1988, estabelecendo: “Ninguém será considerado culpado até o 

trânsito julgado de sentença penal condenatória”. 

O princípio foi positivado pela primeira vez em 1789, na França, no artigo 9º da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Nacional 

Francesa, em 26 de agosto de 1789; pela Declaração Universal de Direitos Humanos, 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU, em 1948; pelo Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos de 1966; e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, 

aparecendo pela primeira vez na Constituição Brasileira em 1988 (TELES, 2006, p.55). 

Bonfim (2011b, p.77) faz uma curiosa análise termológica sustentada pela 

doutrina majoritária acerca da denominação “presunção de inocência”: 
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Sustenta a boa doutrina que a expressão „presunção de inocência‟ é de utilização 

vulgar, já que não é tecnicamente correta. É verdade. Presunção, em sentido técnico, 

é o nome da operação lógico-dedutiva que liga um fato provado (um indício) a outro 

probando, ou seja, é o nome jurídico para descrição justamente desse liame para 

ambos. No caso, o que se tem mais propriamente é a consagração de um princípio de 

não culpabilidade, até porque a Constituição Federal (art. 5º, LVII), não afirma uma 

inocência, mas sim garantir que ninguém será considerado culpado até o transito em 

julgado da sentença penal condenatória” (Art.5º, LVII). Assim, o princípio em 

questão alberga uma garantia constitucional, referindo-se, pois,a um „estado de 

inocência‟ ou de „não culpabilidade‟: vale dizer, ninguém, poder ser reputado 

culpado até transite em julgado sentença penal condenatória. 

 

A Constituição Federal não presume a inocência do indivíduo, e sim a sua não 

culpabilidade, por isso, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo ao Ministério Público ou 

à parte acusadora provar a culpa; caso não o faça, a ação será julgada improcedente. 

Gomes (2011, p.36) expressa de forma muito clara a importância do dispositivo:  

 

Com previsão constitucional a presunção de inocência deixou de ser um princípio 

geral do direito para assumir o caráter de direito fundamental, vinculante de todos os 

poderes, que não podem ignorá-la nem contestarem sua aplicação imediata (nos 

termos do disposto no §1º do art. 5ª da CF). 

 

O princípio da presunção de inocência não torna inconstitucional nenhuma das 

espécies de prisão cautelar, desde que, ao serem aplicadas, sejam observadas a 

excepcionalidade e a instrumentalidade da prisão. 

Apesar de possuir caráter de direito fundamental, é júris tantum, ou seja, não é 

uma garantia absoluta, pois admite prova em contrário, podendo ser provada a autoria do fato 

criminoso. Caso não seja comprovada, o juiz é obrigado a absorver o acusado, não se podendo 

imputar a culpa somente por presunção, buscando dessa forma conciliar o interesse punitivo 

do Estado e o direito de liberdade do acusado.  

Nucci (2010, p.81), ao discorrer sobre a presunção de inocência, arremata: 

“significa que todo acusado é presumido inocente, até que seja declarado culpado por 

sentença condenatória, com trânsito em julgado”. Essa presunção vale para qualquer tipo de 

investigação que possa gerar um castigo; enquanto não transitar em julgado a condenação, o 

acusado não pode ser tratado como culpado. 

De acordo com Freire Júnior e Miranda (2009, p.66), é o princípio que mais sofre 

violação, pois:  

Não há dúvidas que o princípio em comento é p que mais sofre violação, inclusive 

por parte da própria sociedade, que considera a condição de “réu” suficiente para 

penalizar o indivíduo. Muitas vezes, a imprensa transforma o processo penal em um 

espetáculo, envolvendo de tal forma que, ainda que sobrevenha sua absolvição, a 

sanção já terá sido severamente imposta, pelo simples fato de ter ostentado a 

condição de réu. 
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É importante analisar aplicabilidade desse dispositivo, como relatado por Sérgio 

Fernando Moro (apud BEDÊ JÚNIOR; SENNA, 2009, p.71): “A presunção de inocência não 

precisa ser tratada como uma máxima abstrata desconectada da realidade e das provas do caso 

concreto”. Destarte, é importante verificar se ao final do processo o réu possui ou não a 

mínima probabilidade de responder à sanção de pena de prisão, pois é inadmissível que a 

prisão processual aplicada seja mais grave do que a pena.  

Importante salientar também que apenas o fato de o réu possuir maus antecedentes 

ou ter praticado crimes hediondos ou de clamor público não é suficiente para justificar uma 

prisão cautelar.  

É entendimento pacificado na jurisprudência que as modalidades de prisões 

provisórias não ferem o estado de inocência. Tal princípio não constitui causa impeditiva da 

decretação da prisão ou de outra medida, porém, o STF pacificou o entendimento de que a 

execução da pena privativa de liberdade, antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, fere o dispositivo previsto no Art. 5º, LVII da Constituição Federal. 

 

3.4   PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

 

A liberdade individual, também conhecida como liberdade de locomoção, está 

assegurada no Art. 5º, caput, incisos VV e LXI da Constituição Federal, que consiste no 

direito de ir, vir ou permanecer, constituindo regra no ordenamento jurídico nacional. 

A liberdade individual é prevista internacionalmente, como expõe Gomes (2011, 

p.38): 

A liberdade individual consiste no direito de ir, vir ou permanecer. Trata-se de um 

direito fundamental dos mais valiosos (de aplicação imediata e com força vinculante 

frente a todos os poderes), posto que sem liberdade de locomoção, incontáveis 

outros direitos não podem ser exercidos. Depois da vida e da integridade física, a 

liberdade (muito provavelmente) é o bem mais precioso do ser humano. Toda pessoa 

tem direito à liberdade e à segurança pessoais (art.7º, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos). A liberdade individual (prevista e garantida também nesse 

dispositivo internacional), quando ameaçada ou restringida ilegalmente, dá ensejo á 

impetração  do habeas corpus, que é a garantia (específica) desse direito, com a 

função de transformar a normatividade (Law in books) em efetividade (Law  in 

action). 

 

Qualquer pessoa que sofrer ou estiver iminência de sofrer violência ou coação no 

seu direito de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder, poderá utilizar o habeas corpus, 

garantia constitucional prevista no Art. 5º, LXVIII da Carta Magna. 

Lenza (2014, p.1095) faz uma importante colocação sobre essa garantia 

constitucional: 
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A locomoção no território nacional em tempo de paz é livre, podendo qualquer 

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Nesse 

sentido, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada de autoridade judiciária competente (art.5º, LXI). Esse direito 

poderá ser restringido na vigência de estado de defesa, quando se cria a 

possibilidade de prisão por crime de Estado determinada pelo executor da medida 

(art. 136, 3º,. I), exceção á regra acima exposta (flagrante delito ou ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente). No mesmo sentido ocorrerá 

restrição à liberdade de locomoção na vigência do estado de sítio, nos termos do art. 

139, I, podendo ser tomadas contra as pessoas (nas hipóteses do art. 137, I) medidas 

no sentido de obrigá-las a permanecer em localidade determinada, com medidas 

restritivas também em caso de guerra declarada ou agressão armada estrangeira 

(art.137, II). (grifo original) 

 

Toda restrição à liberdade deve ser rigorosamente justificada, pois a liberdade é a 

regra e sua restrição ou supressão é exceção, devendo ser prevista em lei e devidamente 

fundamentada a sua necessidade. 

Do ponto de vista penal, o ato de cerceamento da liberdade de locomoção do 

cidadão é considerado legal quando resultar de: a) auto de prisão em flagrante; b) decreto de 

prisão administrativa; c) decisão referente à prisão administrativa; d) ordem de autoridade 

competente, determinando a custódia do indiciado; e) sentença de pronúncia; e f) sentença 

condenatória.  

Dessa forma, prisão é a última ratio, sendo a liberdade a regra no país, por força 

constitucional. Assim, as prisões cautelares são medidas extremas, assumindo caráter de 

notória excepcionalidade e provisoriedade. 

 

3.5 PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

 

O princípio da proporcionalidade não se encontra expressamente previsto na 

Constituição Federal. Não há unanimidade na doutrina em relação ao fundamento normativo e 

de sua natureza jurídica. Muitos doutrinadores e parte da jurisprudência resistem em aceitá-lo. 

Gomes (2011, p.43) aborda sua origem jurídica: 

Na história recente recorde-se que até metade do século XX, na Alemanha, ele tinha 

o sentido de limite ao poder de polícia (Politzei-recht); depois da 2ª Guerra Mundial 

passou a ser concebido como princípio de direito constitucional que limita toda a 

atuação do poder público. Em 1971, na Alemanha, é reconhecida pela primeira vez a 

inconstitucionalidade de uma lei acolhido pelo STF em 1951 (cf. RE 18.331, relator 

Orozimbo NNonato). Depois, foi ratificado em maio de 1976, no julgamento da 

Representação 930-DF (rel. Min.Rodrigues Alckmin). 

 

O princípio da proporcionalidade visa intermediar os conflitos existentes entre os 

direitos e garantias individuais do cidadão e o Estado, aplicando o Direito de forma justa, 
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proibindo os excessos e limitando os árbitros da atividade estatal, servindo de regra de 

interpretação para todo o ordenamento jurídico. 

Há divergências doutrinárias sobre a relação da proporcionalidade com o princípio 

da razoabilidade, discutindo-se se são distintos ou não. Nesse passo, abordam Távora e 

Alencar ( 2013, p.55): 

Há entendimento de que o princípio da proporcionalidade não se identifica com o 

princípio da razoabilidade. Enquanto o principio da razoabilidade é denominação 

que represta um norma jurídica consistente em um cânone interpretativo que 

conduza o jurista a decisões aceitáveis, o principio da proporcionalidade, de origem 

germânica, representa um procedimento de aplicação/interpretação de norma 

jurídica tendente a concretizar um direito em dado caso concreto. O que entendem 

razoabilidade e proporcionalidade como expressões sinônimas, contornam a 

diferença entre um fenômeno de aplicação do direito que requer o perpassar por três 

etapas (proporcionalidade = necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido 

estrito), de outro fenômeno que assim não exige, haja vista que tem o condão de 

orientar o intérprete a não aceitar como válidas jurídicas que conduzam a absurdos 

(razoabilidade). 

 

Assim como parte considerável da doutrina, o presente trabalho filia-se à corrente 

de posicionamento que considera tais princípios sinônimos, como destaca Gomes (2011, 

p.42): 

Fala-se em princípio da proporcionalidade (segundo a doutrina alemã) ou da 

razoabilidade (constante a doutrina americana) ou da proibição de excesso 

(conforme doutrina constitucionalista pós Segunda Guerra Mundial): as três 

denominações, para a maior parte da doutrina, expressariam um mesmo conteúdo 

(Barroso, Barros de Teledo, Gilmar Mendes, Bandeira de Mello, González-Cuellar 

Serrano etc.). Essa é a opinião dominante (assim como a posição clássica do STF). 

 

É importante destacar, como já exposto por Gomes, que prevalece o entendimento 

de que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade se completam.  

Discute-se também a natureza jurídica do princípio da proporcionalidade, se ele é 

um princípio ou uma norma-princípio de necessária aplicação. A doutrina majoritária 

considera como um “superprincípio”, pois enquanto os demais princípios são relativos, 

admitindo dessa forma a flexibilização, podendo ocorrer o sopesamento de valores, o 

princípio da proporcionalidade é um método interpretativo e de aplicação para a solução de 

conflito entre princípios, não se flexibilizando, tornando-se, assim, absoluto. (BONFIM, 

2011, p.93). 

Para a aplicação do referido principio, devem-se observar três elementos, como 

expõe Lenza (2014, p.174): 

 

Trata-se de princípio extremamente importante especialmente na situação de colisão 

entre valores constitucionais. Como parâmetro, podemos destacar a necessidade de 

preenchimento de 3 importantes elementos: necessidade: por alguns denominada de 

exigibilidade, a adoção da medida que possa restringir direitos só se indispensável 



40 

 

 

para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra menos gravosa; 

adequação: também chamado de pertinência ou idoneidade, quer significar que o 

meio escolhido deve atingir o objetivo perquirido; proporcionalidade em sentido 

estrito: sendo a medida necessária e adequada, deve-se investigar se o ato praticado, 

em termos de realização do objetivo pretendido, supera a outros valores 

constitucionalizados. Podemos falar em máxima efetividade e mínima restrição.  

 

 Assim diante do trecho supra, pode-se afirmar que para a aplicação do 

princípio da proporcionalidade, faz-se necessária a obediência a três subprincípios, que devem 

ser sucessivamente atendidos: princípios da proporcionalidade, adequação e da necessidade, 

também denominados de “teste alemão”, recebendo essa nomenclatura devido ao primeiro 

acórdão do Tribunal Constitucional alemão ter reunido os três referidos elementos, dando 

origem ao termo ou também de princípio da homogeneidade.  Nesse mesmo posicionamento 

defende Brasileiro (2014, 93): 

 

Os requisitos intrínsecos, também denominados de subprincípios da 

proporcionalidade ou elementos de seu conteúdo, são a adequação (ou idoneidade), a 

necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Esses três subprincípios da 

proporcionalidade são bem sintetizados por Willis Santiago Guerra Filho: 

“Resumidamente, pode-se dizer que uma medida é adequada, se atinge o fim 

almejado, exigível, por causar o menor prejuízo possível e finalmente, proporcional 

em sentido estrito, se as vantagens que trará superarem as desvantagens.” 

 

O princípio da adequação dispõe que a atividade do poder público deve ser 

apropriada para atingir os objetivos pretendidos constitucionalmente legítimos. O princípio da 

necessidade ou da exigibilidade determina que o Estado deva escolher o meio mais eficaz e 

menos oneroso para o cidadão. O princípio da proporcionalidade em sentido estrito pauta-se 

pelos dois princípios já citados e deve somente ser aplicado após a observância da adequação 

e necessidade, podendo ocorrer que a medida seja adequada e exigível, mas não ser 

proporcional, ou seja, faz com que o Estado balanceie as vantagens e desvantagens do 

conflito, tendo que decidir pela tomada ou não de algum ato. 

As cautelares devem observar os parâmetros da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. A jurisprudência utiliza esse princípio como paradigma 

conforme HC. 244825/ AM, Relatora Helena Costa, STJ: 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO 

ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS 

ARTS. 217-A E 218-B, § 2º, INCISO I, DO CP, E. 241-D, DA LEI N. 8.039/90 

(ECA). PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA, EM 

LUGAR DE ANTERIOR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE E 

ADEQUAÇÃO. HOMOGENEIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI. 

PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CAUTELAR. PEDIDO 

SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR PRISÃO 
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DOMICILIAR CONCEDIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM OUTRO 

WRIT. PERDA PARCIAL DO OBJETO. I - Acompanhando o entendimento 

firmado pela 1.ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus 

n. 109.956, julgado em 07/08/2012, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Marco 

Aurélio, a 5.ª Turma desse Superior Tribunal de Justiça passou a adotar orientação 

no sentido de não mais admitir o uso do writ como substitutivo de recurso ordinário, 

previsto nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/90, sob 

pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional 

(v.g. HC n. 252.810, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 27.08.13). Entretanto, no caso 

dos autos, essa orientação merece ser afastada, uma vez que o presente writ foi 

impetrado antes da modificação do entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior. II - A imposição de cautelas processuais, inclusive da prisão preventiva, 

requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282, do 

CPP, observando-se, ainda, por força do princípio da homogeneidade, se a 

constrição tencionada é proporcional ao gravame resultante da provável condenação 

ulterior. III - A prisão preventiva, porquanto residual em relação às demais 

cautelares, somente poderá ser admitida, em lugar da liberdade provisória 

combinada, ou não, a medida restritiva de direitos, em face da seguinte conjuntura: 

a) o caso deve enquadrar-se em uma das hipóteses do art. 313, parágrafo único, do 

CPP, afastadas as excludentes de ilicitude do art. 314, do mesmo diploma legal, b) 

vislumbre-se a probabilidade de condenação final à prisão, a ser cumprida 

inicialmente em regime fechado; c) presentes o fumus comissi delicti e o periculum 

libertatis, a imposição de cautela alternativa, ou de uma combinação delas, não 

satisfaça o binômio necessidade/adequação, ou tenha o Acusado descumprido 

alguma delas. Precedentes desta Corte. IV - O acórdão proferido pelo Tribunal de 

origem está suficientemente fundamentado, e em consonância com os demais 

documentos juntados aos autos, quanto às razões que levaram aquela Corte a rejeitar 

o pedido de liberdade provisória do Paciente. V - O Paciente foi condenado, em 

primeira instância, pela prática continuada, contra 9 (nove) vítimas diferentes, dos 

crimes previstos nos arts. 217-A e 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, e no art. 

241-D, da Lei n. 8.039/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de de 88 

(oitenta e oito anos) anos, 03 (três) meses, e 06 (seis) dias de reclusão, enquadrando-

se o caso, portanto, no inciso I, do art. 313, do CPP, não havendo que se cogitar de 

legítima defesa, estado de necessidade, ou tampouco estrito cumprimento de dever 

legal, ante a própria natureza dos crimes perpetrados. VI - A pesada sanção aplicada 

em concreto, a qual será cumprida inicialmente em regime fechado, demonstra 

adequar-se, a decretação da prisão preventiva, no caso em questão, ao princípio da 

homogeneidade. VII - Verifica-se o fumus comissi delicti da própria condenação, 

levada a efeito no primeiro grau, em juízo de certeza, e não de mera probabilidade. 

VIII - O periculum libertatis reside no risco à ordem pública oferecido pelo 

desimpedimento do Paciente, dada sua periculosidade, evidenciada pela gravidade 

concreta das condutas que lhe são imputadas. IX - Em vista de tais circunstâncias, 

devidamente consideradas pelo Tribunal de origem, as quais demonstram a 

necessidade e adequação da medida, torna-se evidente a ineficácia das cautelas 

alternativas, elencadas nos arts. 319 e 320, do CPP, no que se refere à garantia da 

ordem pública e da aplicação da lei penal no caso dos autos. X - Não socorre ao 

Paciente o argumento de não ter obstado as investigações no curso do processo, uma 

vez que não gozava então de plena liberdade, porquanto submetido a prisão 

domiciliar. XI - A alegada deterioração da saúde do Paciente não enseja a revogação 

da prisão preventiva, colhendo tal situação, eventualmente, como supedâneo para 

substituição da preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, 

do CPP. XII - Em relação ao pedido subsidiário, de substituição da custódia 

preventiva por prisão domiciliar, verifico a carência superveniente do interesse 

processual, porquanto concedida, liminarmente, pelo Tribunal de origem, nos autos 

de outro pedido de habeas corpus, a providência ora requerida, razão pela qual é de 

se reconhecer a perda do objeto do presente writ, quanto a tal pedido. XIII - Ordem 

de habeas corpus denegada quanto ao pedido principal, pedido subsidiário e pedido 

de reconsideração do indeferimento da liminar não conhecidos, porquanto 

prejudicados. (STJ , Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, T5 - QUINTA TURMA). 
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A excepcionalidade da prisão, em sede provisória, é apontada pela expressa 

exigência legal de que toda e qualquer medida cautelar requer a presença do binômio 

necessidade, isto é, que se trata de providência sem a qual não se pode alcançar a garantia da 

ordem pública, aplicação da lei penal e assegurar a investigação ou instrução criminal (Art. 

282, inciso I); e adequação da medida às circunstâncias objetivas e subjetivas do fato (Art. 

282, II), considerado a grande mudança do novo sistema, pois desde logo obstaculiza o uso 

abusivo e desproporcional das providências acautelatórias. 

Os princípios não se esgotam no rol analisado. Essa rápida abordagem é para 

relevar a importância do estudo dos princípios constitucionais. Todos esses princípios aqui 

aduzidos objetivam a proteção de um bem maior, a dignidade da pessoa humana, que integra 

um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e inspira todo o ordenamento 

constitucional vigente. Assim, nada pode justificar a duração prolongada, abusiva e irrazoável 

da prisão cautelar, principalmente quando a lentidão processual não deriva de ato 

procrastinatório atribuível ao réu, mas exclusivamente imputável ao aparelho judiciário. No 

capítulo seguinte, será feita uma abordagem acerca da prisão preventiva e das vantagens e 

desvantagens das alterações do Código de Processo Penal à luz dos princípios constitucionais. 
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4 A NOVA MOLDURA DA PRISÃO PREVENTIVA 

 

A prisão preventiva é a principal modalidade de prisão processual, cuja finalidade 

coincide com os fins do processo penal, dentre os quais garantir a utilidade e eficácia do 

futuro provimento jurisdicional. 

 

4.1   PRESSUPOSTOS 

 

São três os pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva: a) 

necessidade (periculum libertatis); b) indícios de suficientes de autoria e prova da 

materialidade (fumus comissi delicti); e c) admissibilidade. Lima (2012, p. 254) faz uma 

importante observação sobre os requisitos das medidas cautelares: 

 

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, para além da demonstração do fumus 

comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes 

de autoria ou de participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, 

da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou da garantia de aplicação 

da lei penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da 

impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão. 

Nesse sentido, o art. 282, §6º, do CPP, estabelece que a prisão preventiva será 

determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Na 

mesma linha, o art. 310, inc.II, do CPP, autoriza a conversão da prisão em flagrante 

em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se 

revelarem inadequados ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão.(grifo original). 

 

 

A presença do fumus boni júris (existência da prova da existência do crime 

consiste em haver elementos que demonstre que ocorreu uma infração penal) e dos indícios 

suficientes de autoria (constituem uma suspeita fundamentada de que o agente é o autor da 

infração penal), não é suficiente para a decretação da preventiva. Faz-se necessária a presença 

de um dos requisitos previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal, que caracterizam o 

periculum in libertatis, os quais são: garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

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

Para a utilização da custódia, devem-se observar ainda a demonstração da 

existência do crime e o indício suficiente de autoria. Ao discorrer sobre os elementos 

necessários para a determinação da custódia preventiva, Edilson Mougenot Bonfim (2011, 

p.83) observa que nada mais são do que hipóteses de resguardo da sociedade ou do processo 

(cautelaridade social ou processual), que são: 

a) Garantia da ordem pública  
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A ordem pública é um dos fundamentos da prisão preventiva que provoca muitas 

controvérsias na doutrina e na jurisprudência, pois seu conceito é considerado extremamente 

vago. Lima (2012, p. 258- 259-263) explica com clareza as três correntes existentes acerca do 

tema: 

Para uma primeira corrente (minoritária), a prisão preventiva decretada com 

fundamento na garantia da ordem pública não é dotada de fundamentação cautelar, 

figurando como inequívoca modalidade de cumprimento antecipado de pena. Para 

os adeptos dessa primeira corrente, medidas cautelares de natureza só podem ser 

aplicadas para garantir a realização do processo ou de seus efeitos (finalidades 

endoprocessual), e nunca para proteger outros interesses, como o de evitar a prática 

de novas infrações penais (finalidade extraprocessual). [...] Para uma segunda 

corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza á prisão preventiva 

decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem 

pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do 

acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à 

prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com 

delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros 

do crime. Acertadamente, essa corrente, é a majoritária, sustenta que a prisão 

preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da 

reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. O caráter é preservado, 

pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a 

impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o principio da 

prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se 

aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da 

sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. 

[...] Por fim, para uma terceira corrente, com caráter ampliativo, a prisão com 

base na garantia da ordem pública pode ser decretada com a finalidade de impedir 

que o agente, solto, continue a delinquir, e também nos casos em que o cárcere ad 

custodiam for necessário para acautelar o meio social, garantindo a credibilidade 

da justiça em crimes que provoquem clamor público. (grifo original) 

 

 

A garantia da ordem pública buscar garantir a paz social, visando evitar que o 

acusado pratique novos crimes, quer porque é acentuadamente propenso à prática de crimes, 

quer porque em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração 

cometida. 

A periculosidade do réu é o fator preponderante para a custódia cautelar. Em 

determinadas situações serve também a acautelar o meio social em face da gravidade do crime 

e de sua repercussão.  

b) Garantia da ordem econômica 

A doutrina majoritária defende que não há sentido de a “garantia da ordem 

econômica” ser inserida como uma possibilidade autorizada da prisão preventiva, visto que é 

abrangida pela garantia de ordem pública, pois, como explica Guilherme Nucci (2011, p.65): 

“a ordem econômica, quando abalada, tende a acarretar gravame à ordem pública”, e por não 

ser considerada uma medida ideal para coibir os abusos contra a ordem econômica.  
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O requisito da garantia da ordem econômica foi inserido no Art. 312 do Código de 

Processo Penal pelo artigo 86 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (Lei Antitruste). 

Muccio (2011, p.1187) explica o sentido da expressão ordem econômica: 

Os crimes passíveis de ser considerados atentatórios da ordem econômica são 

aqueles que podem provocar os efeitos mencionados no art.20 da Lei n. 8.884/1994. 

Infringem, portanto, a ordem econômica as seguintes condutas: de limitar, falsear ou 

de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; dominar 

mercado relevante de bens ou serviços; aumentar arbitrariamente os lucros; e exercer 

de forma abusiva posição dominante. Dessa forma, podem-se citar, especificamente, 

“os crimes definidos na Lei 8.137, de 27.12.1990, entre os quais o de elevar sem 

justa causa o preço de bens ou serviço, valendo-se de posição dominante no mercado 

(art.4º, VII, com a redação dada pelo art. 85 da Lei n.8.884/1994), na Lei n. 7492, de 

16.6.1986, que define os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e dá outras 

providências, e na Lei n.1.521, de 26.12.1951, que prevê os crimes contra a 

economia popular”. 

 

A decretação da prisão preventiva tem fundamento na garantia de ordem 

econômica, visando resguardar a credibilidade da Justiça. Com a medida, afasta-se da 

sociedade a sensação de impunidade, que é tão criticada nos crimes econômicos, tributários e 

financeiros.  

c) Conveniência da instrução criminal 

A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal 

constitui providência cautelar instrumental, pois é um meio para atingir o objetivo final. Uma 

interessante análise acerca da expressão “conveniência da instrução criminal” é feita por Lima 

(2012, p.272): 

Apesar de o legislador usar a expressão conveniência da instrução criminal, a 

medida cautelar não pode ser decretada com base em mera conveniência. Sua 

decretação está condicionada, sim, à necessidade ou indispensabilidade da medida a 

fim de possibilitar o bom andamento da instrução criminal. 

 

A conveniência da instrução criminal será utilizada como base para a decretação 

da prisão preventiva, quando o investigado ou acusado demonstrar que a pretensão de 

dificultar a busca da verdade real, lançando mão do seu poder econômico, influência social ou 

outros meios, como suborno ou ameaça de testemunhas, perito, vítima ou mesmo de sua 

autoridade, na tentativa de dificultar a colheita de provas durante a fase da investigação 

policial ou da instrução criminal. Uma vez encerrada a instrução criminal, deverá ocorrer a 

revogação da prisão preventiva decretada sobre esse argumento. 

 d) Assegurar a aplicação da lei penal  

A garantia de aplicação da lei penal tem o objetivo de tentar assegurar que o 

indiciado não se furte à aplicação da lei penal, através de uma possível fuga ou demonstração 

que irá evadir-se do distrito da culpa, no curso do processo, impossibilitando, dessa forma, o 
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dever do Estado do seu direito de punir, inviabilizando a futura execução de pena, se 

eventualmente o acusado por condenado. 

Muccio (2011, p.1188) relada exemplos de possibilidades da aplicação da prisão 

preventiva para assegurar a aplicação da lei penal: 

A preventiva para assegurar a aplicação da lei penal é possível quando o réu da 

provas inequívocas de não querer se submeter ao provável resultado desfavorável do 

processo, como por exemplo: pondo-se em Guga do distrito de culpa sem motivo 

justificável, motivando sua revelia; o desfazimento de SUS bens de raiz sem motivo 

justificável, com manifesta intenção de abandonar o distrito de culpa. A 

transferência de endereço sem prévia comunicação às autoridades da persecução, 

com o firme propósito de não ser mais encontrado; viajar para o Exterior sem 

autorização da autoridade competente etc. A falta de residência fixa, ocupação lícita, 

ligação efetiva com o distrito de culpa, são circunstâncias que vulneram e tornam 

incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória. Ela também se 

tem por justificativa quando o autor do fato empreende fuga ou se escusa em atender 

ao chamado judicial, dificultando o andamento do processo, retardando ou tornando 

incerta a aplicação da lei penal. 

 

A fundamentação da decretação da prisão preventiva baseada para conveniência 

da instrução criminal ou aplicação penal é instrumental, pois objetiva a efetividade da ação 

penal. 

Brasileiro de Lima (2012, P. 271) faz um enfoque importante sobre a situação do 

estrangeiro que comete um crime no território brasileiro e a garantia de aplicação da lei penal: 

 

[...] a condição jurídica de não nacional e a circunstância de o réu estrangeiro não 

possuir domicílio em nosso país não legitimam a adoção de qualquer tratamento 

arbitrário em nosso país não legítima a adoção de qualquer tratamento arbitrário ou 

discriminatório, mormente se houver acordo de assistência judiciária entre o Brasil e 

o país de origem do acusado em matéria penal, a permitir apoio durante a tramitação 

do inquérito e de eventual processo criminal.  

 
Tendo-se em mente que a prisão deve ser medida excepcional, reservada às 

hipóteses extremas, sendo regra a liberdade, afigura-se claro que a custódia provisória em 

apreço não deve subsistir.  

 e) descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras 

medidas cautelares 

A Lei nº 12.403/11 instituiu as medidas cautelares diversas do cárcere, cuja 

previsão legal é prevista no artigo 282 e especificadas nos artigos 319 e 320, todos do Código 

de Processo Penal. 

As medidas cautelares evitam a decretação das prisões cautelares. Para a sua 

aplicação é necessário estarem presentes alguns requisitos, como: a necessidade para a 

aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente 

previstos, para evitar a prática de infração penal; adequação, circunstâncias do fato e 
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gravidade; poderá ser aplicada isolada ou cumulativa de ofício, a pedido das partes ou 

mediante representação da Autoridade Policial ou a requerimento do Ministério Público, 

devendo, em regra, ser ouvida a parte contrária (salvo urgência ou perigo de ineficácia). 

Távora e Alencar (2013, p.583) fazem um breve apanhado sobre essas medidas 

cautelares diversas da prisão: 

Trata-se de caso acrescentado ao CPP, em face do caráter subsidiário da prisão 

preventiva (medida cautelar extrema). O legislador reformador previu várias 

medidas cautelares, menos gravosas ao direito de liberdade do acusado (art. 319, 

CPP), que devem preferir à prisão preventiva (medida residual, subsidiária) e que 

são impostas se atendidos os pressupostos gerais do art. 282 do Código. Uma vez 

descumprida, percebe-se que a medida cautelar em tela pode não se revelar 

adequada ou suficiente ao caso, admitindo-se a sua substituição ou cumulação com 

outra, ou em último caso, a decretação da preventiva, desde que o delito praticado 

comporte a medida, já que, de regra, a preventiva só é admitida para os crimes 

dolosos com pena superior a quatro anos (art. 313, I, CPP).  

 

A lei prevê que, no caso de descumprimento das cautelares aplicadas, o juiz, de 

ofício, ou mediante requerimento do membro do Ministério Público, assistente ou querelante, 

possa substituir a medida, impor outra cumulativamente, ou em último caso decretar a prisão 

preventiva. A autoridade policial também poderá, em caso de descumprimento da obrigação 

no curso do inquérito, fazer requerimento ao juiz para que modifique as condições.  

A substituição ou cumulação das medidas apenas poderá ocorrer motivadamente, 

e quando mais gravosa, somente após oitiva do imputado, para que lhe sejam garantidos o 

contraditório e a ampla defesa. 

A excepcionalidade da prisão, em sede de prisão provisória, é exigência legal. 

Toda e qualquer medida cautelar requer presença não apenas do fator necessidade (a garantia 

da ordem pública, aplicação da lei penal e assegurar a investigação ou instrução criminal, 

conforme o artigo 282, inciso I do Código de Processo Penal), mas também que a medida seja 

adequada às circunstâncias objetivas e subjetivas do fato (Art. 282, II), caso contrário é 

considerado uso abusivo e desproporcional das providências acautelatórias.  

 

4.2 ESPÉCIES 

 

Após alteração ocorrida pela Lei nº 12.403/11, ainda não é pacífico entre os 

doutrinadores e jurisprudência a classificação das espécies de prisão preventiva. Antes da 

alteração a prisão preventiva se dividia em obrigatória e facultativa, como expõe Lima (2012, 

p.247): 

Na redação original do Código de Processo Penal, era possível se falar em uma 

prisão preventiva obrigatória e a outra facultativa. Isso porque, embora o Código não 

usasse essa expressões, segundo a redação original do art. 312 do CPP, a prisão 
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preventiva seria decretada nos crimes a que fosse cominada pena de reclusão por 

tempo igual ou superior a dez anos. Logo, nessas hipóteses, tinha-se espécie de 

prisão preventiva obrigatória. A expressão prisão preventiva facultativa era usada 

em contraposição à preventiva compulsória, sendo cabível quando, além de prova da 

materialidade e indícios de autoria, estivessem presentes outros pressupostos. Com a 

extinção da prisão preventiva obrigatória pela Lei nº 5.349/67, que deu nova redação 

ao art. 312 do CPP, não há mais falar em prisão preventiva obrigatória nem 

facultativa. 

 

Atualmente, a prisão preventiva não é mais classificada em obrigatória (pois a 

legislação não impõe o dever de decretação) e facultativa (pois a prisão não fica somente a 

critério do juiz). 

Existem atualmente quatro correntes divergentes acerca das diferentes espécies de 

prisão preventiva. A primeira corrente classifica a prisão preventiva em duas espécies: a 

prisão preventiva autônoma, que deverá ser decretada quando estiverem presentes os 

requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e a prisão preventiva 

subsidiária, que ocorre em razão do descumprimento das medidas cautelares previstas no Art. 

319 do Código de Processo Penal. Oliveira (2011, p.33) é um dos doutrinadores filiados a 

esse posicionamento:                   

A prisão preventiva, então, passa a apresentar duas características bem definidas, a 

saber, a) ela será autônoma, podendo ser decretada independentemente de qualquer 

outra providência cautelar anterior; e, b) ela será subsidiária, a ser decretada em 

razão do descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta (grifo original). 

 

A segunda corrente sustenta que a prisão preventiva divide-se também em 

autônoma (que poderá ser decretada a qualquer momento da instrução e no curso do processo 

penal); a prisão preventiva substitutiva (que ocorrerá quando há o descumprimento de uma 

medida cautelar diferente da prisão); e acrescenta ainda a possibilidade da espécie chamada 

prisão preventiva convertida, que é decretada para substituir a prisão em flagrante. Muitos 

autores defendem essa corrente: 

Agora, diante da nova Lei, forçoso reconhecer que a própria prisão preventiva se 

reveste de diferentes espécies: preventiva autônoma: decretada no curso da 

persecução penal, quando o indiciado ou réu encontrava-se em liberdade (arts. 311 a 

316); preventiva substitutiva: ordenada como consequência do descumprimento das 

medidas cautelares pessoais alternativas à prisão (arts. 282, 4º e 312, par. ún.); 

preventiva convertida: determinada após a conversão do flagrante (art. 310, II). No 

último caso, ficam dispensadas as exigências do art. 313 do CPP, ou seja, os 

requisitos normativos ou condições de admissibilidade da preventiva. Isto porque o 

art. 310, II, de maneira clara, faz alusão tão somente à necessidade de observância 

do art. 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão.  

 

A terceira corrente sustenta que a prisão preventiva não possui espécies; que para 

ser decretada basta está de acordo com o estabelecido em lei, como defende Muccio (2011, 

p.1177): 
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Nosso Direito já distinguiu dois tipos de prisão preventiva: a obrigatória (também 

chamada de compulsória) e a facultativa.Já se previu entre nós que o juiz, diante de 

critérios objetivos, tinha de decretar a prisão preventiva. Não se lhe assegurava o 

prudente arbítrio para julgar da conveniência e necessidade da medida. Isso 

ocorreria em alguns casos em que se cominava ao crime a pena de reclusão por 

tempo igual ou superior a 10 (dez) anos. Ao juiz, então, só restava verificar a 

presença dos pressupostos genéricos (indícios de autoria e prova da existência do 

crime). Uma vez presentes aqueles e satisfeito o pressuposto específico- pena 

máxima em abstrato igual ou aqueles e satisfeito o pressuposto específico- pena 

máxima em abstrato igual ou superior a 10 (dez) anos- era obrigado a decretar a 

medida extrema. Para os demais casos, ficava ao prudente arbítrio do juiz decretá-la 

ou não. O juiz julgava, então da conveniência e necessidade da medida. Neste caso, 

a preventiva era facultativa. [...] A preventiva obrigatória ou compulsória deixou de 

ser comtemplada no art.312 do Código de Processo Penal. Hoje, qualquer referência 

à prisão preventiva dispensa que venha acrescida da expressão facultativa, pois a 

distinção era utilizada apenas para que fosse estremada da compulsória ou 

obrigatória, abolida de nosso ordenamento jurídico- processual penal. Agora, basta a 

expressão prisão preventiva, pura e simplesmente. 

 

Por fim, a quarta corrente sustenta que a prisão preventiva possui quatro espécies, 

como ressalta Felberg (2012, online):  

 

Prisão preventiva clássica, autônoma ou por decreto, promovida no decorrer da 

persecução criminal, quando o agente encontra-se em liberdade ou ao término da 

prisão temporária. Trata-se da preventiva clássica, já prevista antes da recente 

alteração, mas com modificação nas hipóteses legais permissivas (Art.313, do CPP). 

As disposições que lhe são atinentes estão nos artigos 311, 312, caput, 313, 315 e 

316 do Código de Processo Penal. Seus requisitos, especificamente, estão nos 

artigos 312, caput, e 313 do CPP, em que se destaca a necessidade para a sua 

decretação, no inciso I, do 313, de crime doloso punido com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Assim, em regra, por exemplo, um 

crime de furto simples (reclusão, de 1 a 4 anos) não admitirá o decreto da prisão 

preventiva clássica (autônoma), podendo, todavia, haver decreto baseado noutra 

hipóteses de preventivas, recém trazidas pela nova Lei. O limite legal de 4 (quatro) 

anos será uma importante referência, mas não parâmetro obstativo absoluto, uma 

vez que prescindível para as hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.Esta 

modalidade não admitirá ingerência espontânea judicial na fase inquisitorial, o que 

nos parece primoroso acerto do legislador, em atenção ao princípio acusatório. A 

prisão preventiva substitutiva (ou por substituição), prevista no 282, §4º e 312, 

parágrafo único, decretada como consequência do descumprimento das medidas 

cautelares pessoais alternativas à prisão. Entendemos que, neste caso, os requisitos 

do artigo 312, caput, devem estar presentes, prescindindo-se os do 313, do CPP. 

Para admitir, em tese, a imposição de alguma medida cautelar, a infração deve 

apresentar pena privativa de liberdade em seu preceito secundário (Art.283, §1º, 

CPP). Imaginemos, pois, que haja imposição de alguma medida cautelar, como a 

prisão domiciliar, por exemplo, numa infração com pena privativa de liberdade não 

superior a 4 (quatro) anos. Havendo descumprimento, poderá o juiz cumular ao 

agente outras medidas cautelares (282, §4º, CPP). Mas até quando? E se o agente 

continuar descumprindo as cautelares? Só restará ao magistrado decretar prisão 

preventiva substitutiva - cuja previsão vem em artigo distinto da autônoma - como 

forma coercitiva para obrigar o agente a cumpri-las. Não por outro motivo que, para 

nós, a imposição ou cumulação de cautelares ilegalmente admitirá a interposição de 

Habeas Corpus. A prisão preventiva por conversão, prevista no artigo 310, II do 

CPP, imposta quando o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, "converter a 

prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do 312 

deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão". Neste caso, ao contrário da preventiva clássica (autônoma), não 

há a restrição legal para o juiz decidir de ofício pela prisão, durante a fase 
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inquisitorial. Por fim, há a nova prisão preventiva para identificação, decretada, nos 

termos do artigo 313, parágrafo único, quando houver dúvida sobre a identidade 

civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. 

Somente poderá ser decretada se a dificuldade de identificação representar real 

impedimento à persecução criminal, pois do contrário inexistirá o periculum próprio 

da necessidade de imposição da cautelar. Da forma como está disposta, é prisão 

temerária, pois sequer exige pena privativa de liberdade, além de não fixar prazo 

máximo para cumprimento. Sem falar da sua prescindibilidade, ante previsão similar 

na Lei de Prisão Temporária (L.7.960/89 - art. 1º, inciso II). Entendemos, portanto, 

que se deva complementar com os requisitos do 313 do CPP. (grifo original). (grifo 

original) 

 

A presente pesquisa filia-se a essa terceira corrente, pois confere uma decisão 

mais específica, obedecendo dessa forma ao disposto no Art. 315 do Código de Processo 

Penal, que estabelece que a decisão que decretar substituir ou denegar a prisão preventiva será 

sempre motivada. 

A Lei nº 12.403/11 não alterou os pressupostos e requisitos para a decretação da 

prisão preventiva, que pela nova sistemática será decretada em caráter autônomo, por 

conversão da prisão em flagrante e subsidiariamente, em caso de descumprimento de cautelar 

diversa da prisão.   

 

4.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA NOVA LEI 

 

Após a análise das prisões cautelares e dos princípios constitucionais, vejam-se os 

impactos da lei no ordenamento jurídico, refletindo sobre a eficácia das alterações advindas 

da Lei nº 12.403/2011. 

 

4.3.1 Tentativa de diminuir a crise do Sistema Carcerário 

 

 

Com o aumento da violência na sociedade, crescem os problemas nas instituições, 

como as delegacias, as penitenciárias e as casas para abrir menores infratores. A falência do 

sistema penitenciário brasileiro é notória. A precariedade das instituições carcerárias, 

provocada pela superlotação, insalubridade, falta de assistência e de respeito com os direitos 

mínimos dos presos, vem tornando a finalidade de ressocializar do sistema carcerário uma 

tarefa quase impossível.  

A superlotação dos presídios e a degradação da infraestrutura levam a uma 

violação dos direitos humanos, provocam problemas de gestão e descontrole dos agentes 

sobre os internos, favorecendo a entrada do crime organizado nos presídios. Assim, em lugar 
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de fazer justiça e punir o crime com o objetivo de recuperação do criminoso, o sistema 

penitenciário brasileiro internalizou os fatores que causam a violência fora dele. 

O sistema prisional do Brasil, além de encontrar-se com dificuldade em atingir o 

objetivo final, passa por um aumento populacional alarmante, que agrava ainda mais essa 

situação. 

O Departamento Penitenciário Nacional, por do seu sistema de informações 

(InfoPen), disponibiliza relatórios gerenciais na qual constatou, que em dezembro de 2012, a 

existência de 548.003 presos custodiados no Sistema Penitenciário Brasileiro. Desse total, 

195.036 eram presos provisórios, 35.000 em delegacias. No Ceará a população carcerária é de 

18.619 presos, sendo 7.750 presos provisórios, 1.000 em delegacias, ou seja, os presos 

provisórios, aqueles que estão encarcerados esperando o julgamento definitivo representa 

quase metade da população atual do Sistema Carcerário Brasileiro.  

A taxa de encarceramento da população está se elevando rapidamente. Manter 

encarcerado um indiciado em estabelecimento penitenciário promíscuo fatalmente 

proporcionará uma “graduação” deste em um verdadeiro criminoso, tendo em vista que as 

nossas instituições penitenciárias, em vez de resocializar o excluído da sociedade, o 

degeneram. 

As mudanças da Lei nº 12.403/2011 têm recebido muitas críticas, principalmente 

sobre a prisão, que ficou mais restrita, tornando-se excepcional, fazendo com que a sociedade 

tema as suas consequências. Não obstante, veja-se pesquisa realizada pelo jornal Folha de São 

Paulo: 

Nos últimos três meses, um a cada seis presos em flagrante foi libertado em São 

Paulo. Antes de 4 de julho, data em que passaram a valer as novas medidas 

cautelares criadas pelas mudanças no Código Penal, a média de presos que eram 

libertados era de uma a cada nove. Os números constam de levantamento de Dipo 

(Departamento de Inquéritos Policiais) da capital paulista feito a pedida da Folha. 

De julho a outubro, cerca de 1.500 suspeitos delitos em flagrantes foram postos em 

liberdade. No período em torno de 8.700 pessoas foram detidas na cidade. Para 

advogados e defensores públicos ouvidos pela reportagem, esse aumento de 66% 

poderia Sr maior se o Judiciário não tivesse uma cultura do encarceramento tão 

arraigada. (BENITES, 2011, online). 

 

A sociedade, no geral, teme que com as alterações oriundas da lei ocorra a 

impunidade. Criou-se a falsa ideia de que seria concedida a liberdade ou a decretação de 

medidas cautelares diferentes do cárcere para todos os presos provisórios, já que a lei 

estabelece claramente que a prisão deve ser decretada como a última opção, que a liberdade é 

a regra, fazendo as alterações serem vistas com “maus olhos”. 
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Cano e Mussumeci (2013, p. 11) informa dados a pesquisa realiada no Rio de 

Janeiro objetivando mensurar os impactos da lei:  

 

A fim de avaliar os efeitos da Lei 12.403 no uso da prisão provisória, compararam-

se as primeiras medidas relativas à prisão ou liberdade dos réus adotadas pelos 

juízes em dois momentos – de 1º de janeiro a 6 de julho de 2011, antes da vigência 

dessa lei, e de 7 de julho a 31 de dezembro do mesmo ano, quando ela já estava em 

vigor. os dois períodos, por simplicidade, serão doravante denominados primeiro e 

segundo semestres de 2011. A expectativa inicial era de que a nova norma, abrindo 

aos juízes um leque muito maior de medidas cautelares aplicáveis, causasse de 

imediato uma redução significativa das decisões de prisão, perceptível nos dados do 

segundo semestre do ano. Para essa análise foram considerados 4.859 casos não 

arquivados e com informação sobre a primeira medida cautelar adotada. Era 

importante assegurar, metodologicamente, a não interferência de outros fatores além 

da entrada em vigor da lei, de modo a não enviesar a comparação – o que ocorreria, 

por exemplo, se o percentual de casos arquivados fosse mais alto no primeiro do que 

no segundo semestre, ou se, num dos dois períodos, houvesse uma proporção muito 

maior de processos sem informação sobre a primeira medida aplicada. As 

diferenças, entretanto, foram pouco significativas: arquivaram-se 13,3% dos casos 

no primeiro semestre e 11,3% no segundo; dos não arquivados, a proporção de 

informações faltantes sobre a primeira decisão variou de 8,4% a 9,4% entre os dois 

períodos.  

 

 

Tomando como base os dados das duas pesquisa acima citadas, a lei não terá esse 

efeito de liberar os presos provisórios, e provavelmente não irá ocorrer o esvaziamento dos 

presídios e delegacias. 

Já existe consenso de que é necessário buscar soluções para diferentes questões da 

desigualdade social e garantir os direitos humanos, bem como aumentar investimentos em 

segurança pública, pois é necessário criar no Brasil unidades prisionais que, além de punir 

com rigor, promovam a reabilitação e a reinserção do preso à sociedade com oportunidades 

fora o crime. 

Dessa forma, será possível fazer um acompanhamento do apenado e dos presos 

provisórios que se encontram encarcerados, permitindo um melhor controle sobre os 

indivíduos e uma diminuição na periculosidade das unidades prisionais do país, dando 

oportunidade de ser desenvolvido com eficácia o real objetivo do sistema carcerário, que é a 

ressocialização, bem ainda a implementação de uma política de conscientização da sociedade, 

implementando a ideia de que o ser humano é capaz de se reabilitar.  

 

4.3.2 Observância do princípio da presunção de inocência  

 
 

Como já mencionando ao longo do trabalho, o princípio da presunção de 

inocência, um dos mais importantes no sistema penal, é desrespeitado toda vez que ocorre a 
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decretação de uma prisão cautelar sem necessidade. A doutrina e jurisprudência plenamente 

majoritárias afirmam que a prisão cautelar convive com a presunção de inocência, desde que 

tenha caráter excepcional. Máximo e Castro (2012, online) falam sob o aspecto da 

observância da presunção de inocência:  

 

A prisão cautelar deve efetivamente ter a função de garantir a eficácia da decisão 

jurisdicional ao fim do procedimento penal. Ou seja, o encarceramento não pode ser 

caracterizado sob nenhum aspecto como uma forma de antecipação do cumprimento 

de pena. 

 

A presunção de inocência deve ser observada em todas as fases do processo penal, 

ou seja, tanto na fase investigatória (fase pré-processual), quanto na fase processual (ação 

penal). 

Não se pode exigir decretar uma prisão quando a pena não será de prisão. Muitas 

vezes, o indiciado é preso em decorrência de uma prisão preventiva e no decorrer da ação 

penal é provada a insignificância ou atipicidade da conduta, as provas se mostram 

insuficientes para juízo condenatório do indiciado, ou o indiciado fica preso cautelarmente, e 

assim ao final do processo ele não tem a mínima probabilidade de sofrer uma pena restritiva 

de liberdade e ele acaba tendo uma prisão processual mais grave do que a pena que será 

aplicada. 

Assim sendo, o maior prejuízo é do acusado, que renuncia sua vida, trabalho, 

compromissos e muitas vezes é rejeitado pela própria família, em prol de abstrata presunção 

em favor da sociedade. A criação de medidas cautelares diversas da prisão quebra o sistema 

bipolar até então existente entre liberdade provisória ou encarceramento. 

As novas alterações deixam clara a intenção do legislador em respeitar o princípio 

da presunção de inocência, proibindo a prisão preventiva para crimes com penas inferiores a 4 

(quatro) anos e quando for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Lemgruber 

(2013, p. 5) faz uma importante observação sobre o princípio em questão: 

 

Um dos problemas mais dramáticos do sistema penitenciário brasileiro é o grande 

número de presos provisórios que ele abriga: são 195 mil e representam 35% das 

pessoas encarceradas no país como um todo. Não se deve esquecer que a 

Constituição brasileira, pelo princípio da presunção de inocência, garante a toda 

pessoa acusada de crime o direito de aguardar em liberdade o resultado do processo. 

Não se deve esquecer que a Constituição brasileira, pelo princípio da presunção de 

inocência, garante a toda pessoa acusada de crime o direito de aguardar em liberdade 

o resultado do processo. Mas o que deveria ser exceção aqui tem constituído regra: 

aplica-se a torto e a direito a prisão cautelar, até mesmo nos numerosos casos em 

que, pela natureza do crime, a pena ao final do processo com toda a probabilidade 

não será de prisão. É esse sistemático desrespeito ao texto constitucional e aos 

tratados internacionais de que o Brasil é signatário que mantém superlotadas as 
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carceragens de presos provisórios em todo o país, em condições de vida ainda mais 

desumanas que as dos prisioneiros já condenados pela Justiça. 

   

O Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade da execução 

antecipada da pena, pois a liberdade é direito fundamental, não cabendo a sua banalização, 

tampouco a sua excessiva restrição, devendo o inocente ser levado ao cárcere somente em 

caso de comprovada necessidade.  

A nova lei das prisões e medidas cautelares também deve ser vista como uma 

tentativa de mudar a mentalidade de parte dos delegados de polícia e do Judiciário. Com as 

novas alterações, estabelece-se que a prisão deva ser usada para pessoas que realmente 

representem uma ameaça para a sociedade, racionalizando dessa forma as prisões cautelares e 

demonstrando que a criação de mais presídios não soluciona os problemas do sistema 

penitenciário, mas sim a perfeita aplicação das mencionadas alterações. 

 

4.3.3 Princípio da proporcionalidade 

 

Nos últimos anos, ocorreu a banalização da prisão preventiva, ajudando a 

ocasionar a superlotação do sistema prisional do pais. A lei consagra expressamente que não 

se pode decretar a prisão preventiva de alguém que esteja sendo processado por crime com 

pena máxima inferior a 04 anos, fixando uma proporcionalidade. A prisão será utilizada como 

ultima ratio, porém, como expõe Bitencourt (2004, p. 1-2), a prisão é um mal necessário:  

 

A prisão é uma exigência amarga, mas imprescindível. A história da prisão não é de 

sua progressiva abolição, mas a de sua reforma. A prisão é concebida modernamente 

como um mal necessário, sem esquecer que guarda em sua essência contradições 

insolúveis. O Projeto Alternativo alemão orientou-se nesse sentido ao afirmar que “a 

pena é uma amarga necessidade de uma comunidade de seres imperfeitos como são 

os homens. Por conhecermos bem as críticas que o encarceramento merece, 

acreditamos que os princípios de sua progressiva humanização e liberalização entre 

o conservadorismo e a convulsão abolicionista, não seguidos, claro, por nenhum país 

do mundo, independentemente dos seus regimes jurídicos e políticos. Propõe-se, 

assim, aperfeiçoar a pena privativa de liberdade, quando necessária, e substituí-la, 

quando possível e recomendável. Todas as reformas de nossos dias deixam patentes 

o descrédito na grande esperança depositada na pena de prisão, como forma quase 

que exclusiva de controle social formalizado. 

 

O princípio da proporcionalidade deve ser interpretado de acordo com as 

peculiaridades que o caso concreto apresentar. Devem ser observados os requisitos da 

necessidade e da adequação e da proporcionalidade. Lemgruber e Fernandes (2011, p.24) faz 

uma importante consideração:  
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...ainda que a nova ordem legal privilegie a liberdade do acusado, há muitas pessoas 

presas indevidamente é há casos evidentes de abusos cometidos pelos juízes. 

Levantamento da Defensoria Pública do Estado de São Paulo constatou, por 

exemplo, que a fiança tem sido a medida cautelar adotada preferencialmente e que 

os valores muitas vezes são fixados em níveis exorbitantes, de modo a inviabilizar a 

soltura. Cite-se o caso de um usuário de crack desempregado, acusado de furtar um 

aparelho celular, que teve sua fiança fixada em R$ 5.450,00, dez vezes o salário 

mínimo então em vigor e, provavelmente, vinte ou trinta vezes o valor do objeto 

furtado. Percebe-se, assim, que o suporte jurídico à liberdade não é suficiente para 

diminuir o uso indevido da prisão provisória. No Brasil sempre houve grande 

distância entre a “letra da lei” e a realidade dos tribunais, o que torna necessário 

fomentar entre juízes e promotores a cultura de respeito à Constituição e aos direitos 

dos acusados, mais do que simplesmente promulgar novas leis.  

 

O juiz deverá observar a gravidade abstrata e concreta da infração e as condições 

pessoais do indiciado para decidir se há necessidade da decretação da prisão preventiva ou de 

outra medida cautelar diversa da prisão, ou seja, os acusados deverão receber tratamento de 

acordo com a gravidade da conduta imputada. 

Para alguns indiciados, medidas cautelares, como apreensão do passaporte, 

pagamento de fiança, proibição de andar em determinados locais ou qualquer outra medida 

cautelar diversa da prisão, poderão ser suficientes; porém, para outros, o cárcere é o único 

meio para proteger os valores processuais. 

Máximo e Castro (2012, online) falam a respeito do princípio da 

proporcionalidade: 

Já a proporcionalidade pode ser concebida como a relação causal entre meio e fim, 

na qual se verifica a relação de adequação necessária da medida e sua 

proporcionalidade em sentido estrito com a consecução do fim obtido. Em análise 

pragmática, a proporcionalidade impede que um indivíduo acusado receba 

tratamento igual ou pior a um condenado. Por fim, a Corte consolidou entendimento 

de que a prisão cautelar não deve perdurar por tempo demasiadamente prolongado, 

pois, ao revés, poderá camuflar a natureza punitiva da medida, configurando 

verdadeira antecipação do cumprimento da pena. 

 

A proporcionalidade tanto impõe ao Estado a proteção do cidadão contra os 

abusos, que é pautado pela proibição de excesso e exige que o Estado não desproteja a 

sociedade, protegendo somente os presos com bases nos direitos fundamentais. Deve-se ter 

uma visão não apenas individual, mas também social; devem ser sobrepesados os riscos que o 

indivíduo oferece à sociedade. 

 

4.3.4 Dignidade da pessoa humana  

 
 

A Lei nº 12.403/2011 estabelece que os magistrados devem sobrepesar os 

prejuízos que toda prisão pode causar ao requerente, tais como: risco de AIDS (quase um 

terço da população carcerária é portadora de HIV), graves prejuízos físicos e psíquicos, risco 
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de rompimento familiar, de estrangulamento profissional, de rejeição social. Nessa trilha, 

expõe Bitencourt (2004, p.156): 

 

As mazelas da prisão não são privilégios apenas de países do terceiro mundo. De 

modo geral, as deficiências prisionais compendiadas na literatura especializada 

apresentam muitas características semelhantes: maus tratos verbais (insultos, 

grosserias etc.) ou de fato (castigos sádicos, crueldades injustificadas e vários 

métodos sutis de fazer o recluso sofrer sem incorrer em evidente violação do 

ordenamento etc.); superlotação carcerária, o que também leva a uma drástica 

redução do aproveitamento de outras atividades que o centro penal deve 

proporcionar (a população excessiva reduz a privacidade do recluso, facilita grande 

quantidade de abusos sexuais e de condutas inconvenientes); falta de higiene 

(grande quantidade de insetos e parasitas, sujeiras e imundícies nas celas, 

corredores, cozinhas, etc.); condições deficientes de trabalho, que podem significar 

uma inaceitável exploração dos reclusos ou o ócio completo; deficiência nos 

serviços médicos, que pode chegar, inclusive, a sua absoluta inexistência; assistência 

psiquiátrica deficiente ou abusiva (em caso de delinquentes políticos ou dissidentes 

pode-se chegar a utilizar a psiquiatria como bom pretexto científico para impor 

determinada ordem ou para convertê-lo em um castigo civilizado); regime alimentar 

deficiente; elevado índice de consumo de drogas, muitas vezes originado pela 

venalidade e corrupção de alguns funcionários penitenciários, que permitem e até 

realizam o tráfico ilegal de drogas; reiterados abusos sexuais, nos quais 

normalmente levam a pior os jovens reclusos recém-ingressos, sem ignorar, 

evidentemente, os graves problemas de homossexualismo e onanismo; ambientes 

propícios à violência, em que impera a utilização de meios brutais, onde sempre se 

impõe o mais forte. 

 

No Brasil, não há presídios decentes. Reconhecer, de forma antecipada, suposto 

autor de crime e aplicar a sanção da pena privativa de liberdade deve ser atitude de extrema 

excepcionalidade. Caso contrário, estar-se-á cometendo pena de arbitrariedade e se está a 

cometer um novo crime como consequência do inicial, principalmente no Estado do Ceará, 

onde os processos são, em geral, morosos por natureza.  

As alterações advindas da Lei nº 12.403/2011 estão peregrinando para assegurar a 

plenitude da efetivação dos direitos humanos no Brasil e se ajustar aos preceitos aos quais o 

país se obrigou com a ratificação e promulgação da Convenção Americana de Direitos 

Humanos (Marcela de Fátima Menezes e Daniel Guimarães Medrado de Castro, online). 

O filme Prisioneiro da Grade de Ferro aborda como era o dia-a-dia no Carandiru, 

que era o maior complexo penitenciário da América Latina, desativado em dezembro de 2002.   

No decorrer o filme, abordam-se os dramas pessoais dos presidiários, com o 

registro da precária vida dentro da unidade prisional.  Nos depoimentos dos presidiários, no 

geral, observam-se a desesperança, a sensação de inutilidade e um desespero para com o 

futuro, diante da descriminação da sociedade, ao sair do cárcere. Ao cantar um rap, o detento 

Mr. Pequeno conta sua vida: 
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O que eu tenho a lhe dizer é uma coisa muito séria, a minha vida foi uma miséria, 

não dei sorte com a justiça, nem com a polícia, então, vou lhe contar desde o 

princípio como tudo aconteceu: fui fazer um assalto, a polícia me prendeu, eu era 

pequeno, dez anos de idade, entrei no crime, conheci a malandragem, fui parar na 

FEBEM, no centro da cidade, olha que eu fui preso com dez anos de idade, quatro 

anos lá fiquei e muito aprendi, eu nunca vou esquecer, o quanto eu sofri, entre 

muralhas, guardas e rebeliões, motins, chacina, vivo no mundo cão. 

(PRISIONEIRO, 2003) 

 

Ele narra o sofrimento de sua vida, o descaso do Estado com os presidiários; que 

já havia passado por outras instituições; que ocorreu a violência de seus direitos humanos; e 

que não houve a sua recuperação e ressocialização. Mendes (online) fala da importância da 

criminologia para auxiliar o direito penal, na aplicação da pena privativa de liberdade e das 

medidas cautelares: 

A criminologia visa estudar com mais precisão o perfil biopsicossocial do 

delinquente, a fim de fornecer elementos necessários para ajudar na ressocialização 

do mesmo e na prevenção específica. Ressalta-se que o encarceramento, por si só, 

não é suficiente para fazer cumprir as finalidades da pena, principalmente no que 

tange a ressocialização. É preciso que haja uma combinação de outros fatores, tais 

como a realização do exame criminológico e consequente aplicação de medidas 

adequadas ao preso, para que a reinserção seja almejada. É salutar dizer, que do jeito 

que se encontra o sistema carcerário, nenhum preso que for posto lá dentro será 

reintegrado, mas sim estigmatizado pelo fato de ter sido um presidiário, isto porque 

a prisão é o muro que a sociedade constrói para separar “pessoas boas” de pessoas 

“más”, mas se esquecem que um dia as “pessoas más” vão ser postas em liberdade. 

É por isso que a reincidência criminal vem crescendo, pois os delinquentes não são 

“cuidados” da maneira que precisam, mas apenas são posto em celas e lá 

abandonados pelo Estado. Devido ao problema, a Lei 12403 vem e cria medidas 

cautelares alternativas a prisão cautelar, haja vista que, a encarcerar o delinquente de 

baixo ou médio potencial ofensivo seria totalmente contrário ao que preleciona o 

estudo da Criminologia; seria estigmatizá-lo como delinquente antes mesmo de 

entender e apurar o crime. Nesses tipos de réus, a tentativa de ressocialização deverá 

ser feita com medidas alternativas, e só no caso de seu descumprimento, sendo, 

então, verificado que este possui personalidade desviada, e que deverá ser levado ao 

cárcere e lá ser aplicado tratamento adequado. Assim, vê-se que a Lei 12403, 

evoluiu no que tange a influencia da criminologia nas ciências penais, em que pese 

ainda ter deixado, ainda, de dispor sobre outras situações de grande importância, em 

que a criminologia poderia auxiliar o direito penal.  

 

O acusado não pode ser submetido a um ambiente propício à criminalidade, e, 

caso seja necessário, o Estado tem que garantir o mínimo de dignidade humana e aplicar a 

verdadeira da finalidade da prisão de ressocializar. 

 

4.3.5 O problema da impunidade 

 

O Brasil atualmente possui cerca de 548 (quinhentos e quarenta e oito) presos, o 

que corresponde a uma lacuna de aproximadamente 204 mil vagas no sistema carcerário, 

conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional.  
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A Lei nº 9.099/1995 permitiu a adoção de penas alternativas, que buscam atribuir 

ao infrator uma pena proporcional ao delito cometido, com penas diversas do cárcere, que são 

concedidas para aqueles crimes considerados de menor potencial ofensivo. 

O objetivo inicial da Lei nº 9.099/1995 era o de despenalizar os crimes de menor 

relevância, substituindo a pena de prisão por penas alternativas, aliviar as Varas Criminais e 

tentar diminuir a superlotação do sistema carcerário. 

A aplicação das penas alternativas vem sendo considerada por grande parte da 

doutrina e dos aplicadores do direito como a solução para o sistema penitenciário, pois 

possibilita a regeneração do condenado no convívio social e familiar. Dessa forma, evita-se o 

aprisionamento daqueles infratores que tenham cometidos crimes considerados pela lei de 

menor potencial ofensivo. 

Todavia, as penas alternativas não apresentam redução do número da população 

carcerária, como grande parte da doutrina afirma. Sua eficácia projeta-se para o aspecto social 

e psicológico, no sentido de se reparar o infrator no tratamento comunitário. Contudo, não tem 

se demonstrado a solução do sistema carcerário, pois a substituição se dá apenas para os 

crimes de menor potencial ofensivo e que não geram a prisão do condenado. Dessa forma, não 

há que se falar em redução da massa carcerária com a aplicação das penas alternativas. 

O Ministério da Justiça, para tentar reduzir a superlotação do sistema prisional, 

defende a aplicação de penas alternativas ao encarceramento. Augusto Rossini, atual diretor 

do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, ao palestrar no 7º 

Congresso Nacional de Alternativas Penais, falou: “Nosso grande desafio é convencer a 

sociedade que alternativa penal não é impunidade. Temos que refletir quantas pessoas estão 

presas e não deveriam estar”.  

O Sistema Brasileiro de Penas e Medidas Alternativas teve seu modelo 

reconhecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma das melhores práticas 

para redução da superlotação carcerária no mundo.  (BRAZIL, 2011, online). 

Esse mesmo ideal sobre as penas alternativas, e necessário lançá-lo sobre as 

medidas alternativas à prisão, pois, atualmente, cerca de 169.075 de presos provisórios, o que 

equivale a 44% (quarenta e quatro) da população carcerária, os quais ainda esperam serem 

julgados, e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é uma alternativa para 

enfrentar o problema do sistema prisional em crise. 

As alterações provocadas pela Lei nº 12.403/2011 não representam a impunidade 

no Brasil. A impunidade acontece quando o indivíduo é condenado e encontra mecanismos de 
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evitar a aplicação da pena, logo, deixar de impor a prisão cautelar para  decretar medidas 

cautelares que sejam menos prejudiciais não é fomentar a impunidade, mesmo porque aquela 

pessoa ainda não foi declarada culpada.  

 

4.3.6 Falta de fiscalização das medidas cautelares  

 

 
Foram elencadas dez medidas cautelares pessoais, com o objetivo de assegurar a 

ordem processual. Parte dessas medidas já se encontrava inserida na legislação penal, como a 

restritiva de direitos; já outras são inéditas no nosso ordenamento jurídico, como o 

monitoramento eletrônico.  

As medidas cautelares somente podem ser decretadas pelo magistrado, podendo 

ser decretadas de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do querelante, se no curso 

do processo penal, já que na fase investigativa somente poderão ser decretadas se houver 

representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. 

As medidas cautelares podem ser aplicadas a qualquer infração penal, desde que 

preenchidos os requisitos da necessidade e adequação e quando houver urgência e risco de 

inefetividade da tutela, previstos em lei, de modo que a prisão preventiva seja decretada em 

razão da insuficiência destas ou pelo descumprimento. A única restrição à aplicação 

das medidas cautelares é a prevista no § 1º do artigo 283 do Código de Processo Penal. Assim 

sendo, não podem ser aplicadas as medidas cautelares às infrações a que a lei não comine 

pena privativa de liberdade, seja isolada, cumulativa ou alternativamente, por expressa 

previsão legal no § 1º do Art. 283. 

As medidas cautelares receberam as principais críticas das alterações ocorridas 

pela Lei nº 12.403/2011, por falta de esclarecimento do legislador em estabelecer como e 

quem será responsável pela fiscalização das medidas cautelares como descreve Bandeira 

(2012, online): 

 

O número de presos provisórios- aqueles que não foram julgados- aumentou 6,3% 

no país entre junho de 2011 e junho de 2012. O crescimento ocorreu mesmo depois 

da mudança do Código de Processo Penal, que proibiu a prisão preventiva para 

crimes com pena menor ou igual a quatro anos.[...] A expectativa era que o ritmo de 

crescimento caísse com a nova regra para as prisões preventivas. [...] Os juízes 

deveriam impor medidas como uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de acesso 

a alguns locais e o pagamento de fiança em vez de restrição à liberdade. Para o juiz 

coordenador do departamento de fiscalização do sistema carcerário do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), Luciana Losekann, os juízes não adotam medidas 

cautelares pois a lei não tem mecanismo de fiscalização. “Alei em tese, não pode ter 

“pegado” porque existe uma certa desconfiança em relação a sua efetividade. Uma 
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das medidas previstas é a proibição de acesso a vários lugares. Mas quem fiscaliza 

isso? A lei é omissa”, diz. O secretário de Assuntos Legislativos do ministério, 

Marisvaldo Pereira, diz que o excesso de prisões provisórias contribui para a 

superlotação dos presídios e põe o preso de menor potencial ofensivo em contato 

com facções criminosas. Ele diz que é preciso mais investimento dos Estados para 

que as medidas cautelares sejam implementadas.  

 

Nucci expõe sua opinião em seu livro Prisão e Liberdade (2011, p.88): “o sucesso 

ou fracasso das novas medidas dependerá de dois fatores preponderantes: a) a efetiva 

aplicação pelos juízes; b) o apoio, em forma de recurso estatal, para muitas delas, como, por 

exemplo, a monitoração eletrônica”. 

Vejam-se abaixo duas notícias sobre o que Estado de São Paulo está fazendo para 

fiscalizar as medidas: 

 

Folha de São Paulo: Logo no início da vigência da lei, uma das reclamações dos 

magistrados era de que não havia segurança em conceder cautelares porque não 

sabiam se os beneficiados seriam fiscalizados. Isso porque a polícia não tinha 

elementos para comprovar se determinada pessoa que cumpria uma cautelar poderia 

ou não sair à noite, por exemplo. Agora, com mudanças no sistema de informática 

do Instituto de Identificação, já é possível saber se uma pessoa está cumprindo uma 

cautelar ou não. (BENETES, 2011, online). 

As prisões cautelares, a despeito da lei nº 12.403/2011,vêm aumentando de modo 

assustador e hoje 41% dos detidos estão encarcerados sem condenação definitiva. 

Desmedidamente usada, a prisão cautelar funciona como verdadeiro justiçamento 

que pune antes da sentença final, negando os fundamentos da lei que a justificam. É 

pena antecipada que se transforma, isto sim, em “método de investigação”. 

(MACHADO, 2014, online). 

 

A Secretaria de Cooperação nos Assuntos de Segurança de Campinas formará um 

banco de dados para que seja intensificada a fiscalização de pessoas que estejam sob 

medida cautelar na Justiça. São os casos de pessoas que foram beneficiadas pela 

mudança no Código Penal e que, ao invés de serem presas, têm de cumprir medida 

cautelar, como a proibição de frequentar determinados locais ou ficar fora de casa à 

noite. A ordem de serviço foi publicada nesta quinta-feira (3/11) no Diário Oficial 

do Município (DOM) e começa valer a partir desta sexta-feira (4/11). O banco de 

dados estará disponível na Inspetoria de Sistema de Controle e Comando (Cecom), 

uma central de informações já existente na guarda, que funciona junto com a Central 

Integrada de Monitoramento de Campinas (Cimcamp). Por meio desse sistema, na 

abordagem de rotina de um indivíduo, o guarda municipal poderá verificar se o 

mesmo está sob medida cautelar e, com isso, ter informações se esse está 

descumprindo as ordens estipuladas pela Justiça. Segundo o chefe de gabinete da 

secretaria, Rodrigo Batista Coelho, a intensificação desse patrulhamento foi uma 

solicitação feita pelo Poder Judiciário depois que as alterações do Código Penal 

entraram em vigor, em julho. “Essa vai ser uma ferramenta para conseguir atender o 

Judiciário e melhorar o cumprimento das medidas cautelar.” De acordo com ele, a 

Justiça tem encaminhado ofícios à guarda municipal informando dados de pessoas 

de Campinas que estão sob medida cautelar. No documento, também foi solicitado 

apoio da corporação para que ela seja cumprida. De agosto até agora, cerca de 15 

ofícios foram encaminhados à secretaria, segundo Coelho. “Vale ressaltar que nem 

todas as varas têm mandado esses documentos. Mas conforme esses ofícios vem 

chegando, vamos abastecer o banco de dados.” Segundo ele, a criação do banco de 

dados não teve custo já que a Guarda Municipal possui um sistema de cadastro. A 

Polícia Militar já possui sistema parecido. Segundo informações da assessoria de 
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imprensa, todos os dados criminais de qualquer pessoa, inclusive as que estão sob 

medida cautelar, estão disponíveis no sistema da PM. (MOZER, 2011, online). 
 

As medidas cautelares diversas da prisão se apresentam como um marco evolutivo 

no sistema processual penal, valorizando o princípio constitucional da presunção de 

inocência. Para propiciar a eficácia dessas medidas, é imprescindível que os Estados 

encontrem, cada qual dentro das suas características, recursos, necessidades, instrumentos 

necessários a sua fiscalização. Caso não haja esse esforço conjunto, a lei não atingirá seus 

objetivos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O avanço legislativo é inquestionável em relação à previsão normativa tem como 

regra a manutenção da liberdade do indivíduo, no entanto, na prática o que se veem são a 

banalização e a utilização desnecessária da prisão provisória para tentar dar efetividade ao 

processo ou para atender ao clamor público, implantando na sociedade a falsa sensação de 

justiça e de segurança. 

A privação de liberdade vinha tornando-se a regra diante dos altos índices de 

criminalidade, e uma prova desse fato são as informações publicadas pelo Departamento 

Penitenciário Nacional que atualmente quase metade das vagas do Sistema Carcerário do país 

são preenchidas por presos provisórios.  

A lei criou institutos diversos do cárcere, como a prisão domiciliar e as medidas 

cautelares pessoais diversas da prisão, que aumentam o poder discricionários dos juízes e 

reafirmam a desnecessidade da prisão cautelar, nos casos específicos, aos presos provisórios. 

A Lei n.º 12.403/2011, desde sua publicação e entrada em vigor, tem causado 

grandes embates jurídicos; isto, porque parcela considerável de doutrinadores, processualistas 

e da sociedade se manifestaram e avaliam a lei de forma negativa, pois visualizam as 

alterações como uma forma de assegurar a impunidade, e não a humanização do sistema 

penal, que objetiva a não banalização do cárcere. 

Apesar das receber críticas, as alterações oriundas da Lei nº 12.403/2011 

representaram importantes alterações ao sistema processual penal, principalmente em relação 

às prisões cautelares, pois o legislador adequou o Código de Processo Penal aos princípios 

previstos na Constituição de 1988, valorizando os direitos fundamentais. 

Para a obtenção de resultados positivos na aplicação da lei, faz-se necessário que 

o Estado amplie os investimentos em políticas de seguranças e de tecnologias que permitam 

aos policiais e ao Judiciário agirem juntos, realizando suas atividades de forma cada vez mais 

eficiente, para conseguir fiscalizar as medidas cautelares.  

No mesmo sentido, também é importante destacar a necessidade de se investir na 

qualidade do Sistema Penitenciário Brasileiro, implantando um tratamento penal com novos 

conceitos, reforçando a noção do verdadeiro Estado Democrático de Direito na consciência da 

comunidade, com o objetivo de reinserir o ex- presidiário na sociedade, e, quanto ao preso, 

para que ele não volte a delinquir. 
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Em suma, a Lei nº 12.403/2011 é positiva, buscando encerrar os excessos na 

decretação de prisões cautelares e impor limites mais adequados ao acusado em processo não 

findo, sem, entretanto, privar-lhe da liberdade. As críticas que são lançadas nos meios de 

comunicação são infundadas e realizadas por profissionais que ainda não perceberam que o 

maior problema do Judiciário brasileiro é a ausência de uma estrutura ágil e concatenada, de 

funcionários e de salários dignos, e que a criminalidade só será combatida com a educação e a 

inclusão social, e não com leis mais rígidas. 

Por tudo isso, depreende-se que para a eficácia e aplicabilidade da lei é necessário 

que todos os operadores do direito reconheçam a importância e a necessidade de aplicar 

medidas alternativas e que decretem as prisões cautelares somente quando realmente for 

necessário, valorizando a dignidade e afetando o menos possível o indivíduo que ainda não 

possui uma condenação criminal transitada em julgado. 
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