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RESUMO 

 

Analisa-se as alterações produzidas pela Lei Federal nº 12.403/11 no Código de Processo 

Penal, com especial enfoque na dinâmica entre as novas medidas cautelares de natureza 

pessoal alternativas à prisão e a prisão preventiva. O novel diploma legislativo estabeleceu 

novos paradigmas para a decretação da prisão preventiva, tão banalizada na realidade jurídica 

brasileira, e encerrou o vetusto sistema binário (prisão/liberdade provisória) em matéria de 

cautelares penais ao introduzir medidas descarcerizadoras. Por se tratar de lei recente, 

diversos pontos ainda não estão pacificados na doutrina e na jurisprudência, bem como o 

legislador acabou por deixar lacunas quanto a determinados aspectos. Destarte, através de 

exaustiva pesquisa doutrinária e jurisprudencial, procurou-se analisar, após um breve esforço 

histórico da pena privativa de liberdade, da falência do sistema carcerário e da evolução 

legislativa das prisões cautelares no ordenamento jurídico brasileiro, os temas de maior 

divergência, destacando-se os possíveis efeitos intertemporais da Lei nº 12.403/11, o 

delineamento constitucional da prisão preventiva, a interação entre esta e as novas medidas 

cautelares, o procedimento de aplicação, os recursos cabíveis, a legitimidade para o 

requerimento, as medidas cautelares em espécie e as características e estrutura principiológica 

comuns a essas medidas e à prisão preventiva. As eventuais soluções aqui indicadas buscam 

conferir maior coerência e efetividade ao novo sistema de cautelares penais, pugnando pela 

mudança de mentalidade dos operadores do direito, a fim de que se atinja o desiderato das 

modificações promovidas, sem olvidar dos direitos e garantias constitucionalmente 

assegurados ao indivíduo sujeito à persecução penal. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Penal. Prisão preventiva. Medidas cautelares alternativas 

à prisão. Lei Federal nº 12.403/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It analyzes the changes produced by Federal Law No. 12.403/11 in Brazilian Code 

of Criminal Procedure, with special focus on the dynamics between the new injunctive reliefs 

of personal alternatives to imprisonment and preventive detention. The novel piece of 

legislation established new paradigms for the adjudication of custody, so common place in the 

Brazilian legal reality, and ended the age-old binary system (prison/provisional liberty) on 

precautionary measures when introducing alternative options to prison. Because this new law, 

several points are still not pacified in doctrine and case law, so well the legislature ended 

up leaving gaps in certain aspects. Thus, through exhaustive research in the doctrine and 

jurisprudence, we tried to analyze, after a brief historical effort of custodial sentence, the 

failure of the prison system and the legislative developments about prison precautionary 

in Brazilian legal system, the issues of greatest controversy, especially the possible 

intertemporal effects of Federal Law No. 12.403/11, the constitutional design of detention, 

the interaction between this and the new injunctive reliefs, the application procedure, 

the appropriate appeals, the legitimacy of the request, the precautionary measures in kind 

and the common characteristics and principles applied to these measures and preventive 

detention. Possible solutions listed here are seeking to confer greater coherence and 

effectiveness in the new system of precautionary criminal, fighting for change in the mindset 

of legal community in order to achieve the purposes that the changes promoted, without 

forgetting the guaranteed constitutional rights and guarantees to the individual subject 

to criminal prosecution. 

 

Keywords: Criminal Procedure. Detention. Injunctive reliefs. Federal Law No. 12.403/11. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral, através de um recorte na esfera do 

direito processual penal e do direito constitucional, fornecer um estudo acadêmico acerca da 

dinâmica entre a prisão preventiva e as novas medidas cautelares de natureza pessoal, 

introduzidas no Código de Processo Penal pela Lei Federal nº 12.403/11, analisando as 

principais divergências doutrinárias e jurisprudenciais, bem como contextualizando o tema 

diante da falência do sistema carcerário no Brasil. A metodologia consistirá em um estudo 

analítico-descritivo, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, 

documental, pura, qualitativa, descritiva e exploratória. 

No capítulo dois, realizar-se-á um breve esforço histórico sobre a pena privativa 

de liberdade e a falência do sistema carcerário, principalmente no contexto brasileiro, bem 

como a evolução legislativa das medidas cautelares de natureza pessoal e sua aplicação em 

face do direito intertemporal. No capítulo seguinte, delinearemos os contornos para a 

decretação da prisão preventiva à luz da sistemática constitucional e as alterações sofridas por 

este instituto com o advento da Lei Federal nº 12.403/11, destacando-se a dinâmica entre essa 

modalidade de encarceramento e as medidas alternativas à prisão. Por derradeiro, serão 

abordados os aspectos comuns às medidas cautelares de natureza pessoal, incluindo-se a 

prisão preventiva, e as medidas cautelares diversas da prisão em espécie, especialmente no 

que tange aos requisitos autorizadores de sua imposição, seu âmbito de aplicação, o prazo de 

duração dessas medidas e os recursos que lhes são cabíveis. 

O atual Código de Processo Penal (Decreto-lei nº 3.689/1941), editado durante o 

Estado Novo e a Carta Constitucional de 1937, foi elaborado com um viés autoritário, sob 

forte influência da legislação processual italiana da década de 30, marcado pela presunção de 

culpabilidade do indivíduo sujeito à persecução penal e pelo consequente automatismo na 

decretação das prisões provisórias, como se infere da própria Exposição de Motivos, subscrita 

pelo Ministro Francisco Campos. 

Nestes 70 anos, desde a sua promulgação, o Estado brasileiro esteve sob a égide 

de três Constituições (1946, 1967 e 1969) até se chegar à atual Constituição Federal de 1988, 

de maneira que diversos dispositivos foram revogados, pois incompatíveis com a sistemática 

constitucional, que, em matéria penal, passou a privilegiar os princípios da presunção de 

inocência e da dignidade da pessoa humana, com os diversos tratados internacionais de 

direitos humanos subscritos pelo Brasil e com as reformas pontuais feitas pelo legislador no 

Código de Processo Penal.  
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A despeito da supremacia da Constituição e das referidas alterações legislativas, o 

estatuto processual penal passou a albergar incoerências sistêmicas, pois enquanto alguns de 

seus dispositivos eram modificados, outros permaneciam com a redação original pautada na 

lógica do autoritarismo e da presunção de culpabilidade. Nesta senda, tornou-se fundamental 

o trabalho da jurisprudência e da doutrina na tarefa de interpretar esses dispositivos 

inalterados conforme a Constituição Federal de 1988 e as alterações legislativas empreendidas 

ao longo do tempo, possibilitando (ou não) sua aplicação no contexto da nova realidade 

jurídica brasileira. 

Nesse contexto histórico, ocorreu, pelos mais diversos motivos que serão mais 

bem avaliados no capítulo dois, a implosão do sistema carcerário brasileiro nos últimos 25 

anos, o que pode ser muito bem constatado pelo aumento do número de presos provisórios. 

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o contingente de presos 

temporários, que, em 1990, era de 16.200 (18%) em universo total de 90.000 detentos, passou 

a alarmantes 256.852 reclusos em junho de 2011, correspondendo à cerca de 48% da 

população carcerária, que está, atualmente, na faixa dos 513.802 habitantes. 

Esta situação deriva, em verdade, da banalização do uso das medidas cautelares de 

natureza pessoal, especialmente a prisão preventiva, seja pelo abuso de alguns magistrados na 

decretação da medida excepcional, seja pela lógica autoritária da sistemática original do CPP, 

que ainda proporcionava consequências em matéria de restrições provisórias à liberdade de 

locomoção do indivíduo. De tal modo, muitos juízes valiam-se das prisões processuais como 

mecanismos de resposta penal instantânea em um verdadeiro contexto de Direito Penal de 

Emergência, marcado pelo recrudescimento da política criminal. Em suma, subvertia-se a 

lógica de excepcionalidade dessas medidas. 

É cediço que a prisão, provisória ou definitiva, é a forma de ingerência estatal 

mais agressiva à dignidade do indivíduo e aos seus direitos fundamentais, dada sua aptidão 

em segregar e estigmatizar o detento, sendo a banalização da prisão processual capaz de afetar 

definitivamente o processo de ressocialização. Ademais, são conhecidos os efeitos 

criminógenos do cárcere, que estimula a reincidência e a degradação moral e física do recluso. 

Essa “ordinarização” das prisões provisórias decorria da própria sistemática da lei 

penal adjetiva em relação às medidas cautelares de natureza pessoal. Adotou-se, por muito 

tempo, o sistema bipolar, no qual o juiz tinha apenas duas opções: decretar a prisão preventiva 

ou conceder liberdade provisória. Em vários casos, a decretação da prisão preventiva 

revelava-se desproporcional no caso concreto, porém, como não existiam mecanismos 

cautelares intermediários que possibilitassem a aplicação de vínculos menos ofensivos aos 
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direitos fundamentais do imputado e mais adequados às peculiaridades do caso concreto, o 

magistrado acabava impondo a medida excepcional como meio de tutelar o desenvolvimento 

do processo. 

Neste contexto, era imperativo que o legislador instituísse medidas cautelares de 

natureza pessoal alternativas à prisão, inclusive com o escopo de reservar a segregação a 

casos excepcionais, respeitando-se o princípio da proporcionalidade, em suas vertentes 

negativa (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) e positiva (vedação 

de proteção deficiente). 

Em 2001, com o intuito de modernizar a legislação processual penal, o então 

Ministro da Justiça, José Carlos Dias, constituiu, por meio da Portaria nº 61/2000, uma 

Comissão para o trabalho de reforma, tendo como membros os eminentes juristas Ada 

Pellegrini Grinover (presidente da comissão), Petrônio Calmon Filho, Antônio Magalhães 

Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Jr., entre 

outros. 

O referido corpo de juristas apresentou sete anteprojetos de lei, entre os quais o 

Projeto de Lei (PL) nº 4.208/2001, com o fito de reformar o sistema de cautelares penais. 

Após longo tempo de tramitação e com a apresentação do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 

156/09, cujo objetivo é a elaboração de um novo Código de Processo Penal, eis que, para a 

surpresa de boa parte da doutrina, vem a lume a Lei Federal nº 12.403/11, decorrente do PL nº 

4.208/01. 

Destarte, a criação de medidas cautelares diversas da prisão, que resultou na 

extinção do sistema binário (prisão/liberdade provisória), e a adoção de um modelo polimorfo 

(multicautelar), em consonância com a tendência global de política criminal minimalista, 

influenciado pela legislação europeia, bem como a consagração da natureza excepcional da 

prisão preventiva, à luz do princípio da proporcionalidade, previsto de forma implícita na 

Carta de Outubro e de forma expressa no estatuto processual penal com o advento da Lei 

Federal nº 12.403/11, revelam-se como as principais inovações da referida lei. 

As alterações produzidas pelo novel diploma normativo são muito mais profundas 

do que se pode imaginar em uma primeira leitura. Muitas mudanças estão implícitas e 

espalham-se por todo o sistema processual penal, inclusive em relação à legislação especial. 

Ademais, como se trata de lei recente, doutrina e jurisprudência não chegaram ainda a um 

consenso quanto às eventuais lacunas existentes e as divergências na interpretação de seus 

dispositivos, o que denota a necessidade desta pesquisa. 
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2 DAS PREMISSAS FUNDAMENTAIS E ASPECTOS INTRODUTÓRIOS DA LEI 

FEDERAL Nº 12.403/11 

 

Neste capítulo, buscaremos traçar um breve panorama das premissas 

fundamentais e aspectos introdutórios da Lei nº 12.403/11, estabelecendo o contexto histórico 

e legislativo que conduziu à sua elaboração e a possibilidade de produção de efeitos 

intertemporais em decorrência da sucessão de leis no tempo. 

Impende-se destacar, primeiramente, a evolução histórica da pena privativa de 

liberdade. Trata-se de requisito essencial para que se possa compreender o fracasso da pena de 

prisão e de suas finalidades institucionais, que decorrem, precipuamente, dos discursos e 

doutrinas que influenciaram as transformações desse instituto durante a história. No contexto 

da crítica da pena privativa de liberdade, será realizada também uma breve abordagem das 

penas e medidas alternativas ao cárcere. 

Deve-se perceber que a falência do sistema carcerário brasileiro confunde-se com 

o próprio fracasso da prisão como modelo punitivo. Apesar de esse fenômeno possuir causas 

mais ou menos uniformes ao redor do mundo, é inegável que as peculiaridades históricas, 

sociais, econômicas, políticas etc., do Brasil são condicionantes que aprofundam as falhas do 

microssistema penitenciário nacional.  

Imperativo ainda que se faça o estudo da evolução legislativa das prisões 

cautelares no Brasil. Uma vez que o objeto de análise deste trabalho será a reforma 

empreendida no Código de Processo Penal brasileiro pela Lei Federal nº 12.403/11, 

especialmente no que tange à prisão preventiva e às medidas cautelares de natureza pessoal 

diversas da prisão, a compreensão das bases legislativas revela-se importante para solucionar 

eventuais controvérsias existentes quanto às alterações promovidas e para verificar a 

possibilidade de produção de efeitos intertemporais como consequência do novel diploma 

legislativo. 

 

2.1 Evolução histórica da pena privativa de liberdade 

 

Preliminarmente ao estudo da falência do sistema carcerário brasileiro, deve-se 

proceder a uma breve análise da pena privativa de liberdade e seu histórico evolutivo, posto 

que tal modalidade de sanção seja o alicerce do sistema punitivo contemporâneo. 

A palavra prisão vem do latim prensione, termo derivado de prehensione, que 

significava o ato de prender, a captura. Segundo Tourinho Filho (2008, p. 401), a prisão é 
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conceituada como a supressão da liberdade individual, mediante clausura. É a privação da 

liberdade individual de ir e vir. Adotando conceito similar, Lima (2011, p. 57) preleciona que: 

 

No sentido que mais interessa ao direito processual penal, a 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. 

 

Não há consenso na doutrina acerca da finalidade primordial do cárcere, se 

constituiu, inicialmente, uma providência cautelar (prisão-custódia, prisão processual ou 

carcer ad custodiam) ou se também constituiu um tipo de pena (prisão-pena, prisão penal ou 

carcer ad poenam). Todavia, a prisão, em um primeiro momento, parece ter se destinado a 

objetivos especificamente de custódia. Nesta esteira, é o magistério de Bittencourt (2011, p. 

28), a saber: 

 

A Antiguidade desconheceu totalmente a privação de liberdade estritamente 
considerada como sanção penal. Embora seja inegável que o encarceramento de 
delinquentes existiu desde tempos imemoráveis, não tinha caráter de pena e 
repousava em outras razões. Até fins do século XVIII a prisão serviu somente aos 
objetivos de contenção e guarda de réus, para preservá-los fisicamente até o 
momento de serem julgados ou executados. Recorria-se, durante esse longo período 
histórico, fundamentalmente, à pena de morte, às penas corporais (mutilações e 
açoites) e às infamantes.  [...] Os vestígios que nos chegaram dos povos e 
civilizações mais antigos (Egito, Pérsia, Babilônia, Grécia etc.) coincidem com a 
finalidade que atribuíam primitivamente à prisão: lugar de custódia e tortura.1 

 

 A priori, portanto, a prisão não comportou, em sua origem, caráter de sanção 

penal. Como leciona Sica (2002, p. 39), “a forma primária de reação penal foi a vingança 

privada e ilimitada, marcada pela autotutela e pela ausência total de proporção entre o mal 

sofrido e a reação. Daí em diante, todas as respostas penais tiveram como fulcro a 

publicização da vingança”. 

Segundo Chiaverini (2009, p. 04), tem-se notícia, no antigo Egito, da pena de 

prisão não apenas como forma de custódia, mas também como pena. Não havia uma 

separação entre presos provisórios, aguardando julgamento, e os já condenados. 

Na Grécia antiga, de maneira geral, a civilização helênica não tomou 

conhecimento da prisão como sanção penal. Entretanto, as cidades-estados fornecem as 

primeiras noções da pena privativa de liberdade consentâneas à tradição ocidental. Os 

contornos mais precisos podem ser extraídos da obra de Platão.  Consoante Guzman (1983 

                                                 
1Pontua Nogueira (1956, p. 63) que “este fato histórico tem explicação fácil. A prisão por período longo requer 
instalações especiais, regime penitenciário e uma burocracia, tudo incompatível com o espírito dos antigos.” 
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apud BITTENCOURT, 2011, p. 29), o filósofo grego propunha, no livro nono de sua obra As 

Leis, o estabelecimento de três espécies de prisões: uma delas situada na praça pública, que 

funcionaria como cárcere de custódia; a segunda, denominada de sofonisterium, seria 

destinada àqueles infratores recuperáveis, possuindo essa espécie caráter corretivo, e não 

apenas punitivo; e a terceira, situada no local mais agreste e ermo possível, revestida de 

finalidade notadamente punitiva, conduziria o delinquente ao completo isolamento, 

equiparando-se a verdadeiro suplício.2 

Em Roma, a prisão, em linhas gerais, possuía uma finalidade, eminentemente, de 

custódia. Entretanto, Guzman (1983 apud BITTENCOURT, 2011, p. 30) anota que, em 

alguns casos, a pena de morte podia ser convertida em prisão perpétua. Ademais, pontua a 

existência da prisão civil por dívida naquele período. 

Na Idade Média, prevaleceu o direito germânico e, com o fortalecimento da 

Igreja, disseminou-se o direito canônico. Praticamente não há relatos de uso da prisão no 

direito germânico, uma vez que havia uma forte ligação entre a noção de justiça e a religião, o 

que pode ser comprovado pelo julgamento de ordálio. Portanto, predominavam as penas 

corporais e a pena capital. Restava à pena de prisão um papel subsidiário e excepcional dentro 

do sistema punitivo da época.3 

Bittencourt (2011, p. 32-33, grifo original) registra que, apesar da subsidiariedade 

da pena privativa de liberdade na Idade Média, floresceram durante o período as prisões de 

Estado e as prisões eclesiásticas: 

 

No entanto, nessa época surgem a prisão de Estado e a prisão eclesiástica. Na prisão 
de Estado, na Idade Média, somente podiam ser recolhidos os inimigos do poder, 
real ou senhorial, que tivessem cometido delitos de traição, e os adversários políticos 
dos governantes. A prisão de Estado apresenta duas modalidades: a prisão-custódia, 
onde o réu espera a execução da verdadeira pena aplicada (morte, açoite, mutilações 
etc.), ou como detenção temporal ou perpétua, ou ainda até receber o perdão real. 
[...] A prisão eclesiástica, por sua vez, destinava-se aos clérigos rebeldes e respondia 

                                                 
2Acrescenta Dotti (1998 apud CHIAVERINI, 2009, p. 17-18) que, apesar da Grécia não ter conhecido a prisão 
como base de seu sistema punitivo, admitia-se a prisão civil por dívida até que o devedor saldasse seu debitum. 

3“As penas pecuniárias que, principalmente, na Baixa Idade Média, constituíram-se em pena principal (sistema 
de fianças), ligadas ao surgimento do capitalismo e do mercantilismo, também merecem especial destaque, 
sobretudo por revelar, naquele momento, os fins de ‘baixa política criminal’ que nortearam a evolução das 
penas. Em síntese, quem podia pagar não era preso, pois a prisão constituía substitutivo da pena pecuniária, na 
época em que a prisão tinha caráter precipuamente cautelar, quando muito substituição à multa ou aos castigos e 
à morte.” (SICA, 2002, p. 41). Como explicam Rusche e Kircheimer (1999 apud MORAES, 2005, p. 132), “as 
distinções de classes sociais eram manifestadas pelas diferenças nos valores das fianças. A fiança era 
cuidadosamente graduada, segundo o status social do malfeitor e da parte ofendida. Apesar desta diferenciação 
de classe afetar primeiramente somente o grau da fiança, ao mesmo tempo constituía-se no principal fator na 
evolução do sistema de punição corporal. A incapacidade dos malfeitores das classes subalternas de pagar 
fianças em moeda levou à substituição por castigos corporais.” Entre os castigos físicos possíveis, estava a pena 
de prisão, pela qual o réu era submetido às mais degradantes condições possíveis. 
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às ideias de caridade, redenção e fraternidade da igreja, dando ao internamento um 
sentido de penitência e meditação. Recolhiam-se os infratores em uma ala dos 
mosteiros para que, por meio da penitência e da oração, se arrependessem do mal 
causado e obtivessem a correção ou emenda. 

 

O direito canônico contribuiu consideravelmente para fixar definitivamente a 

noção de prisão como pena. A Igreja via o cárcere como um instrumento espiritual do castigo, 

sustentando que no isolamento os hereges possuiriam tempo suficiente para refletir e 

encontrar a iluminação que purgaria os pecados de suas almas. Esse conceito de “pena 

medicinal da alma”, baseado nas ideias de fraternidade, redenção e caridade da Igreja, traduz 

as primeiras ideias sobre a reforma do delinquente, que também é um dos principais fins da 

pena privativa de liberdade no âmbito do direito secular (finalidade que, em verdade, nunca 

foi concretizada).4 

A Igreja, portanto, revelou a possibilidade de prisão como penitência. Contudo, 

restringir o significado da prisão como pena aos contornos delineados pelo direito canônico é 

insuficiente para explicar o cárcere na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. A prisão-

pena decorre, em sua essência, da combinação de preceitos do direito canônico e do direito 

secular. Como bem leciona Berman (1996 apud MORAES, 2005, p. 138): 

 

É do encontro e articulação entre leis religiosas e seculares que começa a ser gestada 
a ideia da prisão como forma de punição e ao mesmo tempo de penitência e de 
correção. A prisão moderna é um híbrido de práticas religiosas penitenciais 
medievais com o mundo moderno e o processo de laicização, racionalização e 
eficácia, que estariam longe de uma ruptura com a religiosidade e até mesmo a 
Igreja Católica que se manteve preservada graças a Revolução Papal, que, muito 
antes de retirar-se dos negócios laicos, criou obstáculos a intervenção secular e seus 
domínios ao mesmo tempo em que manteve sua influência sobre aquela esfera de 
poder. 

  

Em sentido similar, aplica Gros (2001 apud MORAES, 2005, p. 138-139) esse 

raciocínio no âmbito do direito penal, a saber: 

 

É necessário reconhecer que no Ocidente o sentido penitencial invade a teoria e as 
práticas penais públicas na medida precisamente em que se sai do teológico-político. 
[...] Enquanto a Igreja se impõe politicamente como ator cultural e social poderoso, 
ela recusa ao Estado um certo número de tarefas, entre elas precisamente a de 
entrelaçar interiormente o sofrimento e o resgate, a pena e a salvação, a punição e a 
emenda. O Estado constrange os corpos pelo castigo e a Igreja salva as almas pela 
penitência. Os dois registros do sofrimento são distintos, mas como que 
rigorosamente complementares. 

  

                                                 
4“E a pergunta: alguém já conseguiu fazer prisão punitiva ser reformativa? – a experiência penitenciária, de mais 
de cento e cinquenta anos, responde: não, em nenhuma época e em nenhum lugar.” (THOMPSON, 1998, p. 10).  
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Durante os séculos XVI e XVII, a Europa encontrava-se em crise. A delinquência 

incomensurável provocou as mais diversas reações penais. Por razões de política criminal, a 

pena de morte não seria a alternativa adequada, posto que inviável sua aplicação a tantos 

infratores. Von Hentig (1967 apud BITTENCOURT, 2011, p. 37) ilustra bem o quadro 

daquele momento histórico: 

 

Os distúrbios religiosos, as longas guerras, as destruidoras expedições militares do 
século XVII, a devastação do país, a extensão dos núcleos urbanos e a crise das 
formas feudais de vida e da economia agrícola haviam ocasionado um enorme 
aumento da criminalidade em fins do século XVII e início do século XVIII. 
Acrescente-se a isso a supressão dos conventos, o aniquilamento dos grêmios e o 
endividamento do estado. Tinha-se perdido a segurança, o mundo espiritualmente 
fechado aos incrédulos, hereges e rebeldes tinha ficado para trás. Tinha de se 
enfrentar verdadeiros exércitos de vagabundos e mendigos. Pode-se estabelecer a 
sua procedência: nasciam nas aldeias incendiadas e nas cidades saqueadas, outros 
eram vítimas de suas crenças, vítimas atiradas nos caminhos da Europa. Era preciso 
defender-se desse perigo social, mas não era possível negar-lhe simpatia por razões 
religiosas ou sociais, diante dos danos que os exércitos estrangeiros tinham feito. 

 

A alternativa encontrada para conter a crescente massa populacional de infratores 

foi a criação de instituições organizadas para a correção dos apenados, entre as quais podemos 

destacar as denominadas houses of correction, bridwells e, posteriormente, workhouses. Sica 

(2002, p. 42-43) traz breves considerações sobre a origem e a finalidade dessas instituições: 

 

Por volta de 1550, surgem na Europa as Casas de Correção, primeiramente 
destinadas à repressão da vadiagem, da mendicância, à reeducação de jovens 
infratores e ao abrigo dos considerados loucos. Foram instituídas especialmente na 
Holanda e disseminadas por outros países, que tomaram por base a experiência 
holandesa (a França também desenvolveu instituições corretivas semelhantes, os 
hôpitaux généraux). A função explícita era reeducar, mas é certo que a possibilidade 
de lucros foi o motivo decisivo para sua instituição, pois, sob o pretexto da 
reinserção do condenado, serviam para formar uma mão de obra apta e barata, 
atendendo a uma demanda então latente. Sua essência estava na combinação de três 
características: assistência, oficina de trabalho e instituição penal. 

 

Como observado, referidos estabelecimentos buscavam não apenas a custódia e 

punição do delinquente, mas também sua correção. Baseavam-se na ética protestante, na 

rígida disciplina e no trabalho incessante como mecanismos para a consecução de seus fins, 

em contraposição à ética do catolicismo, que vedava a usura e valorizava, sob certa 

perspectiva, a mendicância. Segundo Bittencourt (2011, p. 40): 

 

Procurava-se alcançar o fim educativo por meio do trabalho constante e ininterrupto, 
do castigo corporal e da instrução religiosa. Todos esses instrumentos são coerentes 
com o conceito que se tinha, nessa época, sobre a reforma do delinquente e os meios 
para alcançá-la. Tinha-se a convicção de que o castigo e a utilização dos conceitos 
religiosos permitiriam a correção do delinquente. Considerava-se, por influência 
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calvinista, que o trabalho não devia pretender a obtenção de ganhos nem satisfações, 
mas tão só tormento e fadiga. Para Von Hentig, os estabelecimentos que surgiram na 
Holanda marcaram o início dos novos métodos de tratamento, ainda que, 
evidentemente, se tratasse de algo ainda muito incipiente.5 

 

Parece, portanto, que referidas instituições constituíram o marco da transição da 

prisão-custódia em prisão-pena como base do moderno sistema punitivo. Não é outro o 

entendimento de Tornaghi (1978, p. 149): 

 

A prisão como pena que serve de meio à reeducação deve considerar-se inaugurada 
na Holanda, nos fins do século XVI, com o estabelecimento de casas correcionais 
em Amsterdam (em 1595 e 1597, respectivamente, para homens e mulheres). Essas 
duas prisões destinadas, a princípio, a ser uma sorte de ‘presídio policial’ para 
vadios, mendigos, prostitutas, transformaram-se depois em penitenciárias. 
Apareceram, a seguir, casas com a mesma finalidade em Bremen (1609), Lübeck 
(1613), Hamburgo (1622) e assim por diante até se generalizarem. 
 
 

Obviamente, as causas que motivaram tal transformação não passaram 

despercebidas pelos estudiosos do tema. Melossi e Pavarini (1985 apud BITTENCOURT, 

2011, p. 43) enunciam que a causa dessa transformação é, fundamentalmente, de natureza 

econômica: 

 

É na Holanda, na primeira metade do século XVII, onde a nova instituição da casa 
de trabalho chega, no período das origens do capitalismo, à sua forma mais 
desenvolvida. É que a criação desta nova e original forma de segregação punitiva 
responde mais a uma exigência relacionada ao desenvolvimento geral da sociedade 
capitalista que à genialidade individual de algum reformador. Os modelos punitivos 
não se diversificam por um propósito idealista ou pelo afã de melhorar as condições 
da prisão, mas com o fim de evitar que se desperdice a mão de obra e ao mesmo 
tempo para poder controlá-la, regulando a sua utilização de acordo com as 
necessidades de valoração do capital. 

 

Segundo Foucault (2010, p. 217), a prisão é menos recente do que se diz quando 

se faz datar seu nascimento dos códigos penais mais contemporâneos. A forma-prisão 

preexiste à sua utilização sistemática nas leis penais. Ela se constituiu fora do aparelho 

judiciário, quando se elaboraram, por todo o corpo social, os processos para repartir os 

indivíduos, fixá-los e distribuí-los espacialmente, classificá-los, tirar deles o máximo de 

                                                 
5Acrescenta Moraes (2005, p. 139-140), sobre o fundamento dos estabelecimentos de correção dos séculos XVI 
e XVII, que “[...] a ética protestante e sua valorização do trabalho darão, por outros meios, continuidade à 
legitimação do encarceramento, agora da pobreza, vista como vagabunda e mendicante, colaborando assim para 
o aumento do surgimento de instituições asilares nas quais o procedimento comum era o internamento. Muito 
diferentemente da ética religiosa medieval, particularmente aquela relacionada ao catolicismo, que estimulava, e 
por que não dizer glorificava, a mendicância.” As casas de correção e seus similares desenvolveram-se, 
especialmente, na Inglaterra e mais ainda na Holanda, onde a ética protestante e o capitalismo eram mais 
avançados que em outras nações europeias. 
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tempo e o máximo de forças. Ressalta que a prisão, peça essencial no conjunto das punições, 

marca certamente um momento importante na história da justiça penal: seu acesso à 

“humanidade”. Mas também um momento importante na história desses mecanismos 

disciplinares que o novo poder de classe estava desenvolvendo: o momento em que esse poder 

“coloniza” a instituição judiciária. 

Pode-se extrair algumas conclusões das lições do epistemólogo francês. 

Primeiramente, como já se disse alhures, a prisão na Idade Moderna e na Idade 

Contemporânea é também um mecanismo de disciplina dos indivíduos da sociedade. Sob uma 

perspectiva negativa, atua como meio de temor para que as pessoas não pratiquem infrações 

penais; sob uma perspectiva positiva, é instrumento de coerção para uma maior produtividade 

econômico-social, ao compelir os sujeitos sociais a não permanecerem no ócio. 

Outro fenômeno que representa a consolidação da prisão como pena tradicional da 

sociedade moderna é a ascensão da burguesia como poder dominante após o advento da 

Revolução Industrial. Essa classe social institucionalizou, por assim dizer, a prisão como pena 

por excelência ao controlar o aparelho judiciário. Deve-se perceber que era de interesse maior 

da burguesia o aumento da produtividade dos indivíduos, o que fatalmente conduziu ao atual 

estado de primazia da prisão no sistema punitivo contemporâneo. 

Quais seriam os méritos e fundamentos que sustentam a prisão como pena das 

“sociedades civilizadas”?6 Um primeiro e óbvio aspecto é traduzido pela privação da 

liberdade. Com o surgimento da primeira geração de direitos fundamentais, caracterizados por 

prestações negativas (um dever de não fazer do Estado), a liberdade de locomoção é um bem 

jurídico que pertence, em teoria, equitativamente a todos e que é inerente à própria condição 

humana. Pode-se dizer que esse seria o fundamento jurídico da prisão. 

Um segundo fundamento, que pode ser delineado também como verdadeiro 

mérito da prisão, é sua capacidade de quantificar precisamente a pena conforme a variável do 

                                                 
6Mathiesen (1996 apud SICA, 2002, p. 47) lista cinco funções do cárcere, a saber: a) função depurativa - a vida 
laboral e a produtividade são valores fundamentais na sociedade. Tais conceitos servem para definir aqueles 
sujeitos considerados ‘improdutivos’, dos quais a sociedade deve livrar-se, e a maneira mais fácil de fazê-lo é 
confiná-los em instituições totais como a prisão; b) função de redução da impotência – a prisão reduz ao silêncio 
aqueles que são colocados lá, cobrindo com um ‘véu’ as mazelas sociais que atingem os infratores e que 
denunciam a fraqueza do sistema; c) função diversiva – as condutas delituosas são variadas na sociedade 
contemporânea. A pena privativa de liberdade é utilizada, especialmente, como sanção penal contra delitos de 
subsistência ou pequenos crimes contra o patrimônio, desviando a atenção das condutas mais socialmente 
perigosas; d) função simbólica – é correlata à função diversiva. Nada mais é que a estigmatização dos detentos; 
e) função de aparelhamento da ação estatal – como a prisão é a sanção mais perceptível aos olhos da sociedade, 
que clama por lei e ordem, o Estado passa a valer-se, cada vez mais, de tal expediente como resposta uniforme e 
de impacto coletivo, ao invés de desenvolver sanções alternativas. Thompson (1998, p. 04-05) resume essas 
funções/finalidades da pena privativa de liberdade em apenas três: a) função punitiva; b) função de 
ressocialização; c) função de intimidação dos detentos. 
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tempo. Revela-se como a sanção mais hábil para aferir e concretizar a proporção entre a 

gravidade do delito e a pena a ser aplicada, uma vez que a variável temporal parece ser a 

menos subjetiva (pois decorre, em regra, de previsão legal) e a mais humanista possível. 

Sobre esse fundamento, Foucault (2010, p. 218-219) destaca ainda seu viés econômico, a 

saber: 

 

Retirando tempo do condenado, a prisão parece traduzir concretamente a ideia de 
que a infração lesou, mais além da vítima, a sociedade inteira. Obviedade 
econômico-moral de uma penalidade que contabiliza os castigos em dias, em meses, 
em anos, e estabelece equivalências quantitativas delitos-duração. Daí a expressão 
tão frequente, e que está tão de acordo com o funcionamento das punições, se bem 
que contrária à teoria estrita do direito penal, de que a pessoa está na prisão para 
‘pagar sua dívida’. 

 

O terceiro fundamento da prisão que merece ser analisado é sua finalidade 

corretiva. A prisão não apenas encarcera o infrator, mas também busca discipliná-lo, torná-lo 

dócil para posterior ressocialização. A prisão deve ser um aparelho disciplinar exaustivo, ou 

seja, deve considerar todos os aspectos do indivíduo, seu treinamento físico, sua aptidão para 

o trabalho, seu caráter moral. Multidisciplinaridade da prisão, que deve ser incessante; seu 

modus operandi é a coação de uma educação total. 

Analisado esse último fundamento, pode-se delimitar uma diferença essencial 

entre a prisão-custódia aplicada, principalmente, durante a Antiguidade, e a prisão-pena como 

base do sistema penitenciário contemporâneo: a finalidade de reeducação e ressocialização do 

infrator. Segundo Tornaghi (1978, p. 149): 

 

O que parece acertado é que o cárcere era prevalentemente destinado a assegurar a 
presença do acusado, evitar-lhe o conluio com outros acusados e impedir que ele 
destruísse os vestígios do crime, corrompesse ou intimidasse testemunhas, peritos 
juízes ou perturbasse a ordem. Providência meramente cautelar. Todavia, a prisão 
como pena não foi totalmente desconhecida na Antiguidade. Mas entre a antiga pena 
de prisão e a moderna há uma total diferença. Aquela não tinha outro objetivo senão 
o de funcionar como castigo, como sofrimento, enquanto que essa, além da 
finalidade retributiva, tem a de servir como meio, como oportunidade para a 
reeducação e a ressocialização.  

 

Apesar de todas essas “vantagens” da prisão como pena, todos os seus 

inconvenientes também são conhecidos. Sabe-se de sua periculosidade, porém não se encontra 

o que colocar em seu lugar.7 Visando a combater estas falhas do sistema carcerário, muitos 

foram os movimentos de reforma. Pode-se destacar, neste contexto, as figuras de Cesare 

                                                 
7Segundo Carnelutti (1999 apud SICA, 2002, p. 44), “la pena, lo mismo que el delito, es un mal.” 
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Beccaria8, John Howard9, Gaetano Filangieri10 e Jeremy Bentham11, que buscaram, entre 

outros objetivos, a humanização das prisões e a separação entre presos provisórios e 

definitivos. 

Sobre os movimentos reformistas das prisões, Foucault (2010, p. 220-222) leciona 

que: 

 

O movimento para reformar as prisões, para controlar seu funcionamento, não é um 
fenômeno tardio. Não parece sequer ter nascido de um atestado de fracasso 
devidamente lavrado. A ‘reforma’ da prisão é mais ou menos contemporânea da 
própria prisão. Ela é como que seu programa. A prisão se encontrou, desde o início, 
engajada numa série de mecanismos de acompanhamento, que aparentemente devem 
corrigi-la, mas que parecem fazer parte de seu próprio funcionamento, de tal modo 
têm estado ligados a sua existência em todo o decorrer de sua história. [...] A prisão 
não deve ser vista como uma instituição inerte, que volta e meia teria sido sacudida 
por movimentos de reforma. A ‘teoria da prisão’ foi seu modo de usar constante, 
mais que sua crítica incidente – uma de suas condições de funcionamento. A prisão 

                                                 
8“Mas por que razão é tão diferente, nos nossos dias, a sorte de um inocente? Porque no sistema criminal 
presente, segundo a opinião dos homens, parece prevalecer a ideia da força e da prepotência sobre a ideia da 
justiça; porque se atiram indistintamente à mesma masmorra os acusados e os convictos; porque a prisão é mais 
um lugar de suplício que de custódia do réu e porque a força interna tutora das leis é separada da força externa 
defensora do trono e da nação, quando deveriam estar unidas. [...]” (BECCARIA, 1998, p. 103-102). Percebe-se 
na obra de Beccaria já uma crítica à situação das prisões de seu tempo e o delineamento dos princípios 
ressocializadores da pena e da humanização da prisão. Para Sodré (1955 apud GRECO, 2008, p. 487), coube a 
Beccaria, “a honra inexcedível de haver sido o primeiro que se empenhara em uma luta ingente e famosa, que 
iniciara uma campanha inteligente e sistemática contra a maneira iníqua e desumana por que, naqueles tempos 
de opressão e barbárie, se tratavam os acusados, muitas vezes inocentes e vítimas sempre da ignorância e 
perversidade dos seus julgadores. [...] Ele, nobre e marquês, ao invés de escutar as conveniências do egoísmo, 
de sufocar a consciência nos gozos tranquilos de uma existência fidalga, em lugar de manter-se no fácil silêncio 
de um estéril e cômodo mutismo, na atmosfera de ociosa indiferença, ergueu a sua voz, fortalecida por um 
grande espírito saturado de ideias generosas, em defesa dos mais legítimos direitos dos cidadãos, proclamando 
bem alto verdades filosóficas e princípios jurídicos até então desconhecidos ou, pelo menos, ignorados e 
repelidos.” 

9Segundo Bittencourt (2011, p. 63), “[...] com Howard nasce o penitenciarismo. Sua obra marca o início da luta 
interminável para alcançar a humanização das prisões e a reforma do delinquente.” 

10Consoante relato de Tornaghi (1978, p. 157-158) sobre o movimento reformista das prisões, “nos fins do 
século XVIII, Filangieri clamava contra as prisões pavorosas em que a liberdade humana é apertada em 
grilhões e onde a inocência é confundida com o delito (queste mura spaventevoli dove la liberta umana è 
circondata da ferri, e dove l’inocenza si trova confusa col delitto) e as comparava ao inferno descrito por 
Virgílio. E entre as reformas que propunha está a que resultaria na separação entre os presos provisoriamente e 
os condenados: ‘os acusados não mais seriam misturados, na mesma prisão, com aqueles cuja culpa estivesse 
evidenciada em sentença condenatória’. Com isso seria evitada a difamação que decorre do encarceramento, 
uma vez que a opinião pública, mais formada pelos meios do que pela coisa em si, vinculou o aprisionamento 
como uma espécie de infâmia.” 

11As principais proposições elaboradas por Bentham são as seguintes: a) o fim principal da pena não é apenas a 
punição do infrator, mas também a prevenção (geral e especial) de delitos semelhantes. Reconhece também, de 
forma secundária, o fim correcional da pena; b) considerando que a prisão possui também finalidade 
correcional, Bentham sugere a complementação do objetivo reabilitador com um plano de assistência pós-
penitenciária; c) a própria prisão é um fator criminógeno por excelência. Nas instituições penitenciárias, 
apresentam-se as melhores condições para a deturpação física e moral dos detentos; d) a construção de um 
sistema penitenciário específico, o panóptico, marcado por intensa observação analítica e individualizadora dos 
infratores e por uma preocupação arquitetônica das instituições prisionais que possibilitasse maior segurança e 
meios de dominação. Para Foucault (2010), em verdade, o panóptico é uma sutil tecnologia de poder, cujo 
principal efeito é induzir no detento um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o 
funcionamento automático do poder. 
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fez sempre parte de um campo ativo onde abundaram os projetos, os 
remanejamentos, as experiências, os discursos teóricos, os testemunhos, os 
inquéritos. Em torno da instituição carcerária, toda uma prolixidade, todo um zelo. A 
prisão, região sombria e abandonada? O simples fato de que não se pare de dizê-lo 
há cerca de dois séculos prova que ela não o era? Ao se tornar punição legal, ela 
carregou a velha questão jurídico-política do direito de punir com todos os 
problemas, todas as agitações que surgiram em torno das tecnologias corretivas do 
indivíduo. 

 

Ainda nas lições de Foucault (2010, p. 251-254), este aponta que a crítica da 

prisão e de seus métodos aparece bem cedo, em meados do século XIX. Fixa-se num certo 

número de formulações que se repetem quase sem alterações ao longo da história. Enumeram-

se as seguintes assertivas: 

 

1)  As prisões não diminuem a taxa de criminalidade, podendo até aumentá-las; 2) A 
detenção provoca a reincidência; 3) A prisão não pode deixar de fabricar 
delinquentes. Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem; 4) A 
prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de uma espécie de 
delinquente, solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas as cumplicidades 
futuras; 5)  As condições dadas aos detentos libertados os condenam fatalmente à 
reincidência; 6)  A prisão fabrica indiretamente delinquentes, ao fazer cair na 
miséria a família do detento.  

 

A crítica a pena privativa de liberdade começou a ganhar muito destaque no 

século XIX, principalmente por conta do Iluminismo e da grande repercussão dos ideais dos 

reformadores (Beccaria, Howard e Bentham). Nesse período, já se declarava o fracasso do 

modelo penitenciário vigente em relação à boa parte de seus objetivos: a pena de prisão não 

corrigia o delinquente, não proporcionava a prevenção de novos crimes, como aludia 

Bentham, e, pior que isso, aumentava os índices de reincidência. Neste diapasão, a 

reformulação do sistema surgiu como um imperativo necessário. Começaram a ser formuladas 

sanções penais alternativas aptas a, pelo menos, amenizar o mal necessário que é o cárcere. 

Apontam-se algumas das finalidades dos substitutivos penais, entre as quais: a) 

redução da superlotação carcerária; b) preservação da dignidade da pessoa humana do 

infrator, que, eventualmente, seria maculada pelas péssimas condições das instituições 

penitenciárias; c) adequação da conduta tipificada penalmente a uma sanção condizente ao 

seu reduzido grau de reprovabilidade social; e, d) aplicação de uma sanção menos 

“dessocializadora” ao delinquente. 

Sica (2002, p. 124) preceitua que as penas alternativas à prisão, sem maior rigor 

terminológico, podem ser divididas em três grupos: restritivas de liberdade, restritivas de 

outros direitos e pecuniárias. As penas restritivas de direitos que não afetam a liberdade do 

indivíduo são as inabilitações e as interdições, relacionadas, em regra, com o delito praticado, 
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e detentoras de exacerbado caráter punitivo-pedagógico. Como uma forma mais leve de 

privação de liberdade, cite-se as seguintes penas restritivas de liberdade (também 

denominadas de penas de semiliberdade): prisão domiciliar, sursis12, limitação de fim de 

semana, o probation13 do direito anglo-saxão, as condenações sob regime de prova, etc. 

As penas restritivas de direitos são consideradas sanções modernas, posto que os 

próprios reformadores (Beccaria, Howard e Bentham) não tiveram contato com elas. O 

primeiro a vislumbrá-las foi Von Liszt, que travou intensa luta contra as penas privativas de 

liberdade de curta duração. O fundamento do mestre austríaco pode ser compreendido pela 

própria natureza do Direito Penal, ultima ratio do ordenamento jurídico para a tutela dos bens 

sociais de maior importância.14 

Relata Bittencourt (2011, p. 288) que: 

 

Uma das primeiras penas alternativas surgiu na Rússia, em 1926, ‘a prestação de 
serviços à comunidade’, prevista nos arts. 20 a 30 do Código Penal soviético. Mais 
tarde o diploma penal russo (1960) criou a pena de trabalhos correcionais, sem 
privação de liberdade, que deveriam ser cumpridos no distrito do domicílio do 
condenado, sob a vigilância do órgão encarregado da execução da pena, sendo que o 
tempo correspondente não poderia ser computado para promoções ou férias. Fora do 
continente europeu, a Inglaterra introduziu a prisão de fim de semana, através do 
Criminal Justice Act, em 1948, e a Alemanha fez o mesmo com uma lei de 1953, 
somente para infratores menores. Em 1963, a Bélgica adotou o arresto de fim de 
semana, para penas detentivas inferiores a um mês. Em 1967, o Principado de 
Mônaco adotou uma forma de ‘execução fracionada’ da pena privativa de liberdade, 

                                                 
12Traçando breve panorama histórico da suspensão condicional da pena, Bittencourt (2011, p. 236-237) relata 

que “a maioria dos doutrinadores atribui a origem moderna da suspensão condicional ao projeto que Berenger 
apresentou em 1884 no Parlamento francês, que, em linhas gerais, consagrava a suspensão condicional da 
pena. Apesar da qualidade e das vantagens que o projeto apresentava, como ocorre com toda ideia nova, foi 
objeto de longos e polêmicos debates. A Bélgica, inteirando-se dos termos do trabalho de Berenger, e sabendo 
de seu indiscutível valor, adiantou-se e, com a Lei de 31-5-1888, adotou o novo instituto. Coube-lhe, assim, a 
honra de ser o primeiro país do continente europeu a introduzir em sua legislação as vantagens da melhor 
política criminal através do instituto da suspensão condicional da execução da pena, também conhecida como 
sursis. Somente três anos mais tarde, com a Lei de 26-3-1891, a França adotou o mesmo instituto, que passou a 
ser conhecido como sistema belgo-francês. Sua consagração ou importação pelos demais países se fez esperar: 
Portugal (1893), Itália e Bulgária (1904), Dinamarca e Holanda (1905), Suécia (1906), Espanha (1908), Grécia 
(1911), Finlândia (1918), Áustria (1920). A Alemanha teve durante muito tempo seu próprio sistema, que foi 
adotado em 1896, com características diversas  do adotado nos Estados Unidos e na Inglaterra (anglo-saxão) e 
do adotado no continente europeu (belgo-francês). Posteriormente, os países da América Latina também 
passaram a adotar, em geral, o sistema belgo-francês. O Brasil adotou-o por meio do Decreto nº 16.558, de 6-
9-1924.” 

13Conforme descreve Oliveira (2001, p. 145-154), “o probation, também de tradição anglo-saxônica, com 
aplicação larga na Inglaterra e Estados Unidos desde o final do século XIX, pode ser considerado uma medida 
restritiva de liberdade com natureza de pena, que permite ao Juiz, no fim do processo, deixar de aplicar 
qualquer pena, submetendo o condenado à vigilância, supervisão e eventual reeducação, sob controle de um 
oficial de prova (probation officer) Apresenta grande flexibilidade, pois pode ser aplicado diretamente, como 
substitutivo à prisão ou à sua execução e também exige envolvimento comunitário nas atividades de controle.”  

14De acordo com o princípio da intervenção mínima, a sanção penal só deve ser aplicada quando estritamente 
necessária. Seguindo essa lógica, uma conduta penalmente tipificada, cuja resposta penal seja uma pena 
privativa de liberdade de curta duração, poderia ser regulada por medidas extrapenais menos onerosas à 
dignidade do apenado, uma vez que a brevidade do cárcere indica, aparentemente, reduzido grau de lesividade 
social da conduta. 
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um pouco parecida com o arresto de fim de semana, sendo que as frações consistiam 
em detenções semanais. 

 

No âmbito dos tratados internacionais, um importante precedente foi a edição, em 

1957, das Regras Mínimas para Tratamento dos Presos (Resolução nº 663 CI – ONU), que 

recomendou a adoção de penas alternativas à privação de liberdade.  Seguiu-se a esta a 

Resolução nº 45-110, da Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual foi aprovada projeto 

de regras mínimas das Nações Unidas sobre medidas não-privativas de liberdade, 

denominadas como Regras de Tóquio. A respeito, Sica (2002, p. 122-123) leciona que: 

 

As ‘Regras’ foram elaboradas considerando-se o aumento global da criminalidade e 
o fracasso dos diversos sistemas punitivos em preveni-la e com a consciência de que 
tais sistemas, em geral, fundam-se na malograda experiência da pena de prisão e de 
que a ideia das penas substitutivas ou alternativas, embora largamente difundida, 
ainda não se efetivou com eficiência. Enunciam um conjunto de princípios básicos 
para promover o emprego de medidas não privativas de liberdade, assim como 
garantias mínimas para as pessoas submetidas a medidas substitutivas da prisão. 

 

No Brasil, a Lei nº 7.209/1984, responsável pela reformulação da parte geral do 

Código Penal, introduziu as seguintes penas restritivas de direitos, consideradas substitutivos 

penais: a) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (a referência a estas 

últimas deu-se somente a partir da Lei nº 9.714/98); b) interdição temporária de direitos; c) 

limitação de fim de semana. A Lei nº 9.714/1998 acrescentou mais duas modalidades de 

penas restritivas de direito: a) prestação pecuniária; e, b) perda de bens e valores. Ademais, 

pode-se citar ainda a multa substitutiva, prevista no art. 60, § 2º, do Código Penal.15 

Pode-se afirmar que a denominação “penas restritivas de direito” utilizada pelo 

Código Penal engloba, na realidade, apenas uma pena essencialmente desta natureza: a 

interdição temporária de direitos. A prestação pecuniária e a perda de bens e valores são penas 

pecuniárias, ao passo que a prestação de serviços à comunidade e a limitação de fim de 

semana são atinentes à restrição da liberdade do condenado. 

As penas pecuniárias, segundo Greco (2008, p. 548), surgiram na Antiguidade e 

possuíam nítido caráter de “sanção divina”, pois oriundas dos ensinamentos dos livros 

                                                 
15Segundo Gomes (1999, p. 103-104), há, em verdade, dez penas substitutivas à pena privativa de liberdade no 

Código Penal brasileiro, quais sejam: a) prestação pecuniária (art. 43, I, CP); b) perda de bens e valores (art. 
43, II, CP); c) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, III, CP); d) interdição 
temporária de direitos (art. 43, IV, CP), que se divide em quatro espécies: d.1) proibição do exercício de cargo, 
função ou atividade pública, bem como de mandato eletivo (art. 47, I, CP); d.2) proibição do exercício de 
profissão, atividade ou ofício que dependam de habilitação especial, de licença ou de autorização do poder 
público (art. 47, II, CP); d.3) suspensão da autorização ou da habilitação para dirigir veículo (art. 47, III, CP); e 
d.4) proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, CP); e) limitação de fim de semana (art. 43, V, 
CP); f) multa substitutiva (art. 60, § 2º, CP); e, g) prestações de outra natureza (art. 45, § 2º, CP). 
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sagrados, especialmente a Bíblia. Neste período, a pena pecuniária era meio de vingança 

privada, possibilitando a indenização do ofendido. Não possuía o traço característico dos 

tempos atuais, qual seja a destinação do pagamento ao Estado. Também teve larga utilização 

em Roma, tanto no campo do direito público quanto no do direito privado. 

Sica (2002, p. 126) assevera que, historicamente, as sanções pecuniárias tem larga 

aplicação no Direito Penal, seja na remota forma de compositio, da Baixa Idade Média, na 

penance, espécie de indenização ou multa reparatória, nas fianças, que substituíam os castigos 

e penas corporais, até o confisco ou perda de bens. 

As penas pecuniárias, resumidamente, dividem-se em: a) confisco; b) multa; e, c) 

indenização à vítima. Excetuado o confisco, que se encontra proscrito nas modernas 

legislações penais, as penas pecuniárias possuem duas características em comum: a 

conversibilidade em pena privativa de liberdade na hipótese de descumprimento e seu caráter 

personalíssimo, isto é, a impossibilidade de transferência para sucessores do apenado.16 

É importante ressaltar que as penas alternativas derivam de mecanismos de 

“descriminalização” e de “despenalização”. Leciona Sanchez (2002, p. 81-83) que a 

“descriminalização” consiste em fazer com que uma determinada infração perca seu caráter 

criminal, ou seja, é a desqualificação de uma conduta como crime, que pode passar a ser um 

ilícito extrapenal.  

A “despenalização”, chamada por Nucci (2010, p. 337-341) de “descarcerização”, 

é, segundo Sanchez, um processo de redução intermediário do sistema penal, com a 

substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas mais brandas nos casos em 

que a conduta tipificada é considerada de baixa lesividade social. No Brasil, o principal 

exemplo de “despenalização” é a Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais. 

Ante à propalada crise do modelo punitivo contemporâneo, há, inclusive, quem 

defenda a abolição da pena privativa de liberdade. Neste sentido, Hulsman (1993 apud 

GRECO, 2008, p. 528-529) assevera que: 

 

Os movimentos que tentam devolver ao detento sua dignidade humana, através da 
‘humanização’ das prisões, geralmente se baseiam num sentimento de solidariedade 
pela sorte daqueles que foram levados ao cárcere. Mas é incrível como tais 
movimentos praticamente não obtêm qualquer avanço. Perdem-se energias 
consideráveis na areia movediça da instituição penitenciária. Já vi pessoas que 
efetivamente lutavam por verdadeiras reformas despender enormes esforços para 

                                                 
16O caráter personalíssimo das penas pecuniárias é objeto de críticas pelos estudiosos do tema. Para Luigi 

Ferrajoli, as penas pecuniárias deveriam ser abolidas do sistema. São consideradas sanções aberrantes, posto 
que dão azo a violações à pessoalidade das penas, quando, por exemplo, um outro indivíduo fornece os meios 
necessários para que o apenado satisfaça a sanção. Por isso que Petrocelli já preconizava ser aplicável a pena 
pecuniária somente quando acompanhada com outro mecanismo de privação de liberdade. 
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conseguir resultados absolutamente irrisórios, como, por exemplo, que, ao fim de 
um ano, os detentos pudessem ver televisão por um quarto de hora. Não basta tentar 
modificar a situação dos detentos para que alguma coisa realmente mude. A 
concentração das tentativas de mudança nesta última fase do processo penal se 
revela, na prática, inoperante. Pretender transformar a prisão – e somente a prisão – 
significa trabalhar no interior de uma posição imutável, sem qualquer perspectiva de 
progresso. É preciso se situar mais acima, lá no começo do processo, onde são 
selecionadas as pessoas que vão se tornar detentas. Além disso, deveriam existir 
outras solidariedades, que de nenhuma forma são incompatíveis entre si. A meu ver, 
trata-se de viver quatro classes de solidariedade: a solidariedade com os condenados; 
a solidariedade com as pessoas vitimizadas; a solidariedade com o conjunto de 
pessoas que vivem numa sociedade e que precisam se libertar de suas falsas crenças 
e dos erros que cometem ao relacionar levianamente seus problemas na sociedade 
com a existência do sistema penal; e, finalmente, a solidariedade com as pessoas que 
asseguram o funcionamento do sistema penal e que, se pudessem deixar de trabalhar 
pela sobrevivência de tal máquina, sentiriam prazer de se libertar. Os que 
perceberem e quiserem assumir estas quatro formas de solidariedade não se conterão 
com um simples posicionamento de reforma das prisões – e nem mesmo com a 
abolição pura e simples da pena de prisão. Para estes, onde me incluo, trata-se de 
derrubar todo o sistema. 

 

De fato, uma teoria abolicionista da pena privativa de liberdade seria ideal, mas 

qual sanção seria colocada em seu lugar? Nesta senda, entende-se que a prisão, embora 

comporte inúmeros malefícios, ainda é o principal mecanismo de coerção do processo penal, 

até mesmo pela ausência de proposições teóricas consistentes que delimitem uma sanção 

substitutiva da prisão. 

 

2.2 A falência do sistema carcerário brasileiro 

 

As proposições enumeradas são plenamente aplicáveis à realidade do sistema 

carcerário brasileiro. Uma análise crítica desse sistema denota sua falência e anacronismo.17 

Tal conjuntura repete-se de modo mais ou menos uniforme ao redor do mundo, não sendo 

restrita aos países do terceiro mundo. Obviamente, o fenômeno guarda certas peculiaridades 

no Brasil. 

Há uma grande despreocupação e tolerância do Estado e da sociedade quanto à 

questão carcerária no Brasil. A omissão estatal em concretizar dispositivos constitucionais e 

                                                 
17Foucault (2010, p. 262) preleciona que o fracasso da pena privativa de liberdade é aparente. De acordo com o 

eminente autor, “a prisão, ao aparentemente fracassar, não erra seu objetivo; ao contrário, ela o atinge na 
medida em que suscita no meio das outras uma forma particular de ilegalidade, que ela permite separar, por em 
plena luz e organizar como um meio relativamente fechado, mas penetrável. Ela contribui para estabelecer uma 
ilegalidade, visível, marcada, irredutível a um certo nível e secretamente útil – rebelde e dócil ao mesmo 
tempo; ela desenha, isola e sublinha uma forma de ilegalidade que parece resumir simbolicamente todas as 
outras, mas que permite deixar na sombra as que se quer ou se deve tolerar. Essa forma é a delinquência 
propriamente dita.” 
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infraconstitucionais concernentes às condições e direitos dos presos é fator crucial para 

agravar essa crise institucional. A indiferença da sociedade reforça tal conjuntura. 

No campo legislativo, o estatuto executivo-penal (Lei nº 7.210/84) é considerado 

um dos mais avançados e democráticos existentes no mundo. Baseia-se, sobretudo, no 

princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, inciso III, da Constituição 

Federal de 1988. Neste sentido, qualquer modalidade de pena desnecessária, cruel ou 

degradante seria inadmissível e contrária à sistemática constitucional, especialmente aos 

princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana. 

Na prática, contudo, o que se observa é a constante violação de direitos e a 

inobservância de boa parte das garantias legais previstas na execução das penas privativas de 

liberdade no Brasil. A partir do momento em que o sujeito passa à tutela penitenciária do 

Estado, não apenas perde sua liberdade, mas também todos os seus direitos fundamentais não 

atingidos pela sentença condenatória, passando a sofrer uma existência degradante que 

acarreta na perda de sua dignidade física e moral. 

Neste contexto, foi instalada em 21 de agosto de 2007 a Comissão Parlamentar de 

Inquérito sobre o sistema carcerário, com o objetivo de tentar traçar um panorama da 

realidade penitenciária no Brasil. Em oito meses de atividade, a Comissão realizou audiências 

com autoridades federais e estaduais, pesquisadores, estudiosos, policiais, representantes da 

sociedade civil, bem como diligências em dezoito Estados do país. Como resultado da CPI, 

uma série de propostas tendentes à humanização do sistema carcerário brasileiro e a 

propositura de vários projetos de leis, inclusive um que propunha a instituição de um Estatuto 

Penitenciário Nacional. 

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (BRASIL, Congresso 

Nacional, 2009, p. 41) elenca os motivos de sua instauração, a saber: 

 

Rebeliões, motins frequentes com destruição de unidades prisionais; violência entre 
encarcerados, com corpos mutilados e cenas exibidas pela mídia; óbitos não 
explicados no interior dos estabelecimentos; denúncias de torturas e maus-tratos; 
presas vítimas de abusos sexuais; crianças encarceradas; corrupção de agentes 
públicos; superlotação; reincidência elevada; organizações criminosas controlando a 
massa carcerária, infernizando a sociedade civil e encurralando governos; custos 
elevados de manutenção de presos; falta de assistência jurídica e descumprimento da 
Lei de Execução Penal. 
 

A crise do sistema carcerário brasileiro possui raízes nos próprios fins 

contraditórios da pena privativa de liberdade. Como já observado, a reabilitação, a punição e a 

prevenção estão entre os escopos da pena de prisão. Destaca Thompson (1998, p. 04) que 
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possui prevalência teórica o alvo “recuperação”, mas não se autoriza que este seja obtido à 

custa do sacrifício dos objetivos “punição” e “prevenção”. Ademais, a finalidade preventiva é 

obtida, geralmente, por mecanismos de intimidação. 

O fracasso da função ressocializadora da prisão vem sendo aduzido há muito 

tempo pelos estudiosos do tema. Foucault (2010, p. 241-264) leciona que: 

 

[...] a prisão fabrica delinquentes; é verdade que ela leva de novo, quase fatalmente, 
diante dos tribunais aqueles que lhe foram confiados. Mas ela os fabrica no outro 
sentido de que ela introduziu no jogo da lei e da infração, do juiz e do infrator, do 
condenado e do carrasco, a realidade incorpórea da delinquência que os liga uns aos 
outros e, há um século e meio, os pega todos juntos na mesma armadilha. [...] Sem 
dúvida, a delinquência é uma das formas de ilegalidade; em todo caso, tem suas 
raízes nela; mas é uma ilegalidade que o ‘sistema carcerário’, com todas as suas 
ramificações, investiu, recortou, penetrou, organizou, fechou num meio definido e 
ao qual deu um papel instrumental, em relação às outras ilegalidades. [...] Na 
realidade a utilização da delinquência como meio ao mesmo tempo separado e 
manejável foi feita principalmente nas margens da legalidade. Ou seja, instalou-se 
também no século XIX uma espécie de ilegalidade subordinada, cuja docilidade é 
garantida por sua organização em delinquência, com todas as vigilâncias em que isto 
implica. A delinquência, ilegalidade dominada, é um agente para a ilegalidade dos 
grupos dominantes.18 

 

Constrói-se uma corrente cíclica, que se repete indefinidamente, entre a realidade 

sócio-política e o sistema carcerário. De maneira bem resumida, tentamos estabelecer a 

seguinte sequência lógica desse ciclo: ausência de vontade política em tentar contornar os 

principais problemas sociais --- aprofundamento das desigualdades sociais --- aumento da 

criminalidade, especialmente aquela com caráter de subsistência dos infratores --- entrada do 

apenado no sistema carcerário --- paulatina degradação moral e física do detento --- liberdade 

                                                 
18Parte dos estudiosos do tema constrói uma importante crítica à finalidade ressocializadora da pena privativa de 

liberdade. Para estes, em alguns casos, a imposição coercitiva de medidas destinadas à consecução dessa 
finalidade não é adequada, pois simplesmente não há o que regenerar no apenado. Isto ocorre especialmente 
nos casos de criminosos eventuais. Nessas hipóteses, a aplicação de ações corretivas apenas facilitaria o 
processo de assimilação do detento ao sistema social prisional. A solução proposta, dentro dessa situação, é que 
a pena de prisão desempenharia somente suas funções preventiva e punitiva, mas não a função regenerativa; 
esta somente entraria em cena nos casos de cooperação voluntária do detento. Neste sentido, “las críticas 
contra la idea del tratamiento no suponen una oposición al tratamiento como tal, una negativa a suministrar a 
los delincuentes servicios y tratamientos de tipo diverso. Lo que, ciertamente, no es justificable, es 
fundamentar la concreta intervención penal elegida en una supuesta necesidad de tratamiento. Lo que, desde 
luego, se permite, e incluso es necesario, es que, al intervenir penalmente, se le ofrezca al delincuente, en la 
medida en que sea posible, el servicio o tratamiento que pueda precisar. Quizá de este modo puedan lograrse 
ciertos resultados rehabilitadores, en especial si, de acuerdo con el delincuente, se establecen diversas formas 
de ayuda social. Pero este argumento no justifica la obligación de la realización de tales ofertas. Los 
individuos sometidos en la actualidad a las sanciones penales más completas son, con frecuencia, personas no 
privilegiadas en muy distintos sentidos.” (CESANO,  2003, p. 05). Entendimento similar é adotado  por 
Nogueira (1956, p. 79). O contexto fático aludido por essa crítica da função ressocializadora da pena não 
parece, apesar dos fundamentos colacionados, ser refletido na tessitura social brasileira, o que desautoriza a 
concretude dessa corrente doutrinária. 
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e constatação da ausência de meios materiais para subsistência pelo egresso --- reincidência --

--- elaboração de uma política criminal mais repressiva.  

Percebe-se, portanto, que dentro das margens de legalidade, o Estado produz uma 

ilegalidade, teoricamente, manejável, que expande a “teia” construída, em que tanto os presos 

quanto os egressos estão submetidos a processos de vigilância e estigmatização incessantes. 

Nesta conjuntura, a recidiva é uma consequência natural do sistema. 

Os elevados índices de reincidência, que segundo dados do relatório de 2007 do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), veiculado pela CPI do sistema carcerário, 

chegavam a 80% (os reincidentes condenados por sentença transitada em julgado e já 

recolhidos a instituições penitenciárias estão na faixa dos 33, 80%), são motivados por 

diversos fatores (BRASIL, Congresso Nacional, 2009, p. 347). Bittencourt (2011, p. 171) 

assevera que as cifras de “recaída” tem caráter relativo, uma vez que, se consideradas 

isoladamente, seriam um indicador insuficiente para se chegar à conclusão radical de que o 

sistema penal fracassou totalmente. A reincidência pode ser motivada por fatores sociais e 

pessoais de cada recluso, o que de fato não é cognoscível em uma fria análise dos números.19 

Para Pinatel (1979 apud BITTENCOURT, 2011, p. 170): 

 

É um critério grosseiro a avaliação da eficácia dos métodos penitenciários feita pelos 
índices de reincidência. O simples percentual de reincidência não leva em 
consideração a situação dos internos em relação às condições, população e 
peculiaridades gerais de cada estabelecimento penal. Pode ocorrer, por exemplo, que 
determinado estabelecimento contenha superpopulação e congregue reclusos de alta 
periculosidade. Inegavelmente, superpopulação e periculosidade constituem dois 
fatores importantíssimos no aumento da taxa de reincidência. Nessa hipótese, a 
reincidência não poderia ser atribuída de forma exclusiva ao fracasso dos métodos 
penitenciários. Finalmente, as reincidências não são todas comparáveis, pois em 
alguns casos não passam de fracassos aparentes, constituindo, na verdade, êxitos 
parciais. 

 

No que diz respeito ao elevado índice de reincidência, apenas se reforça a 

instituição prisional como um fator criminógeno. Ao invés de frear a delinquência, a pena 

privativa de liberdade a estimula. Uma verdadeira “escola do crime”, a prisão proporciona o 

aperfeiçoamento dos criminosos no ofício delitivo ao congregá-los em um microssistema,20 

cuja ausência de infraestrutura é a condição ideal para este tipo de involução dos apenados. 

                                                 
19É necessário, ainda, considerar as modificações produzidas no ‘material’ humano que responde à pena. A 

sensibilidade e a assimilação dos efeitos deletérios da prisão varia para cada detento, ou seja, a experiência na 
prisão exerce diferentes graus de influência em relação a cada recluso, a depender de sua vida pregressa, de 
aspectos fisiológicos e psíquicos, dentre outros. 

20Thompson (1998, p. 19-20, grifo original) leciona que “a cadeia não é uma miniatura da sociedade livre, mas 
um sistema peculiar, cuja característica principal, o poder, autoriza a qualificá-lo como um sistema de poder. 
[...] Uma sociedade interna, não prevista e não estipulada, com fins próprios e cultura particular, emerge pelos 
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Fandino Marino (2002, p. 03-06) compreende que o fenômeno do recidivismo 

criminal possui três “dimensões causais hipotéticas”, quais sejam: a) condições prisionais (as 

características inerentes às instituições prisionais); b) condições socioeconômicas (fatores 

econômicos, religiosos, educacionais e raciais); e, c) tipo de crime. Traça ainda breves 

considerações sobre cada uma dessas “dimensões”, a saber: 

 

A questão da reincidência nesta ótica (das condições criminais) acaba sendo 
interpretada como um problema de discriminação tanto quanto um problema 
derivado da experiência prisional em si. Ora, quando falamos em ‘condições de 
prisão’, nos referimos aqui especificamente à qualidade das acomodações nas 
prisões (especialmente superlotação), qualificação do funcionalismo, assim como 
aos programas educacionais e oportunidades de trabalho e várias formas de 
assistência social ao apenado (aconselhamento e trabalho de serviço social). Desse 
ponto de vista, tanto as oportunidades de trabalho para os apenados como os 
programas educativos e de treinamento ocupacional devem naturalmente, por 
hipótese, reduzir a reincidência. Assim mesmo, estes programas de educação e 
trabalho devem, por hipótese, ajudar o apenado a se preparar para a procura de 
emprego quando liberado. [...] Quanto ao fator socioeconômico, é importante alertar 
para o fato de que não é a pobreza, per se, que está necessariamente por trás do fator 
em questão. Isto porque a relação positiva geral detectada entre o status econômico e 
reincidência não contempla a questão das interatividades e curvilinearidades; a partir 
destas últimas poderá futuramente constatar-se que nos níveis mais agudos de 
pobreza a criminalidade nem é tão frequente, nem se manifesta nas suas formas mais 
graves. O impacto do status econômico poderá estar mais associado com quedas nas 
condições de vida e com a chamada ‘anomia econômica’, isto é, a incapacidade de 
atingir os níveis de vida culturalmente estabelecidos e esperados em função da 
inexistência dos meios necessários. [...] Para efeitos de elucidar a questão da base 
econômica, dois fatores do recidivismo poderiam ser invocados: impacto de 
rotulação do processo policial-judicial e insuficiência financeira. Estes dois fatores, 
agindo em interação com a idade, podem explicar os resultados aparentemente 
inconsistentes, assim: de um lado, para os infratores mais jovens, o impacto maior 
do processo policial e judicial e da experiência prisional determina efeitos 
‘positivos’ (de aumento) na reincidência, dentro da línea teórica da rotulação. Ora, 
em termos do fator ‘insuficiência econômica’, o momento mais delicado ou 
vulnerável não é na adolescência, mas mais tarde, quando as responsabilidades 
econômicas e financeiras e a auto-imagem são muito mais importantes. Num 
entorno econômico de rápida mudança, isto pode ser crucial. [...] O tipo de crime 
tem demonstrado ser o principal preditor de reincidência criminal. Lenke et al. 
argumentam que a informação sobre o tipo de antecedentes criminais é o fator 
singular mais importante na predição do recidivismo. O segundo delito tende a 
acontecer dentro do mesmo tipo de crime cometido na primeira instância delitiva, de 
acordo com Holland, Alexander e Hanson. A possível exceção vem do trabalho de 
Grunfeld relativo às ofensas sexuais, que acontecem tanto antes quanto depois de 
outras ofensas. 

 

Quanto aos efeitos sociológicos provocados no detento, o cárcere gera um 

processo de “automatização” do recluso, que perde suas subjetividades. Todas as suas 

necessidades, de vestuário, lazer, etc. passam pelo rígido controle da instituição. Disciplina 

                                                                                                                                                         
interstícios da ordem oficial. A interação desses dois modos de vida, o oficial e o interno-informal, rende 
ensejo, naturalmente, ao surgimento de conflitos, os quais terão de ser solucionados por meio de processos de 
acomodação.” 
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completa, característica ínsita às instituições totais. Neste sentido, leciona Thompson (1998, 

p. 60-64): 

 

A elevação da segurança e disciplina a fins de alta precedência reclama um controle 
ilimitado sobre o preso, do que resulta o completo sacrifício de sua autonomia. Não 
se lhe permite fazer escolhas: as opções são regradas minuciosamente e as que 
dependerem de uma decisão humana devem provir da instituição. Como teria de ser, 
por várias razões, mas, sobretudo, porque se trata de um regime totalitário, as ordens 
não são justificadas nem explicadas. Exige-se uma obediência cega, simplesmente. 
O interno está obrigado a seguir ordens porque tem de fazê-lo, sem direito a analisá-
las, julgá-las ou sequer compreendê-las – independente de experimentar o 
sentimento de que sejam moralmente corretas. Lesionado, de maneira profunda, no 
seu senso de autodeterminação, hesitante, sempre, entre fazer ou não fazer, o recluso 
habitua-se a esperar que tomem decisões por ele – e isso lhe descaracteriza a 
personalidade. 

 

Como já se disse alhures, esses efeitos sociológicos conduziram ao surgimento de 

um modelo social relativamente fechado. Esse sistema não se subordina às regras decretadas 

pelas autoridades do modelo punitivo, mas segue proposições formuladas pelos reclusos em 

razão dos problemas típicos do ambiente em que estão confinados. O sistema social prisional 

é marcado pelo predomínio das relações de poder entre seus componentes e por uma rígida 

estratificação social que dificulta as possibilidades de ascensão vertical.21 Dentro desse 

subsistema social, duas consequências podem ser destacadas.  

A primeira consequência é a formulação do que a doutrina denomina como 

“código do recluso”. Trata-se de verdadeiro estatuto informal que norteia as interações entre 

os componentes do sistema social prisional. Bittencourt (2011, p. 186-187, grifo original) 

define bem o “código do recluso”, a saber: 

 

O código do recluso é a expressão mais elaborada das regras básicas da sociedade 
carcerária. Não se trata apenas de simples atitudes ou de valores mais ou menos 
antagônicos em relação à sociedade livre. O código do recluso implica o 
estabelecimento de determinadas normas de cumprimento obrigatório, e eventual 

                                                 
21“Una vez que pasa el periodo de ingreso y clasificación para integrarse a la población del centro 

penitenciario, se encuentra con un universo abigarrado de personajes, que forman densas redes de poder que 
involucran a presos y carceleros. Es un territorio urbano peligroso donde la estancia es el lugar primordial de 
residencia, habitada por una suerte de familia que impone sus propias reglas y cobra también su derecho de 
ingreso, a veces tan violento como el de la institución. El preso necesita de la familia externa para sobrevivir, 
pero durante la permanencia en la cárcel también se integra a una especie de familia, interna, con la que se 
convive en la estancia, regida por el principio de antigüedad: manda ‘el más viejo’, el que hace más tiempo 
que está en la institución. En los reclusorios masculinos tiene las características de una familia ‘disfuncional’ 
y golpeadora, pero que también brinda cierto apoyo.” (CALVEIRO, 2010, p. 06). A “família” a que alude 
Calveiro nada mais é que o sistema social prisional. Acrescenta Clemmer (1958) que “o mundo prisional é um 
mundo atomizado. Seus membros, átomos a agir reciprocamente em confusão... Não há definidos objetivos 
comunais. Não há um consenso comum para um fim comum. O conflito dos internos com a administração e a 
oposição à sociedade livre estão em degrau apenas ligeiramente superior ao conflito e oposição existente entre 
eles mesmos... É um mundo de ‘Eu’, ‘mim’ e ‘meu’ antes que de ‘nosso’, ‘seus’ e ‘seu’”. 
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desobediência significa a imposição coercitiva de alguma sanção. Trata-se de uma 
das expressões mais típicas do antagonismo com a sociedade, que, nesse caso, é 
representada pelo pessoal penitenciário. Sua finalidade principal é que não haja 
colaboração com o ‘inimigo’. [...] Aos que infringirem as normas do código 
carcerário podem ser aplicadas sanções de natureza variada. Algumas vezes se 
utiliza uma ‘sanção social’, como, por exemplo, o ostracismo; outra vezes, aplica-se 
uma sanção que se poderia chamar de ‘sanção legal’, que, geralmente, significa 
morte. Não se pode, contudo, afirmar que em todas as prisões pode ser encontrado 
um código do recluso com as mesmas características e o mesmo significado. A 
maior ou menor importância do código do recluso está também diretamente 
relacionada com o grau do crime organizado existente no país e com a maior ou 
menor perigosidade das subculturas criminais. 

 

A segunda consequência das sociedades carcerárias, talvez a mais importante, é o 

fenômeno da “prisonização” ou “prisionalização”, expressão cunhada pelo professor 

americano Donald Clemmer. Trata-se, em suma, de um processo de assimilação do preso ao 

sistema social prisional e as regras a ele inerentes. Thompson (1998, p. 23-24, grifo original) 

descreve com perfeição esse fenômeno: 

 

Quando uma pessoa ou grupo de ingresso penetra e se funde com outro grupo, diz-se 
que ocorreu uma assimilação. O conceito tem mais adequação quanto a grupos de 
imigrantes e, talvez, não seja o melhor para designar o processo semelhante que 
ocorre na prisão. De qualquer forma, devemos entender por assimilação o processo 
lento, gradual, mais ou menos inconsciente, pelo qual a pessoa adquire o bastante da 
cultura de uma unidade social, na qual foi colocado, a ponto de se tornar 
característico dela. Assim como se usa o termo americanização, para descrever o 
maior ou menor grau de integração de um imigrante ao esquema de vida da 
América, o termo prisonização indica a adoção, em maior ou menor grau, do modo 
de pensar, dos costumes, dos hábitos – cultura geral da penitenciária. Prisonização é 
semelhante à assimilação, pois. Todo homem que é confinado ao cárcere sujeita-se à 
prisonização, em alguma extensão. O primeiro passo, e o mais obviamente 
integrativo, diz respeito ao seu status: transforma-se, de um golpe, numa figura 
anônima de um grupo subordinado; traja as roupas dos membros deste grupo; é 
interrogado e admoestado; logo descobre que os custodiadores são os todo-
poderosos; aprende as classes, os títulos e os graus de autoridade dos vários 
funcionários; e, usando ou não usando a gíria da cadeia, ele vem a conhecer seu 
significado; embora possa manter-se solitário, termina por referir-se, ao menos em 
pensamento, aos guardas como samangos, aos médicos como receitador de roda de 
jipe (aspirina) e a usar os apelidos locais para designar os indivíduos; acostuma-se a 
comer apressadamente e a obter alimento através dos truques usados pelos que lhe 
estão próximos. De várias outras maneiras, o preso novo desliza para dentro dos 
padrões existentes; aprende a jogar ou aprende novas maneiras de fazê-lo; adquire 
comportamento sexual anormal; desconfia de todos, olha com rancor os guardas, e, 
até, os companheiros etc. Em suma: vem a aceitar os dogmas da comunidade.22 

 

Outra grave questão que deve ser enfrentada é o problema sexual nas prisões. A 

repressão das necessidades desta natureza, decorrentes da estrutura de isolamento da pena 

                                                 
22Ainda sobre a “prisonização”, devem ser feitas duas ressalvas: a) o fenômeno não atinge de forma uniforme 

todos os detentos. Há, contudo, fatores universais, tais como o desenvolvimento de novos hábitos relacionados 
à alimentação, sono, trabalho e adoção do linguajar local; b) é difícil precisar uma grande correlação entre 
“prisonização” e criminalidade, como, por exemplo, se um detento que se integrou menos à cultura carcerária 
continuará “mais criminoso” que um que se entregou completamente ao processo. 
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privativa de liberdade e da consequente falta de privacidade no sistema penitenciário por um 

longo interregno temporal, pode conduzir o recluso, basicamente, a três alternativas: a) 

subversão de seus padrões sexuais (por exemplo, um indivíduo heterossexual passa a adotar 

padrões homossexuais ou até mesmo o “travestismo”); b) utilização das relações de poder e 

da força física típicas do sistema social prisional contra detentos mais vulneráveis (moral e 

fisicamente) como meio de “obtenção” de relações sexuais; e, c) recurso ao onanismo. Trata-

se da busca pela concretização de um dos instintos mais básicos do ser humano, que pode 

atingir níveis perversos.23 

Segundo Calveiro (2010, p. 08), a vida sexual não desaparece de fato, mas apenas 

se adequa à realidade penitenciária: 

 

Pese a las disposiciones de la institución, la vida sexual no desaparece, se adapta y 
se transforma, se las ingenia para sobrevivir en el encierro. Aunque ‘la zona de 
tolerancia’ reconocida es la visita íntima, tal vez allí es donde la sexualidad tiene 
menor relevancia. La ‘íntima’ es, muchas veces, el espacio de cierta recuperación 
de la privacidad, arrebatada por la prisión, a la vez que permite el encuentro de los 
cuerpos, que se ‘disciplinan’ a los horarios de la visita y sus condiciones. Pero, en 
otras ocasiones, esa sexualidad resulta rebasada por nuevas prácticas. Hay de 
todo: parejas heterosexuales que se conservan, parejas homosexuales que se 
constituyen, parejas homo y hetero que se superponen o se reemplazan, travestis 
que ofrecen sus servicios y diferentes tipos de prostitución, como una de las formas 
de allegarse de recursos. También hay homofobia y mecanismos de rechazo y 
‘protección’ de algunos heterosexuales que reproducen los prejuicios de adentro y 
de afuera. El sexo se practica de las más diversas maneras: como ‘descarga’, como 
juego, como violación, como expresión amorosa, de comercio o de intercambio. 

 

É importante proceder a uma análise das condições de infraestrutura do sistema 

carcerário brasileiro. Mesmo leigos no estudo da matéria percebem a ausência de um mínimo 

existencial para o cumprimento da pena. Apesar de o Brasil possuir uma avançada Lei de 

Execução Penal, a violação dos direitos dos presos é notória em todo o território nacional. 

Analisemos a questão dos recursos materiais para a manutenção do sistema 

carcerário. De acordo com a CPI do sistema carcerário, dados do DEPEN de 2007 atestam 

que R$ 3.604.335.392,00 são destinados mensalmente ao sistema penitenciário. Estes 

recursos são direcionados da seguinte maneira: R$ 2.642.579.873,00 (dois bilhões, seiscentos 

e quarenta e dois milhões, quinhentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e três reais) 

gastos com a folha de pagamento dos servidores ativos (73,32%); R$ 27.701.964,00 (vinte e 

sete milhões, setecentos e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais) gastos com a folha de 

                                                 
23“Se o animal, à época do cio, parte para um finalismo cego, determinado, guiado por seus instintos; o preso, em 

condições idênticas, agirá tal qual um animal. Quando o impulso do instinto se manifestar, o preso será 
constrangido a satisfazê-lo, mesmo com a violência física para vencer os obstáculos.” (OLIVEIRA, 1980, p. 
36). 
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pagamento dos servidores inativos (0,76%); R$ 799.481.100,00 (setecentos e noventa e nove 

milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e cem reais) aplicados em despesas de custeio 

(22,18%) e R$ 134.572.455,00 (cento e trinta e quatro milhões, quinhentos e setenta e dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) destinados a despesas de investimento (3,74%). 

(BRASIL, Congresso Nacional, 2009, p. 71). 

Deve-se criticar, principalmente, os reduzidos índices referentes às despesas de 

investimento, que deveriam ser maiores não apenas no aspecto quantitativo (construção de 

mais instituições penitenciárias; contratação de novos servidores e aumento da remuneração 

dos já existentes), mas também no âmbito qualitativo (aparelhamento do sistema carcerário; 

criação de cursos de formação e aprimoramento dos servidores; aperfeiçoamento dos 

programas de reinserção dos egressos na sociedade). 

 Os problemas em relação aos custos do sistema carcerário no Brasil são 

perceptíveis em diversos níveis. A CPI do sistema carcerário elenca diversas falhas, tais 

como: a) má utilização e insuficiência dos recursos públicos pelos dirigentes das instituições 

penitenciárias24; b) desvio nos repasses efetuados pela União aos Estados para manutenção 

dos sistemas estaduais25; c) prestações de contas contendo irregularidades26; e, d) escassez de 

condições materiais ante o crescente aumento dos índices de criminalidade conjugado com o 

reduzido número de vagas.27 (BRASIL, Congresso Nacional, 2009). 

                                                 
24Thompson (1998, p. 17) compreende ser inconsistente a atribuição do fracasso da prisão regeneradora à 

deficiência de recursos materiais. Para o autor, a falácia da finalidade corretiva da pena privativa de liberdade 
não pode ser desconstituída pelo acréscimo de recursos destinados ao sistema prisional. Aponta que, “[...] até 
hoje, em nenhum lugar, em nenhum tempo, nem nos países mais ricos e nos momentos de maior fastígio, 
sistema penitenciário algum exibiu um conjunto de recursos que tivesse sido considerado como, pelo menos, 
satisfatório. O que parece algo inviável, mesmo porque jamais foram estabelecidos precisamente, 
especificamente, quais seriam, em qualidade e quantidade, tais recursos ideais.”  

25É importante lembrar ainda que os administradores e responsáveis por bens e valores da administração direta, 
indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União estão sujeitos à obrigatoriedade da declaração de bens 
e rendas para o exercício de cargos, empregos ou funções, conforme art. 1º, VII, Lei nº 8.730/93. O 
descumprimento dessa obrigação sujeita o servidor ou autoridade às sanções previstas no art. 3º, parágrafo 
único, da referida lei. Caso ocorra lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do 
agente ou de terceiro, caberá o integral ressarcimento do dano e, caso comprovado o enriquecimento ilícito, 
perderá o agente publico ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio, podendo, 
ainda, o Ministério da Justiça instaurar Sindicância Patrimonial contra agentes públicos, nos moldes do Decreto 
nº 5.483, de 30 de junho de 2005. 

26Para conferir algumas das contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, confira os seguintes 
processos: Processos nº 003.680/2006-7; nº 003.796/2001-1; nº 009.653/2002-4; nº 019.493/2005-0. 

27Conclui a CPI do sistema carcerário que “[...] sobre os fatores determinantes pela falta de recursos voltados às 
áreas sociais, e corrente, portanto, que o Estado tem mostrado certa impossibilidade em proporcionar novos 
investimentos à altura da velocidade das necessidades sociais e, em particular, em favor da segurança pública 
como um todo. Fala-se da falta de recursos livres, do excesso de contingenciamento, da ausência de receitas 
não vinculadas, de desvios, etc. As desculpas e razões são variadas e os motivos os mais diversos, mas, 
indistintamente, todos convergem a sinalizar que a ausência de investimentos é notória, podendo ser 
considerada inclusive como uma das causas promotoras desse descompasso. Em relação às despesas voltadas 
ao Sistema Penitenciário Nacional, consignadas no âmbito do FUNPEN nos últimos anos, por exemplo, as 
quais comportam ações de peso, distinguidas pelo seu vulto, em face do montante dos volumes despendidos e 
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Dentro desta conjuntura, encontram-se os agentes penitenciários. Esses 

funcionários recebem salários pífios na maioria dos casos. Não possuem condições materiais 

para o desempenho de suas funções, visto que os recursos são insuficientes ou mal-

empregados na aparelhagem das prisões. Não há processos de padronização dos 

procedimentos a serem adotados pelos agentes na atividade de gerenciamento dos presos e 

não há valorização do profissional com planos de carreira e aumento da remuneração (uma 

exceção parece ser o Distrito Federal, estado em que a remuneração inicial era de R$ 6.200,00 

e a remuneração final era de R$ 11.000,00 no ano de 2007). Inexistem, na maioria dos 

estados, cursos de formação e de aprimoramento para os integrantes desta carreira.28 De um 

modo geral, não são respeitados os arts. 76 e 77 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e 

inúmeras regras de tratados internacionais.29 

Confira o seguinte quadro comparativo com as condições dos agentes 

penitenciários nos Estados: 

  
                                                                                                                                                         

relativos à segurança pública, é importante destacar que tais recursos se situaram, ao longo do período 
enfocado, em montantes regulares, estanques nos mesmos patamares. Pode-se extrair, a partir dessa 
constatação, que a discrepância entre as disponibilidades de vagas carcerárias e o aumento da criminalidade 
cresce ‘de vento em popa’, livre de obstáculos inibidores a sua evolução.” (BRASIL, Congresso Nacional 
2009, p. 347). 

28Consoante lição de Mirabete (2002, p. 230), “a seleção do pessoal penitenciário deve ser, evidentemente, de 
natureza técnica, observando-se como requisitos para o ingresso no quadro de funcionários a integridade, 
humanidade e aptidão profissional. Preenchendo o candidato esses requisitos, é necessário que receba ele uma 
formação específica que somente será possível com a frequência a cursos em escolas penitenciárias. Esses 
cursos são exigidos pela lei não só para o ingresso do pessoal, como para progressão ou ascensão funcional do 
servidor (art. 77, § 1º, da LEP), devendo ser constituídos de disciplinas como Criminologia, Pedagogia 
Correcional, Ciência Penitenciária, Direito Penal, Direito Processual Penal, Psicologia, Ética, Técnicas de 
trabalho em grupo, etc. O ingresso deve depender da aprovação nesses cursos, pois somente assim se pode ter 
um mínimo de segurança quanto à capacitação profissional e aptidão do candidato. Para a reciclagem exigida, 
de caráter periódico, bem como para as promoções ou ascensões funcionais, além de cursos específicos, têm-se 
recomendado como complemento conferências de atualização, divulgação de experiências novas, mesas-
redondas, estudos de casos concretos, etc.” 

29Confira a redação dos citados artigos, in verbis: Art. 76 - O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado 
em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições 
relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e às demais funções; Art. 77 - A 
escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, 
preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato; § 1° - O ingresso do pessoal penitenciário, bem 
como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à 
reciclagem periódica dos servidores em exercício; § 2º - No estabelecimento para mulheres somente se 
permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Em 
sentido semelhante, os seguintes itens dos princípios gerais que norteiam as regras mínimas das Nações Unidas 
para elaboração de medidas não privativas de liberdade, denominadas como Regras de Tóquio: 15.2. As 
pessoas nomeadas para aplicar medidas não privativas de liberdade devem ser pessoalmente qualificadas e ter, 
se possível, uma formação especializada apropriada e uma certa experiência prática. Estas qualificações serão 
claramente definidas; 15.3. A fim de ser possível recrutar e manter pessoal qualificado, convém assegurar-lhe 
um estatuto, uma remuneração e vantagens adequadas, tendo em consideração a natureza do trabalho pedido, e 
oferecer-lhe possibilidades de aperfeiçoamento e perspectivas de carreira; 16.1. A formação visa fazer com que 
o pessoal tome consciência das suas responsabilidades em matéria de reinserção dos delinquentes, da proteção 
dos direitos dos delinquentes e da proteção da sociedade. Deve igualmente sensibilizá-lo para a necessidade de 
uma cooperação e de uma coordenação das atividades com outros órgãos competentes.    
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Tabela 1 – Condições dos agentes penitenciários nos Estados 
Estado Presos por 

agente 
Salário 
inicial 

Escola 
penitenciária 

Percentual de 
temporários 

Plano de 
carreira 

AC 6,00 R$ 1.706,00 Sim 100% Não  
AL 1,80 R$ 950,00 Sim 34,26% Sim 
AP 6,42 R$ 1.644,00 Sim - - 
AM 9,11 R$1.103,90 Não 75,38% Não 
BA 5,48 R$ 790,00 Não 33,61% - 
CE 19,06 R$ 990,14 Sim - - 
DF 11,20 R$ 6.200,00 Não 0% Sim 
ES 7,90 R$ 1.025,00 Sim 60,22% - 
GO 7,00 R$ 1.500,00 Sim 58,67% Sim 
MA 6,89 R$ 1.900,00 - - Sim 
MG 2,68 R$ 1.055,39 Sim 77,13% - 
MS 9,00 R$ 1.400,00 Sim - Sim 
MT 6,16 R$ 871,13 Sim 24,73% Sim 
PA 4,64 R$1.125,46 Sim 99,46% - 
PB 8,07 R$ 1.213,03 Sim 53,69% - 
PR 8,08 R$ 2.440,06 Sim 11,04% Não 
PE 18,64 R$ 900,00 Não - - 
PI 3,65 R$ 1.032,00 Sim - Sim 
RO 5,80 R$ 917,00 Sim 34,09% - 
RJ 6,88 R$ 1.490,60 Sim - Não 
RN 10,29 R$ 1.142,00 Sim - - 
RR 8,60 R$ 1.540,80 Não - - 
RS 10,29 R$ 1.100,00 - - Sim 
SE 6,79 R$ 385,00 Sim - - 
SC 7,00 R$ 915,00 Sim - - 
SP 6,75 R$ 1.320,00 Sim - Sim 
TO 5,51 R$ 1.465,45 Não - Sim 

Federal 0,83 R$ 4.328,32 Não - Não 
Fonte: DEPEN/CPI do sistema carcerário (2008). 
 

Neste quadro de verdadeiro abandono por parte da administração pública, os 

agentes penitenciários acabam sendo submetidos, na prática, ao cumprimento de uma “prisão 

em regime semi-aberto”. Passam a integrar, em menor escala, o sistema social prisional e a 

serem submetidos aos processos de “prisonização”. O grau de estresse e de pressões 

decorrentes do ofício conduzem o agente a um desgaste físico e psíquico, que, em alguns 

casos mais alarmantes, acarreta na perda de sua dignidade ou na contaminação pelo crime. 

Neste sentido, leciona Moraes (2005, p. 221-226): 

  

A essas pressões encontram-se submetidos os agentes penitenciários que precisam 
também muito rapidamente entender a dinâmica da prisão, principalmente 
apreender, para fins de manutenção da ordem, a ‘pensar como preso’, ‘trabalhando 
preso com o preso’ (agente penitenciário). No entanto, como poderemos observar, 
esse aprendizado não se faz sem um enorme custo psíquico e identitário, uma vez 
que significa para o agente penitenciário mimetizar-se naquilo que ele percebe como 
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a sua antítese. [...] Entende-se, assim, porque se tem chamado a atenção para os 
índices alarmantes de distúrbios psiquiátricos entre os agentes penitenciários, que 
vão da insônia e do nervosismo até a paranoia, passando pela dependência química, 
principalmente o alcoolismo. No caso brasileiro, a situação não é diferente. Segundo 
pesquisas realizadas em São Paulo pela Academia Penitenciária, cerca de 30% dos 
agentes de segurança dos presídios apresentam sinais de alcoolismo. Um em cada 
dez sofre de distúrbios psicológicos. Tais condições fizeram com que em uma 
pesquisa sobre profissões mais estressantes realizada em 1997 pelo Institute of 
Science and Technology da University of Manchester colocasse, dentre 104 
profissões pesquisadas, os agentes penitenciários em primeiro lugar.30 
 

Maia Neto (1998, p. 131) assevera que, embora não exista previsão legal expressa 

que correlacione a proporção ideal entre o número de agentes penitenciários e o montante de 

presos, um índice recomendável estaria na faixa de três presos para cada agente penitenciário. 

Depreende-se pela análise da tabela 1, portanto, que essa proporção está muito longe do ideal. 

Apenas para efeitos comparativos, o autor cita que na Inglaterra verificava-se uma relação de 

um agente para 1,48 presos. 

As condições materiais das celas são desumanas. É patente a inobservância da 

regra insculpida nos arts. 12 e 1331, da Lei de Execução Penal, e da norma prevista no art. 5º, 

incisos XLVIII e XLIX, da Carta Magna.32 Com efeito, Tucci (1998 apud DELMANTO 

JÚNIOR, 2001, p. 15-16) traz impressionante relato que sintetiza precisamente a realidade 

carcerária brasileira, a saber: 

 

Os presos brasileiros estão frequentemente apinhados em celas pequenas, escuras, 
úmidas e sujas, construídas para comportar a metade, um terço ou ainda menor 
número de detentos do que efetivamente estão nela confinados. As celas estão 
infestadas de ratos e baratas, e em muitos locais os detentos geralmente não tem 
nada a fazer o dia todo, exceto jogar baralho ou abusar uns dos outros.  

 

Tomemos como exemplo a situação da alimentação, por exemplo. Trata-se de 

direito do preso, conforme o art. 41, inciso I, da Lei de Execução Penal. Consoante o art. 13 

da Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), de 

11 de novembro de 1994, o recluso terá direito à alimentação adequada e à água potável.33 O 

                                                 
30Parece-nos, portanto, que não apenas os detentos devem ser alvos da função ressocializadora da prisão, mas 

também todo o quadro de agentes penitenciários. 
31Confira a redação dos citados artigos, in verbis: Art. 12 - A assistência material ao preso e ao internado 

consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas; Art. 13 - O estabelecimento 
disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais 
destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração. 

32Constituição Federal de 1988, Art. 5º, inciso XLVIII - A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado; Art. 5º, inciso XLIX - é assegurado aos presos o 
respeito à integridade física e moral.    

33Resolução nº 14, do CNPCP, Art. 13 - A administração do estabelecimento fornecerá água potável e 
alimentação aos presos; Parágrafo Único – A alimentação será preparada de acordo com as normas de higiene e 
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relatório da CPI do sistema carcerário estima que no Estado do Rio de Janeiro o custo diário 

da alimentação de um preso está na faixa de R$ 10,00. (BRASIL, Congresso Nacional, 2009, 

p. 180). Este valor indica clara contradição, visto que há restaurantes populares que oferecem 

refeições bem melhores por R$ 1,00. Parece claro, portanto, que boa parte dos recursos 

destinados à alimentação no sistema penitenciário é absorvido pela corrupção. Leciona 

Mirabete (2002, p. 64) que: 

 

O tema da alimentação nas prisões é de grande importância, não só porque o interno 
tem direito a uma alimentação sã e suficiente para sua subsistência normal, podendo 
ressentir-se sua saúde de sua insuficiência ou baixa qualidade, mas também porque 
esse é um poderoso fator que pode incidir positiva ou negativamente, conforme o 
caso, no regime disciplinar dos estabelecimentos penitenciários. Uma boa 
alimentação não vai fazer feliz um homem que está na prisão, mas evita os motins, 
e, por isso, a alimentação não deve ser descuidada, mas, pelo contrário, 
escrupulosamente atendida. 

 

Outro aspecto que deve ser pontuado é a questão do vestuário nas prisões do 

Brasil. Os estabelecimentos penais, como regra, preveem a utilização de uniformes para os 

presos. Por conseguinte, deveriam fornecer roupas adequadas ao clima e que não ofendam a 

dignidade dos detentos. O que se observa na realidade carcerária brasileira, todavia, é situação 

diametralmente oposta: os presos valem-se, na maioria das vezes, de roupas fornecidas pelos 

seus próprios familiares. O fornecimento de uniforme aos reclusos é uma exceção, como pode 

ser conferido na tabela a seguir: 

 
Tabela 2 – Número de uniformes fornecidos nas instituições penitenciárias de cada Estado 

Estado Número de uniformes 
AC 0 
AL 0 
AP - 
AM 02 unidades 
BA - 
CE 03 unidades 
DF 0 
ES - 
GO 0 
MA 02 unidades 
MG - 
MS 01 unidade 
MT 01 unidade 
PA 04 unidades 
PB 0 

                                                                                                                                                         
de dieta, controlada por nutricionista, devendo apresentar valor nutritivo suficiente para manutenção da saúde e 
do vigor físico do preso. 
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PR Quantidade variável por estabelecimento 
PE - 
PI 0 
RO 0 
RJ 0 
RN - 
RR 0 
RS 0 
SE 02 unidades 
SC 02 unidades 
SP Quantidade variável por estabelecimento 
TO 01 unidade 

Federal Quantidade variável por estabelecimento 
Fonte: DEPEN/CPI do sistema carcerário (2008). 

 
As péssimas situações de higiene são refletidas em celas sem quaisquer condições 

sanitárias. Muitos estabelecimentos prisionais sequer dispõem de banheiros e pias. Quando 

tais instalações existem, comprometem a privacidade do recluso. A maioria das unidades 

penitenciárias é insalubre, com esgoto correndo pelos pátios e grande concentração de lixo. 

Submetido a esse quadro de insalubridade, o detento está sujeito a mais variada 

sorte de enfermidades, entre as quais proliferam, especialmente, a AIDS34 e a tuberculose.35 

Entretanto, não há uma efetiva assistência médica, garantia dos presos prevista no art. 14, da 

LEP, seja no viés preventivo seja no curativo, pois faltam medicamentos (os que existem, 

muitas vezes, já passam do prazo de validade) e equipes de saúde para o devido tratamento 

das doenças e aplicação das medidas profiláticas.  

Segundo dados da CPI do sistema carcerário, o custo médio para a equipagem de 

um módulo de saúde é de R$ 50.000,00, sendo que este custo sobe para R$ 500.000,00 no 

                                                 
34Segundo dados do Ministério da Saúde, nos casos em que a transmissão dá-se principalmente pela via sexual, o 

índice de HIV no sistema penitenciário chega a ser duas vezes maior que na população em liberdade. Já nos 
países em que há prevalência do contágio pelo uso de drogas injetáveis, os índices de HIV nas prisões chegam 
a ser vinte vezes superiores que na população em liberdade (Brasil, online). 

35“No Brasil, embora os profissionais de saúde ligados ao sistema carcerário considerem, por sua experiência, 
que a TB (tuberculose) é um grande problema entre os detentos, a magnitude do problema é pouco conhecida 
pela ausência, na maioria dos Estados brasileiros, de programas específicos de vigilância epidemiológica e de 
luta contra a TB na população carcerária. Embora escassos, os dados disponíveis confirmam a gravidade da 
situação. Duas teses mostram incidências de TB pulmonar expressivas. Niero, no período de 1976-1980, 
encontrou taxa de incidência anual média de 1.073 por 100 mil na extinta Casa de Detenção de São Paulo. 
Posteriormente, Rozman, na mesma prisão, observou uma taxa de incidência de 2.650 por 100 mil. Em 
Campinas foi observada taxa de incidência de 1.397 por 100 mil em 1994 e 559 por 100 mil em 1999, taxas 
que, segundo os autores são subestimadas. Nas prisões do Rio de Janeiro, a taxa média de incidência da TB 
obtida com base em atividades de rotina em 2004 (3.137/100 mil)  foi 30 vezes superior à taxa global do 
Estado, com diferenças importantes entre as diversas unidades prisionais (de 1.432 a 8.765 por 100 mil). Mas, 
como nos estudos de São Paulo e Campinas, a situação é provavelmente mais grave quando consideramos que 
essas taxas podem estar subestimadas já que dependem do acesso ao serviço de saúde, geralmente limitado 
pelas questões de segurança e organização interna da cadeia, da oferta e da qualidade do serviço, da motivação 
dos profissionais e da percepção que os doentes têm de seus sintomas.” (SANCHEZ et al, 2007, p. 01-02). 
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caso de construção do módulo em si (BRASIL, Congresso Nacional, 2009, p. 187). Por 

conseguinte, é muito mais cômodo para a administração pública relegar a segundo plano a 

questão médico-hospitalar do que implementar um programa sólido de investimentos em 

pessoal e aparelhagem na área. 

 A conjuntura não parece ter melhorado mesmo com a edição da Portaria 

Interministerial nº 1.777/08, responsável pela instituição do Plano Nacional de Saúde no 

Sistema Penitenciário, e da Resolução nº 07/03, do CNPCP, que firmou as diretrizes básicas 

para ações de saúde no sistema penitenciário. Neste sentido, colaciona-se tabela contendo o 

número de equipes de saúde e o percentual de cobertura que atingem nos poucos Estados da 

Federação que possuem atendimento médico-hospitalar dentro do sistema carcerário: 

 
Tabela 3 – Situação dos Estados que possuem atendimento médico-hospitalar dentro do 

sistema penitenciário 
Estado qualificado Nº de equipes de 

saúde implantadas 
Teto de equipes de 

saúde 
Percentual (%) de 

cobertura 
BA 007 21 33,3 
CE 003 15 20,0 
DF 004 16 25,0 
GO 002 13 15,0 
MT 007 07 100,0 
MG 020 23 86,9 
PE 005 27 18,5 
RJ 031 55 56,3 
RO 010 22 45,5 
SP 063 244 25,8 
TO 001 05 20,0 
PR 001 23 4,0 
ES 002 17 12,0 

TOTAL 156 488 31,9 
TOTAL GERAL 156 782 19,9 

Fonte: Ministério da Saúde/CPI do sistema carcerário (2008). 
 
Devido à carência de pessoal especializado na área de saúde, os agentes 

penitenciários acabam ficando responsáveis pela regulação do acesso à saúde dos presos. 

Tornam-se responsáveis pela avaliação primária das condições clínicas do detento. Contudo, o 

antagonismo existente entre estes atores da sociedade carcerária pode vir a prejudicar, muitas 

vezes, o acesso dos enfermos ao tratamento ambulatorial36, que, em última instância, pode ser 

negociável.37 

                                                 
36“A desvalorização do preso e de sua queixa é acompanhada de uma avaliação informal da demanda de 

assistência por parte dos agentes de segurança penitenciária, o que acaba por resultar em uma modulação do 
acesso ao serviço baseada em critérios estranhos à saúde. A influência desses fatores se mostra matizada pelo 
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Desenhado todo este quadro dantesco, é inevitável que aflorem conflitos nos 

estabelecimentos penais. A utilização de expedientes violentos entre os presos é decorrência 

da necessidade de manutenção de suas posições hierárquicas na comunidade carcerária e dos 

efeitos da “prisonização”. Thompson (1998, p. 74-77) percebe que a vítima, em face de 

eventuais ataques, pode reagir das seguintes formas: a) denunciar o fato à autoridade e pedir-

lhe socorro; b) resistir e enfrentar o agressor; e, c) conformar-se. A primeira hipótese, é, 

definitivamente, interdita, visto que, cedo ou tarde, o delator acabará sendo sancionado pelo 

sistema social prisional, além do estigma que carregará eternamente quanto a seus pares. A 

segunda opção depende de muitas variáveis, tais como força física da vítima, experiência em 

luta corporal, boas condições de saúde e, sobretudo, bravura. Resta ao ofendido, 

simplesmente, conformar-se, moldando ainda mais sua mente à barbárie carcerária. 

Ante à grande opressão em que se encontram e a perene condição de desconfiança 

daqueles que vigiam, os agentes penitenciários também acabam por recorrer a expedientes 

violentos para manter a ordem e a disciplina do sistema.  

O fenômeno da conflitividade carcerária provém, segundo Bittencourt (2011, p. 

227-230), dos seguintes fatores: a) aspectos subjetivos que estimulam a conflitividade 

carcerária; b) influência de ideologias políticas radicais e organizações criminosas; c) motins 

decorrentes de reformas penitenciárias, quando estas debilitam a estrutura interna de poder do 

sistema e acarretam a perda de privilégios dos detentos melhor posicionados na hierarquia; d) 

graves deficiências estruturais do sistema penitenciário. 

O expoente máximo desse fenômeno é, indubitavelmente, a explosão de rebeliões 

e motins. Estes eventos tem sua origem em um desequilíbrio no sistema das relações de poder 

entre os dirigentes das instituições carcerárias e os detentos. A gestão do cotidiano prisional 

exige uma série de concessões entre esses dois grupos, de modo que a partilha do poder fique 

equilibrada. Contudo, as tensões envolvendo as referidas classes podem causar um 

acirramento na busca de mais poder por um grupo ou por outro. As rebeliões também podem 

ser oriundas de outros dois aspectos: a) incidentes ou “gatilhos” que disparam erupções quase 

                                                                                                                                                         
papel que as lideranças de grupos de detentos (em alguns casos determinados por facções) exercem no que 
concerne à assistência e aos cuidados de saúde.” (DIUANA et al, 2008, p. 06). 

37“El cuerpo mal alimentado, estresado, sin dormir, se descompone y enferma. Pero el cuerpo enfermo del preso 
está a merced de la institución, para la que es irrelevante como tal. El dolor al que esté expuesto, la 
incorrección de los procedimientos médicos que puede llegar a costarle la vida o la persistencia de la 
enfermedad no cuentan; son cuerpos ‘expropiados’. En todo caso, su alivio puede negociarse, como parte del 
‘mercado ilegal interno’. El acceso a cuidados o medicamentos no es un derecho real del preso, sino una 
posibilidad para quienes cuentan con el dinero que les permite corromper a la institución, es decir, funcionar 
de acuerdo con las reglas no escritas, pero no por ello menos implacables. El cuerpo se atiende, en la medida 
en la que sea un negocio.” (CALVEIRO, 2010, p. 07). 
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sempre violentas; b) estratégia de resistência dos reclusos para enfrentar algum aspecto de seu 

encarceramento. 

As principais peculiaridades das rebeliões e motins no Brasil, a partir da década 

de 90, são a excessiva brutalidade e a participação de grandes organizações criminosas que 

buscam o controle da massa carcerária e das próprias instituições penitenciárias (muitas vezes 

com a própria conivência dos dirigentes desses estabelecimentos). Neste sentido é o 

magistério de Salla (2006, p. 20-22), a saber: 

 

[...] a característica que passa a ser cada vez mais presente nestes eventos, sobretudo 
nos principais estados e centros urbanos do País, é a atuação de grupos criminosos 
organizados, como responsáveis pelas rebeliões. A maior parte das mortes entre os 
presos não é mais o resultado da intervenção das forças policiais, mas dos conflitos 
entre presos. Fenômeno que só se tornou possível a partir da expressiva conivência 
ou ausência dos agentes do Estado no exercício do controle direto sobre a dinâmica 
prisional. A disputa pelo controle sobre a massa carcerária, bem como o controle 
sobre as atividades ilegais dentro das prisões, as reivindicações destinadas a proteger 
os membros e principalmente as lideranças desses grupos são aspectos cada vez 
mais presentes nas rebeliões. Boa parte da vida carcerária nas prisões brasileiras é 
controlada pelos próprios presos, como, por exemplo, as celas em que irão habitar os 
recém-chegados, que tarefas realizarão ali, nos pavilhões ou mesmo em oficinas de 
trabalho. São as lideranças que escolhem muitas vezes os presos que irão trabalhar 
nesta ou naquela oficina, na cozinha, na lavanderia e assim por diante. É fácil 
imaginar que esse controle sobre espaços e atividades gera a imposição de todo tipo 
de constrangimento aos presos como, por exemplo: contribuições financeiras, 
doação de alimentos, colaboração com as atividades ilegais dentro e fora da prisão, 
envolvendo muitas vezes os próprios familiares dos presos. [...] Pode-se apontar que, 
para este último período que se estende aos dias atuais, o modus operandi dos 
grupos criminosos para efetivar o seu controle sobre a massa carcerária tem sido 
preferencialmente a eliminação física de seus rivais em processos bastante violentos 
que envolvem rebeliões como oportunidades, não para a reivindicação de qualquer 
benefício para a massa carcerária, mas para alcançar os desafetos e destruí-los em 
rituais carregados de simbolismo. Outro caminho é o da obtenção de lealdades pela 
'oferta' de proteção, pela ameaça, ou então pela partilha nos dividendos das 
atividades criminosas. 

   

Analisada significante parcela dos diversos problemas e singularidades do estado 

de falência da pena privativa de liberdade no Brasil, passemos a um breve estudo do principal 

problema do sistema carcerário brasileiro: a superlotação. Antes disso, deve-se traçar um 

rápido perfil do detento brasileiro. O estudo será baseado, principalmente, nos dados 

consolidados do DEPEN em relação ao biênio 2008/2009. (BRASIL, Ministério da Justiça 

2008). 

De acordo com relatório do DEPEN de 2007 a população carcerária do Brasil era 

de 422.590 presos; em 2008, era de 451.219; no ano de 2009, estava na faixa de 473.626; em 
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2010, 496.521 e, em junho de 2011, o contingente ultrapassou a casa dos 500.000, 

contabilizando-se 513.802 presos!38 

Colacionam-se gráficos com relevantes indicadores do perfil dos presos, quais 

sejam faixa etária, níveis de escolaridade e crimes praticados no biênio 2008/2009: 

 
Gráfico 1 - Faixa etária dos presos no Brasil 

 

Fonte: DEPEN (2010). 
 

 
Gráfico 2 – Tipificação criminal dos presos brasileiros 

 

Fonte: DEPEN (2010). 
 
 

                                                 
38Para maiores informações, conferir <www.mj.gov.br/depen>.  
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Gráfico 3 – Níveis de escolaridade dos presos brasileiros 

 
Fonte: DEPEN (2010). 

 

Não estão computados nos gráficos 1, 2 e 3 os presos recolhidos em unidades 

policiais das secretárias de segurança pública dos Estados, mas apenas a população carcerária 

efetivamente custodiada em estabelecimentos penitenciários. Observa-se que os indicadores 

concernentes à faixa etária dos encarcerados traduzem uma tendência de inserção cada vez 

mais precoce de entrada dos jovens no “mundo do crime”. Trata-se de fenômeno que, a nosso 

ver, decorre dos seguintes vetores básicos: a) inacessibilidade a boas condições de saúde, 

educação e qualificação profissional; b) ausência de uma estrutura familiar sólida; c) 

inacessibilidade de bens de consumo devido às precárias condições financeiras. No âmbito 

das comunidades mais carentes, o jovem, esfacelado e influenciável, entrega-se ao 

aliciamento de organizações criminosas que gerenciam essas localidades. O ofício delitivo é, 

em muitos casos, a opção mais sedutora diante de um quadro de desemprego e penúria 

iminentes.39 

                                                 
39Em uma sociedade globalizada em que se exulta a mobilidade social e a cultura do consumo, o jovem, vendo 

seus pares que ingressaram no “emprego” criminoso ascenderem socialmente e adquirirem posses, sucumbe às 
organizações criminosas. Aponta Freire (2005, p. 48) que “[...] a inexistência de redes de proteção social 
capazes de amenizar os efeitos destrutivos do desemprego e do subemprego, que atingem amplos setores da 
juventude brasileira, concentrados nos bairros pobres, faz da adesão ao tráfico de armas e drogas a única 
alternativa de localização dentro de um espaço de socialidade. A violência, traço que retroalimenta tais 
práticas, somente rebate e exterioriza a mesma violência originada pela segregação e o estado de 
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Contudo, este fundamento não é o mais adequado para as hipóteses de 

adolescentes em realidade econômica privilegiada. Parece que, nestes casos, a justificativa 

mais plausível para a prática de ilícitos penais é a ausência de uma estrutura familiar sólida, 

conjugada à instabilidade da própria família como instituição. Neste sentido, assevera 

Bauman (2000, p. 48) que: 

 

A família, hoje em dia, parece tudo, menos um paraíso seguro e duradouro onde se 
possa lançar âncora da própria existência vulnerável e sabidamente transitória. Tão 
fácil de terminar quanto de começar e tão fácil de desmantelar quanto de montar, já 
não se pode esperar que a família dure mais do que aqueles que a criam no mundo. 

 

Denota-se da análise do gráfico 2 a prevalência dos delitos de roubo e de furto, 

tipificados, respectivamente, nos arts. 157 e 155, do Código Penal, e dos ilícitos envolvendo 

entorpecentes, regulados pela Lei nº 11.343/06 (Lei de drogas), como causas autorizadoras da 

imposição do jus puniendi estatal contra os infratores que virão a compor a população 

carcerária. 

O elevado percentual das condutas penalmente tipificadas da Lei de Drogas torna-

se um significativo meio de “recrutamento” de expressiva parcela do contingente carcerário. 

Tal situação espelha diversos fatores: a) incipiente política pública de prevenção ao uso de 

drogas; b) precariedade das instituições de reabilitação dos dependentes químicos; c) ascensão 

das organizações criminosas, principalmente após a queda da ditadura militar, que tem o 

tráfico de entorpecentes como uma de suas atividades mais rentáveis; d) disseminação das 

drogas, especialmente nas comunidades carentes (algumas literalmente dominadas por 

traficantes), como meio de escapismo à realidade social. 

Os significativos percentuais atribuídos aos delitos patrimoniais apenas decorrem 

de todo o quadro de desigualdades sociais exposto. Deve-se perceber que vários desses delitos 

são marcados pela busca de condições mínimas de vida do infrator, caracterizando uma 

“criminalidade de subsistência” que vem sendo fortemente combatida pelo Estado em razão 

dos elevados índices de criminalidade. Segundo Sica (2002, p. 85):  

 

Constata-se a criação de um subsistema de Direito Penal repressor e voltado contra a 
‘criminalidade de subsistência’, que, prescindindo de meios extrapenais, implementa 
a ‘justiça por amostragem’ e, além de propagar ineficiência, favorece a 
desintegração social, pois os apenados tendem a se sentir injustiçados. 
 

                                                                                                                                                         
insignificância que assola os atores sociais envolvidos. A ausência de mecanismos de ascensão social assume 
feição de pressão social não organizada, que eclode em forma de violência.” 
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Esses dados indicam as escolhas realizadas pelos mecanismos de controle social 

existentes em qualquer comunidade humana. Em verdade, ensinam Zaffaroni e Pierangeli 

(2004, p. 61) que os instrumentos de controle social pautam-se no binômio “centralização-

marginalização” existente entre as camadas sociais. Aquelas que possuem maior respaldo na 

estrutura do poder, aproximam-se dos centros de decisão e ditam as “regras do jogo” de 

acordo com seus interesses; a submissão às normas de conduta impostas pelos disciplinadores 

da comunidade é relegada aos estratos sociais considerados “supérfluos” e “dispensáveis”. 

Nesse contexto, os instrumentos de controle são amplíssimos. Podem ser difusos 

(educação controlada pelo Estado, estrutura familiar autoritária, pressões midiáticas, 

manipulação ideológica) ou institucionalizados, âmbito no qual se situam, por exemplo, as 

práticas psiquiátricas e o sistema penal.  

O aspecto que parece traduzir mais precisamente o caráter de meio de controle 

social do sistema penal é sua seletividade.40 Os indicadores sociais colacionados neste 

trabalho demonstram claramente que o sistema, segundo Zaffaroni e Pierangeli (2004, p. 71-

74), seleciona um grupo de pessoas dos setores mais humildes e marginalizados, os 

criminaliza e os expõem ao restante das classes marginalizadas como limite de seu “espaço 

social”. De outro lado, o caráter seletivo do sistema penal subtrai os agrupamentos sociais 

privilegiados de tipos penais que os tornem mais vulneráveis, tais como os delitos praticados 

por autoridades públicas ou os crimes contra a ordem econômica ou a ordem tributária.41 

Sintetiza a questão Rego (2004, p. 06-07), a saber: 

 

Outra abordagem possível no espectro das prisões é a que se refere ao critério 
adotado na ‘escolha’ daqueles que serão mandados para a prisão. Essa escolha 
determina o perfil do encarcerado do presídio de cada país ou região. É, segundo 
Combessie, por meio da análise das políticas penais em relação às práticas prisionais 
que identificaremos essas escolhas. Por exemplo, os jovens são tratados de forma 
diferente dos mais velhos; os desempregados dos que trabalham; os homens das 
mulheres, os alfabetizados dos analfabetos, etc. O processo legislativo também tem 
ingerência na construção desses perfis diferenciados. Nesse sentido, podemos notar 
como determinados segmentos da população exercem pressão sobre o legislativo na 

                                                 
40“A chamada guerra declarada por autoridades federais e locais nunca foi empreendida contra o ‘crime’ em 

geral. O alvo, na verdade, eram determinadas categorias de ilegalidades cometidas em um setor bem definido 
dos espaços físico e social: basicamente crimes de rua cometidos em bairros de classes desfavorecidas e 
segregadas.” (WACQUANT, 2008, p. 02). 

41“Al incremento de las penas en general -incluso para el caso de delitos como el robo simple- se suma la 
detención de las personas más desprotegidas. En efecto, aun para el caso de delitos graves como los de 
delincuencia organizada, se captura principalmente a quienes operan las terminales de las redes delictivas, ya 
que son más fáciles de detener y cuentan con menos capacidad para corromper el sistema y evitar su encierro. 
Se llega así a un fenómeno no por antiguo menos singular: el encierro de los pobres. Se dirá que las cárceles 
siempre albergaron a los pobres, y es cierto. Pero lo que parece nuevo es el aumento incesante de la tasa de 
encierro dentro de la sociedad, que recae principalmente en los sectores sociales más vulnerables.” 
(CALVEIRO, 2010, p. 03). 
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construção das leis. Esses grupos conseguem endurecer ou reduzir determinado tipo 
de pena. Howard Becker definiu esses atores sociais como sendo os 
‘empreendedores da moral’. 

 

A predominância de infratores com ensino fundamental incompleto (gráfico 3) e 

de etnia negra ou parda (segundo dados do DEPEN constituem 57,6% da população 

carcerária) apenas representa outro vértice da seletividade penal. A situação é bem traduzida 

por Freire (2005, p. 70-71): 

 

As diferenças e estratificações sociais que afetam indistintamente todas as 
sociedades contemporâneas permitem sugerir a todos os países íntimas relações 
entre guetos e prisões. A segregação espacial operada há muito pelas periferias e 
favelas é hoje complementada pela indiscriminada ação penal. O conceito de 
periferia ora adotado se aplica de forma extensiva a todos os espaços, países, guetos 
e favelas, que alijados como protagonistas da nova ordem global, são afetados 
profundamente pelos seus símbolos e valores. Particularmente, as políticas de 
combate às drogas, implementadas nas favelas brasileiras, elucidam dramaticamente 
a situação apontada. Aqui também se faz presente o elemento racial, mas, além 
disso, o que está em questão de forma subliminar é uma clara opção pela 
penalização da pobreza. A associação entre favelas e prisões agrega nova carga 
significativa aos ideais de segregação e neutralização dos membros supérfluos da 
sociedade. Em suma, a impossibilidade de um isolamento efetivo por parte dos 
muros das periferias tornou necessária a revalidação da instituição de controle social 
com maior capacidade de exclusão e mobilização. 

 

A superlotação dos estabelecimentos penais que integram o sistema carcerário 

brasileiro é motivada, especialmente, pelo aumento dos índices de ilícitos penais cometidos 

no Brasil. A conclusão, apesar de óbvia, merece ter seus fundamentos estudados.  

A crescente onda de criminalidade tem determinado um estado de medo social. 

Vive-se sob o signo da insegurança. O quadro de pânico, de fobia, acua e vitimiza a 

sociedade, que, em uma situação de pânico irrefletido, acaba assimilando discursos penais 

dissonantes com a sistemática constitucional. As impostações sociopolíticas determinam a 

escolha de um Direito Penal de Emergência marcado pela seletividade excessiva, pela 

hipertrofia do sistema penal e pelo autoritarismo.  

Neste contexto, as escolhas político-legislativas tendem a tratar a questão por 

meio de uma lógica aritmética, baseada no recrudescimento do tempo de duração das penas e 

na inflação legislativa.42 Um claro exemplo é a expansão da legislação especial. Para atender 

aos reclames de determinados estratos sociais, são penalmente tipificadas condutas de 

                                                 
42“En realidad, los tres poderes por igual -legislativo, ejecutivo y judicial-, tienden a reducir el tratamiento de 

los problemas de inseguridad a una especie de aritmética penitenciaria, consistente en la simple suma de tipos 
penales no excarcelables, así como de años de condena para cada uno de ellos, que se aplican con toda 
severidad en la instancia judicial. Es decir, refuerzan el sistema de encierro prolongándolo en el tiempo y 
atrapando a más personas dentro del dispositivo.” (CALVEIRO, 2010, p. 03 ). 
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reduzido grau de lesividade social, fulminando-se o princípio penal da intervenção mínima. O 

panorama é descrito com perfeição por Dotti (2001, p. 02, grifo original): 

 

No campo da administração da justiça penal os seus operadores estão sofrendo a 
amarga experiência da inflação legislativa, responsável por um tipo de direito penal 
do terror que, ao contrário de seu modelo antigo, não se caracteriza pelas 
intervenções na consciência e na alma das pessoas, tendo à frente as bandeiras do 
preconceito ideológico e da intolerância religiosa. Ele se destaca, atualmente, em 
duas perspectivas bem definidas: a massificação da responsabilidade criminal e a 
erosão do sistema positivo. A primeira fomenta o justiçamento social determinado 
pelos padrões sensacionalistas da mídia que subverte o princípio da presunção de 
inocência e alimenta a fogueira da suspeita que é a justiça das paixões, consagrando 
a responsabilidade objetiva; a segunda, anarquiza os meios e métodos de controle da 
violência e da criminalidade, estimula o discurso político e revela a ausência de uma 
Política Criminal em nível de Governo federal. 

 

O perene estado de medo social e o “endurecimento” do sistema penal como sua 

consequência contribuem decisivamente para a superpopulação penitenciária. Trata-se de um 

fenômeno relativamente homogêneo no mundo globalizado.  Freire (2005, p. 112-116) aponta 

que há três aspectos determinantes para a adesão do Brasil aos fluxos contemporâneos de 

fortalecimento das instituições penitenciárias, a saber: 

 

O primeiro aspecto a ser apontado como determinante para a adesão do Brasil ao 
processo contemporâneo de revigoramento das instituições prisionais relaciona-se 
com a natureza autoritária dos mecanismos de controle social típicos da formação 
nacional. Dito de outra forma, o viés criminalizador identificado em esfera mundial, 
no Brasil, será revigorado pela tradição genocida que caracteriza o sistema de 
controle social dos países que nunca vivenciaram a consolidação do estatuto 
democrático. [...] O segundo aspecto, específico da história brasileira, que se soma 
ao caráter genérico das prisões periféricas, é a experiência da desventura de dois 
longos períodos ditatoriais (1937-1945 e 1964-1982), quando as prisões ocupam o 
centro da cena política. O desmonte de importantes organismos de controle social – 
relegados à clandestinidade – fez das prisões o instrumento primordial de 
manutenção da ordem estabelecida, incumbida de eliminar parcela da população 
identificada como perigosa e sediciosa. [...] O terceiro aspecto, de caráter geral e 
imediato, que contribuiu para a opção do Brasil pelas políticas do encarceramento 
em massa, refere-se aos reflexos decorrentes da ascensão global das políticas 
neoliberais. A supremacia do mercado, a flexibilização das relações de trabalho, a 
redução incessante do papel do Estado na esfera social causaram grande impacto nas 
já precárias redes de proteção existentes no país. E na contrapartida da mitigação das 
estruturas coletivas de segurança, o que emerge como substitutivo é a generalização 
das medidas criminalizadoras. 

 

A questão da criminalidade em níveis acentuados no Brasil não é explicada 

apenas pelo recrudescimento do sistema penal. É claro que o panorama de desigualdades 

sociais, fomentado pela ausência de políticas estatais de investimentos públicos em setores 

básicos como educação, saúde, lazer e emprego, é uma causa importante do problema. A 
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“criminalização da pobreza” é mais um mecanismo que revela a seletividade intrínseca ao 

sistema penal.  

A superlotação carcerária no Brasil, em uma visão superficial do assunto, é 

consequência pura e simples do déficit de vagas no sistema penitenciário nacional. Segundo 

dados consolidados do DEPEN, em dezembro de 2009 existiam 294.684 vagas em 

estabelecimentos penais de qualquer natureza para um número total de 473.626 custodiados 

no sistema penitenciário e nas delegacias de polícia. (BRASIL, Ministério da Justiça, 2008). 

A produção de uma vaga no sistema penitenciário brasileiro custa, segundo dados 

da CPI do sistema carcerário, em média, R$ 22.261,61 (BRASIL, Congresso Nacional, 2009, 

p. 350). Diante de tal custo, o Executivo prefere simplesmente deixar a questão penitenciária 

em segundo plano. Ademais, criar vagas em instituições penitenciárias ou construir novos 

estabelecimentos não gera votos em pleitos eleitorais futuros, posto que o estado de 

“vitimização” potencial no qual se encontra a sociedade contemporânea produz clamores de 

uma justiça puramente retributiva, que conceda os menores benefícios possíveis ao recluso, 

pouco importando que sejam desrespeitados direitos humanos dos presos e garantias previstas 

na Constituição Federal, na Lei de Execução Penal e em outros diplomas legais.43 

Inexiste uma política criminal e de segurança pública bem definida, que resista a 

transitoriedade política resultante das mudanças de governo. Dotti (2001, p. 01, grifo original) 

faz dura crítica a esta conjuntura, a saber: 

 

Não obstante as múltiplas e fecundas atribuições do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, e a qualificação acadêmica e científica de vários de seus 
integrantes, o trabalho do órgão vem sendo sistematicamente boicotado em duas 
frentes: a) pelas intercorrentes e autônomas iniciativas de uma legislação pontual, 
oriunda de outros setores do próprio Governo, da pressão de grupos sociais e do 
Congresso Nacional, todos envolvidos num combate virtual da criminalidade 
astuciosa e violenta com uma legislação de conjuntura; b) pela falta de uma 
liderança intelectual à frente do Ministério da Justiça, ocupada nas duas últimas 
gestões por políticos que, evidentemente, não têm mérito intelectual e muito menos 
currículo específico para administrar com sensibilidade e competência as questões 
do sistema penal. 

 

Os elevados índices de recidivismo criminal também são importante causa do 

elevado contingente populacional carcerário. O tema já foi tratado rapidamente em outra parte 

deste trabalho. O fenômeno da reincidência é complexo e multifacetado. Desconsiderando-se 

                                                 
43Alguns dos dispositivos previstos na Lei de Execução Penal que são flagrantemente lesionados no sistema 

carcerário brasileiro: Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e 
finalidade; Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e 
lavatório. 
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as subjetividades de cada infrator, Molinet et al (2007, p. 01) elenca os fundamentos desse 

fenômeno, a saber:  

 

a) La exclusión social que sufren aquellos que tienen antecedentes delictuales. 
Aunque hayan recibido capacitación durante el cumplimiento de su condena, al 
volver enfrentan cesantía y marginación prolongada lo que no sólo impide la 
reinserción sino que potencia el surgimiento de sentimientos de frustración que 
favorecen la aparición de comportamientos violentos y otros delitos asociados; 
b) La baja competitividad debida al abandono escolar temprano que determinan 
dificultades importantes al momento de buscar una inserción laboral digna; c) Un 
ambiente familiar disfuncional, muchas veces violento, que se acompaña de pautas 
de interrelación inadecuadas dificultando el desarrollo de habilidades sociales 
asociadas a valores sociales de convivencia, comunicación, formas de resolver y 
enfrentar los conflictos y baja tolerancia a la frustración. Cuando una persona 
abandona el centro penitenciario vuelve a los patrones conocidos de 
comportamiento familiar; d) Ruptura del vínculo social, redes sociales más frágiles 
en la que las personas no pueden apoyarse con eficacia, o por el contrario, un 
vínculo social fuerte asociado a una subcultura delincuente que castiga los intentos 
de aculturación de sus miembros; e) La cultura de la violencia y del consumismo: 
Reflejada en la televisión, juegos y deportes. 

 

Falta ainda uma melhor concretização do dever de assistência social44 ao recluso, 

visando a prepará-lo devidamente para a liberdade. Há uma insuficiência de profissionais de 

assistência social que promovam trabalhos cuja finalidade última seja a ressocialização dos 

presos. De outro lado, não há qualquer acompanhamento com as famílias dos reclusos. É 

dever do Estado auxiliar o egresso45, cujo drama é muito bem sintetizado por Mirabete (2002, 

p. 84): 

 

Todo indivíduo, desde que excluído do contato com outros indivíduos ou do meio 
social, tende a uma evolução diversa da experimentada pelos outros homens ou por 
esse meio social. Ocorre, nessa hipótese, o que se tem denominado de evolução 
desproporcional entre o indivíduo e a comunidade, o que pode conduzir ou agravar o 
desajustamento social. O mais grave inconveniente a que, tradicionalmente, tem 
levado a pena privativa de liberdade é a marginalização do preso. Não obstante 
tenha ele alguma ou todas as condições pessoais para se reintegrar no convívio 
comunitário de que esteve afastado – mas com o qual pode ter mantido contato por 
meio de visitas, correspondência, trabalho externo etc. – o egresso encontra 
frequentemente resistências que dificultam ou impedem sua reinserção social. Se, de 

                                                 
44Lei de Execução Penal, Art. 22 - A assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e 

prepará-los para o retorno à liberdade; Art. 23 - Incumbe ao serviço de assistência social: I - conhecer os 
resultados dos diagnósticos ou exames; II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e 
as dificuldades enfrentadas pelo assistido; III - acompanhar o resultado das permissões de saídas e das saídas 
temporárias; IV - promover, no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação; V - promover a 
orientação do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno 
à liberdade; VI - providenciar a obtenção de documentos, dos benefícios da Previdência Social e do seguro por 
acidente no trabalho; VII - orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. 

45Lei de Execução Penal, Art. 25 - A assistência ao egresso consiste: I - na orientação e apoio para reintegrá-lo à 
vida em liberdade; II - na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação, em estabelecimento 
adequado, pelo prazo de 2 (dois) meses; Art. 27 - O serviço de assistência social colaborará com o egresso para 
a obtenção de trabalho. 
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um lado a reinserção social depende principalmente do próprio delinquente, o 
ajustamento ou reajustamento social fica dependente também, e muito, do grupo ao 
qual retorna (família, comunidade, sociedade). Não obstante os esforços que podem 
ser feitos para o processo de reajustamento social, é inevitável que o egresso 
normalmente encontre uma sociedade fechada, refratária, indiferente, egoísta, e que, 
ela mesma, o impulsione a delinquir de novo. Assim, a difícil e complexa atuação 
penitenciária se desfará, perdendo a consecução de seu fim principal, que é a 
reinserção social do condenado. 

 

A carga estigmatizante da prisão, portanto, limita as possibilidades sociais do 

egresso. No campo laboral, suas perspectivas são restritas. No campo social, são, na maioria 

dos casos, abandonados por suas próprias famílias. De tal modo, o sistema carcerário acaba 

condicionando o detento para que recaia no ofício criminoso. Trata-se de mais um mecanismo 

de seletividade do sistema penal.46 

A superlotação carcerária também pode ser explicada pelo fracasso das penas 

alternativas e outros substitutivos penais como meios de diminuição do contingente 

penitenciário. Apesar da crescente aplicação dessas medidas47, sua utilização não tem 

reduzido efetivamente a população carcerária. Isto decorre de alguns fatores: a) os 

substitutivos penais não constituiriam verdadeiras alternativas penais, posto que o paradigma 

do sistema ainda é a pena privativa de liberdade. Segundo Ferrajoli (1997 apud SICA, 2002, 

p. 125), somente ao serem elevados ao papel de pena principal é que assumiriam real natureza 

de pena alternativa e excluiriam o cárcere; b) o perfil do infrator que cumpre pena em 

estabelecimentos penitenciários não se identifica, especialmente no que tange ao delito 

cometido, com o indivíduo que responde por penas alternativas48; c) inexistência de varas 

                                                 
46“Há uma clara demonstração de que não somos todos igualmente ‘vulneráveis’ ao sistema penal, que costuma 

orientar-se por ‘estereótipos’ que recolhem os caracteres dos setores marginalizados e humildes, que a 
criminalização gera fenômeno de rejeição do etiquetado como também daquele que se solidariza ou contata 
com ele, de forma que a segregação se mantém na sociedade livre. A posterior perseguição por parte das 
autoridades com rol de suspeitos permanentes incrementa a estigmatização social do condenado. [...] O sistema 
penal, em um significativo número de casos, especialmente em relação aos delitos patrimoniais – que são a 
maioria -, promove condições para a criação de uma carreira criminal. Particularmente, dentre as pessoas 
originárias das camadas mais humildes da sociedade, o sistema seleciona aqueles que, tendo caído em uma 
primeira condenação, surgem como bons candidatos a uma segunda criminalização.” (ZAFFARONI; 
PIERANGELI, 2004, p. 73-75). 

47Segundo relatório do DEPEN sobre penas alternativas no Brasil, no período de janeiro a dezembro de 2007 
foram aplicadas cerca de 58.879 penas e 303.592 medidas alternativas nos Estados da Federação. (BRASIL, 
Ministério da Justiça, maio.2008, p. 29). 

48Segundo informações do relatório final do Levantamento Nacional sobre Penas Alternativas, cuja pesquisa foi 
realizada entre 2004 e 2006, “esse fato é decorrência da destinação das penas alternativas a delitos patrimoniais 
de repercussão mais reduzida – o que pode ser demonstrado pelo fato de que, em todas as Capitais estudadas, o 
furto é a modalidade penal que mais frequentemente enseja a aplicação da pena alternativa. É preciso destacar 
ainda que, embora a criminalidade dita econômica se enquadre nas possibilidades de substituição previstas no 
Código Penal, essa categoria de delitos, que tradicionalmente segue imune ao controle penal, corresponde a 
percentuais bastante baixos em quase todas as localidades estudadas. Considerando-se esses elementos, 
conclui-se que os indivíduos que são condenados à pena privativa de liberdade e que têm realmente sua pena 
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especializadas na aplicação de penas e medidas alternativas na maioria das unidades 

federativas; d) insuficiência de recursos para fiscalização e execução adequada dos 

substitutivos penais. 

Um último aspecto que motivou a explosão populacional do sistema carcerário 

brasileiro é o elevado número de presos provisórios, que é fruto da imposição de prisões 

cautelares muitas vezes desnecessárias, sem o preenchimento de seus pressupostos basilares e 

dos requisitos legais que as autorizam. Verifique o gráfico abaixo: 

 
Gráfico 4 – Comparação de crescimento: presos provisórios x definitivos 

 
Fonte: Ministério da Justiça/DEPEN (2010). 

 
Neste contexto, foi editada a Lei Federal nº 12.403, de 04 de maio de 2011, com 

os objetivos de adequar a defasada disciplina das medidas cautelares de natureza pessoal, 

enquadrada na atual dinâmica do Direito Penal de Emergência, à sistemática constitucional e 

à jurisprudência e de tentar mitigar um dos graves problemas que conduziram o sistema 

carcerário brasileiro a seu estado de falência, a superlotação. 

  

2.3 Evolução legislativa das medidas cautelares de natureza pessoal no Brasil 

 

O marco inicial adotado neste trabalho para empreender-se uma análise da 

evolução legislativa das prisões cautelares no Brasil será o advento do Código de Processo 

Penal de 1941. Referido diploma possuía um forte viés autoritário, conforme se depreende de 

uma breve leitura de sua Exposição de Motivos, subscrita pelo então Ministro Francisco 

                                                                                                                                                         
substituída pela pena restritiva de direitos não seriam apenados com a prisão, dada a pré-existência de outros 
institutos, como o sursis, que evitariam sua prisão.” (Para maiores informações, conferir <www.mj.gov.br>). 
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Campos. O paradigma adotado para a concepção do estatuto processual penal foi a legislação 

processual italiana de 1930, que gozava de grande prestígio durante a era Vargas em razão das 

inclinações políticas do governo brasileiro em direção ao fascismo. 

 O CPP de 1941 adotou, em matéria de prisão e liberdades individuais, uma 

sistemática pautada na presunção (ou antecipação) de culpabilidade calcada nas ideias que 

predominavam na processualística daquele país peninsular, cujo um dos principais expoentes 

era Vicenzo Manzini.49 

Nesta senda, as principais diretrizes da redação original do CPP são delinenadas 

por Oliveira (2010, p. 06-07, grifo original): 

 

a) o acusado é tratado como potencial e virtual culpado, sobretudo quando existir 
prisão em flagrante, para a qual, antes da década de 1970, somente era cabível 
liberdade provisória para crimes afiançáveis, ou quando presente presunção de 
inocência, consubstanciada na possível e antevista existência de causas de 
justificação (estado de necessidade, legítima defesa etc.) na conduta do agente (art. 
310, caput); b) em uma suposta balança entre a tutela da segurança pública e a tutela 
da liberdade individual, prevalece a preocupação quase exclusiva com a primeira, 
com o estabelecimento de uma fase investigatória agressivamente inquisitorial, cujo 
resultado foi uma consequente exacerbação dos poderes dos agentes policiais; c) a 
busca pela verdade, sinalizada como a da verdade real, legitimou diversas práticas 
autoritárias e abusivas por parte dos poderes públicos. A ampliação ilimitada da 
liberdade de iniciativa probatória do juiz, justificada como necessária e 
indispensável à busca da verdade real, descaracterizou o perfil acusatório que se quis 
conferir à atividade jurisdicional. [...]; d) o interrogatório do réu era realizado, 
efetivamente, em ritmo inquisitivo, sem a intervenção das partes, e exclusivamente 
como meio de prova, e não de defesa, estando o juiz autorizado a valorar, contra o 
acusado, o seu comportamento no aludido ato, seja em forma de silêncio (antiga 
redação do art. 186 e o ainda atual art. 198, já revogado implicitamente), seja pelo 
não-comparecimento em juízo. É autorizada, então, a sua condução coercitiva (art. 
260, CPP). 

 

Na sistemática original, a redação originária do art. 312 previa uma espécie de 

prisão preventiva obrigatória baseada somente na pena em abstrato cominada ao delito.50 Sua 

decretação, nestes casos, era uma imposição legal, não possuindo o magistrado qualquer 

discricionariedade. Explica Tourinho Filho (2008, p. 511) que: 

 

                                                 
49Para Manzini (1951 apud TORNAGHI, 1978, p. 192), não se pode falar em presunção de inocência no seio do 

processo penal, posto que “as presunções são meio de provas indiretos; por elas se infere da experiência 
comum uma convicção absoluta ou relativa. Ora, quererá, admitir-se que a experiência coletiva histórica 
revelem serem inocentes, em sua maioria, os acusados? [...] Basta pensar na prisão preventiva, no segredo da 
fase instrutória e no próprio fato da acusação. Considerando-se que esta pressupõe indícios suficientes de 
autoria, deveria ela acarretar, quando muito, uma presunção de culpa e não de inocência.” 

50Código de Processo Penal, redação original: Art. 312 – A prisão preventiva será decretada nos crimes a que for 
cominada pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a dez anos; Art. 596 – A apelação da 
sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade, salvo nos processos por 
crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a oito anos. 
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O legislador, no caso, presumiu juris et de jure tal perigo, dada a circunstância de 
que, sendo a pena demasiadamente grave, o normal é o imputado, ante a iminência 
de um decreto condenatório, fugir, desaparecer. [...] Diga-se até de passagem que o 
legislador não fez qualquer alusão à possível periculosidade do réu. Perigoso ou não, 
praticando um delito apenado com reclusão por tempo, no máximo, igual ou 
superior a 10 anos, o cidadão seria preso preventivamente, se houvesse prova da 
existência do crime e indícios suficientes de autoria. 

 

A prisão em flagrante, por sua vez, não possuía, em seus primórdios, apenas as 

funções acautelatórias de evitar a fuga do infrator, auxiliar na colheita de elementos 

probatórios e impedir a consumação ou exaurimento do delito. Grosso modo, a modalidade de 

prisão em comento acabava por constituir uma antecipação da pena. Segundo Lima (2011, p. 

178): 

 

No sistema concebido originalmente pelo Código de Processo Penal de 1941, a 
prisão em flagrante tinha não apenas essas funções, como igualmente de servir de 
medida acautelatória. Desse modo, quem era preso em flagrante, desde que não se 
livrasse solto, não fosse admissível a fiança, ou não tivesse sua conduta justificada 
por alguma excludente de ilicitude, deveria, apenas por esse motivo, permanecer 
preso durante todo o processo. O flagrante, por si só, era fundamento suficiente para 
que o indivíduo permanecesse recolhido à prisão ao longo de todo o processo, sem 
que houvesse necessidade de se motivar o encarceramento à luz de uma das 
hipóteses que autorizam a prisão preventiva. 

 

Nas hipóteses de desnecessidade da manutenção da prisão em flagrante seguida de 

imediata decretação de prisão preventiva obrigatória, percebe-se não haver qualquer 

cautelaridade na medida, que deve ser aferida in concreto, não nos ditames de uma lógica 

político-processual que privilegia a presunção de culpabilidade, a antecipação da pena e a 

repressão por meio dos órgãos de segurança pública. 

Com o decorrer do tempo, a legislação pertinente à prisão e às liberdades 

individuais foi adotando uma disciplina menos rígida. A Lei nº 5.349/67, que alterou a 

redação do art. 312 do CPP, estabeleceu fundamentos específicos para a decretação da prisão 

preventiva e, consequentemente, extinguiu a malfadada prisão preventiva compulsória. 

A Lei nº 5.941/73, também conhecida como Lei Fleury51, promoveu importantes 

mudanças nessa temática. Comentando as mudanças promovidas por esse diploma legal, 

adverte Delmanto (2008, p. 134) que: 

                                                 
51Relata Mendonça (2011, p. 332) que “referida lei decorreu do episódio de prisão preventiva do Delegado 

Sérgio Paranhos Fleury, que liderou o chamado Esquadrão da Morte em São Paulo e foi o verdadeiro ícone da 
tortura e da corrupção policial na época da ditadura militar brasileira. Em razão da atuação corajosa do 
Procurador de Justiça Hélio Bicudo, referido delegado foi acusado de homicídio doloso. À época, a redação do 
Código de Processo Penal – editado durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas e de inspiração 
fascista e que continua ainda em vigor, embora com alterações – determinava que o réu acusado de crimes cuja 
pena superasse dez anos – era o caso do homicídio doloso – deveria ser colocado imediatamente em prisão 
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De fato, no sistema original, afora os casos de prisão em flagrante, tanto a pronúncia 
quanto a sentença condenatória recorrível importavam necessariamente na prisão do 
acusado, sendo esta inclusive requisito para o recebimento da apelação (arts. 408, § 
1º, 393, I, e 594). Foi somente com a edição da Lei n. 5.941, em 1973, que o 
panorama mudou, permitindo-se que o réu primário e de bons antecedentes pudesse 
aguardar em liberdade o julgamento pelo júri ou mesmo o processamento e o 
julgamento da apelação. 

 

Como consequência da referida alteração legislativa, Lima (2011, p. 327) leciona 

que: 

 

Com a alteração em questão, a apelação contra a sentença condenatória passa a ser 
dotada de efeito suspensivo nos casos de fiança, direito de livrar-se solto e também 
na hipótese de o condenado ser primário e de bons antecedentes. Fora dessas 
hipóteses, pelo sistema originário do Código de Processo Penal, a prisão era 
automática, ou seja, imposta por força de uma presunção firmada pelo legislador, 
não sendo necessária fundamentação específica a justificá-la. 

 

As mudanças legislativas continuaram com a edição da Lei nº 6.416/77, que 

promoveu uma série de alterações em relação ao CPP de 1941. A principal inovação do 

aludido diploma foi a inserção do parágrafo único ao art. 310 do estatuto processual penal. 

Reza o dispositivo que será permitida liberdade provisória “quando o juiz verificar, pelo auto 

de prisão em flagrante, a inocorrência de hipótese que autoriza a decretação de prisão 

preventiva”, independentemente do crime ser afiançável ou não (o art. 310, do CPP, não 

estabelecia qualquer restrição a respeito). A liberdade provisória sem fiança tornou-se a regra 

geral do sistema, suplantando a primazia da prisão preventiva e esvaziando o instituto da 

fiança como pilar do regime de liberdade provisória.52 Registre-se, nesta senda, o escopo 

legislativo da Lei Federal nº 12.403/11 em promover a revitalização do instituto da fiança. 

Parece-nos, portanto, que desde a edição da Lei nº 6.416/77, a prisão em flagrante 

já era considerada medida dotada de pré-cautelaridade, não sendo sua mera homologação 

                                                                                                                                                         
preventiva. Era o que se chamava de prisão preventiva obrigatória. Embora fosse de caráter autoritário, 
referido dispositivo legal fora utilizado com frequência pelos militares para assegurar a prisão dos opositores. 
Porém, quando a situação trouxe riscos para o Delegado Fleury, que era o personagem-símbolo do regime 
militar, a lei processual penal foi alterada em regime de urgência, dando origem à Lei 5.941, de novembro de 
1973, que ficou conhecida, portanto, como Lei Fleury. É paradoxal porque a alteração legislativa foi um 
avanço em termos de garantias processuais, pois expunha que a prisão preventiva somente deveria ser 
determinada em caso de necessidade – o que assegura o princípio da presunção de inocência.” 

52“Na verdade, diante dessa liberdade provisória sem fiança do antigo parágrafo único do art. 310, CPP, as 
vantagens da liberdade provisória com fiança ficavam bem restritas: a) autoridade policial pode conceder 
liberdade provisória com fiança (CPP, art. 322, caput), o que impede a privação da liberdade de locomoção do 
indivíduo mesmo que por um curto lapso temporal, evitando, ademais, seu contato com o cárcere; b) a lei não 
prevê a oitiva do órgão do Ministério Público nos casos de liberdade provisória com fiança, o que acaba por 
tornar mais célere a apreciação do pedido; nos casos do antigo parágrafo único do art. 310 do CPP, a lei 
impunha a prévia oitiva do órgão ministerial, tornando mais morosa a tramitação do pedido.” (LIMA, 2011, p. 
396-397). 



56 
 

 

procedimento que autorizasse, por si só, a custódia do capturado. Era dever do magistrado 

aferir no caso concreto, após o recebimento do Auto de Prisão em Flagrante (APF) e oitiva do 

Ministério Público, a existência de circunstâncias fáticas que legitimassem a decretação de 

uma prisão preventiva. Em caso contrário, a prisão em flagrante não seria convertida em 

prisão preventiva, tornando-se imperativo que o juiz concedesse, ex officio, a liberdade 

provisória (TOURINHO FILHO, 2008, p. 510-559). Contudo, prevalecia na jurisprudência 

dos Tribunais Superiores o entendimento de que a prisão em flagrante era uma restrição da 

liberdade de locomoção autônoma e cautelar.53 

Delmanto (2008, p. 136) compreende que as reformas de 1967, de 1973, e de 

1977, geraram pelo menos duas situações prejudiciais à sistemática do CPP. A primeira delas 

refere-se à desvalorização da fiança, posto que, como visto, a liberdade provisória passou a 

ser possível tanto com fiança quanto sem ela. A segunda atecnia diz respeito à 

desproporcionalidade dos vínculos a que ficavam submetidos os acusados afiançados e os 

acusados que obtiveram a liberdade provisória sem fiança. 

O regime da liberdade provisória à época produzia claras contradições, como nos 

casos em que o indiciado por crime menos grave era posto em liberdade mediante o 

pagamento de fiança, ao passo que o acusado por crime mais grave era solto sem fiança, com 

a única obrigação de comparecer a todos os atos do processo (art. 327, do CPP), quando 

ausentes os requisitos da prisão preventiva. Neste contexto, ressalte-se mais um objetivo da 

Lei Federal nº 12.403/11: regular o descompasso existente entre os vínculos da liberdade 

provisória com e sem fiança. 

Entre as décadas de 60 e 80, destacam-se três tentativas de substituição do CPP de 

1941: a) o anteprojeto de Hélio Tornaghi, de 1963; b) o anteprojeto de Frederico Marques, de 

1970; e, c) o anteprojeto de 1981, cuja coordenação da comissão elaboradora era de Francisco 

de Assis Toledo.  

Delmanto (2008, p. 126-130) comenta que em relação ao anteprojeto de Tornaghi 

não houve grandes novidades quanto ao regramento da prisão e da liberdade provisória, salvo 

a positivação de algumas garantias previstas na Constituição de 1946. O anteprojeto de 

Frederico Marques, por sua vez, já admitia a fiança como uma medida cautelar diversa da 

prisão, como forma de evitar a prisão preventiva. Concedia também ao julgador a 

                                                 
53“É inquestionável que a antecipação cautelar da prisão - qualquer que seja a modalidade autorizada pelo 

ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão 
de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) - não se revela incompatível com o 
princípio constitucional da presunção de inocência.” (STF, HC nº 94.404, relator Min. Celso de Mello, julgado 
em 18 nov.2008. Informativo nº 516). 
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possibilidade de, em razão da natureza do crime e da maior ou menor probabilidade de fuga, 

estabelecer outras obrigações ao imputado, tais como o recolhimento do afiançado à sua 

habitação em horário cedo e a proibição de acesso/frequência a “casas de bebida ou de 

tavolagem”. 

Com a promulgação da atual Constituição Federal, em 1988, e a adesão do Brasil 

a uma série de tratados internacionais, houve intensa evolução na sistemática processual 

penal. A Constituição Cidadã rompeu com uma série de paradigmas autoritários vigentes até 

então e positivou inúmeras garantias e direitos, antes reconhecidos apenas implicitamente, 

destinados aos cidadãos. Suplantou-se o dogma da presunção de culpabilidade e adotou-se um 

modelo essencialmente acusatório. Foram sacramentadas diretrizes constitucionais que já 

vinham sendo exigidas pela doutrina, tais como o devido processo legal, a presunção de 

inocência, o contraditório, a ampla defesa e a jurisdicionalidade das prisões provisórias. O 

processo penal, antes um mecanismo de arbitrariedades do Estado na procedimentalização do 

jus persequendi, passa a ser uma garantia do cidadão, um obstáculo ao uso desenfreado da 

persecução penal pelo Estado. 

Com uma clareza solar, comenta essa transição Oliveira (2010, p. 08): 

 

Se a perspectiva teórica do CPP era nitidamente autoritária, prevalecendo sempre a 
preocupação com a segurança pública, como se o Direito Penal constituísse 
verdadeira política pública, a Constituição da República de 1988 caminhou em 
direção diametralmente oposta. [...] A mudança foi radical. A nova ordem passou a 
exigir que o processo não fosse mais conduzido, prioritariamente, como mero 
vínculo de aplicação da lei penal, mas, além e mais que isso, que se transformasse 
em um instrumento de garantia do indivíduo em face do Estado. O devido processo 
penal constitucional busca, então, realizar uma Justiça Penal submetida à exigência 
de igualdade efetiva entre os litigantes. O processo justo deve atentar, sempre, para a 
desigualdade material que normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, 
em que o Estado ocupa posição de proeminência, respondendo pelas funções 
investigatórias e acusatórias, como regra, e pela atuação da jurisdição, sobre a qual 
exerce monopólio. 

 

As reformas pontuais sofridas pelo CPP denotam uma clara incongruência entre o 

sistema acusatório54 garantista da CF/88 e a disciplina autoritária original do estatuto 

processual penal. Destarte, faz-se necessária uma releitura e uma reinterpretação de inúmeros 

dispositivos da lei penal adjetiva, em consonância com a Carta Magna de 1988. Essas 

                                                 
54Em que pese não haver consenso na doutrina quanto ao sistema processual adotado no Brasil, doutrina 

majoritária entende ter sido consagrado pela Constituição Federal de 1988 o modelo acusatório. Nesse mesmo 
sentido, Oliveira (2010, p. 15) e Távora e Alencar (2012, p. 41). Em perspectiva contrária, Nucci (2011, p. 122) 
compreende que o sistema nacional é o misto ou híbrido. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais 
Superiores, entende-se ter sido empregado no Brasil o modelo acusatório. Nessa esteira, STF, HC nº 104.773, 
relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 12 abr.2011; STF, HC nº 84.051, relator Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 16 ago.2004. 
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alterações buscavam adequar o CPP de 1941 à ordem constitucional vigente, porém nem 

sempre houve nessas mudanças uma preocupação de harmonização macroscópica do sistema 

processual. 

Durante muito tempo, era senso comum na doutrina brasileira que se contava com 

cinco hipóteses de prisões cautelares de natureza penal: a) prisão temporária (Lei nº 

7.960/89); b) prisão em flagrante (art. 302, CPP); c) prisão preventiva (art. 312, CPP); d) 

prisão decorrente de pronúncia (antigo art. 408, § 1º, CPP); e) prisão decorrente de sentença 

recorrível (revogados arts. 393, inciso I, e 594, CPP). Além dessas cinco possibilidades 

Gomes (2011, p. 25) agrega mais uma, a prisão resultante de acórdão recorrido, posto que o 

recurso especial ou extraordinário não conta com efeito suspensivo, consoante art. 27, § 2º, da 

Lei nº 8.038/90. 

A prisão temporária foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio 

da Lei nº 7.960/89 com o escopo de por fim à famigerada prisão para averiguações.55 Parte da 

doutrina, com destaque para Tourinho Filho (2008, p. 497-498) critica a prisão temporária, 

por considerá-la verdadeira institucionalização da prisão para averiguações, uma vez que se 

inscreveria supostamente na categoria de prisão cautelar mesmo sem possuir os pressupostos 

basilares da cautelaridade (fumus comissi delicti e periculum libertatis) e sem a comprovação 

de sua real necessidade. Em sentido contrário, leciona Mendonça (2011, p. 312) que: 

 

A prisão temporária é uma espécie de prisão processual de caráter cautelar, a exigir a 
presença dos pressupostos necessários de toda medida cautelar, ou seja, o periculum 
in mora e o fumus boni iuris. Assim, a prisão temporária será decretada quando se 
mostra imprescindível para as investigações de um fato delituoso já delineado e 
sempre que houver a presença de elementos indicando a plausibilidade de ocorrência 
de um dos crimes indicados no art. 1º, inc. III, da Lei. 

 

Questão controversa entre os estudiosos da matéria diz respeito à possível 

inconstitucionalidade da prisão temporária em razão de vício de origem na indigitada lei. A 

Lei nº 7.960/89 foi resultado da conversão da Medida Provisória nº 111, de 24 de novembro 

de 1989. Para parcela da doutrina , como Delmanto Júnior (2001, p. 151), tal fato macularia a 
                                                 
55Consoante lição de Ribeiro (1994 apud LIMA, 2011, p. 299-300), “a prisão temporária é modalidade de prisão 

para investigação, porque parte de um fato criminoso, delimitado no tempo e no espaço, para uma pessoa certa 
e determinada. Ao contrário, a prisão para averiguações desenha-se sob um ponto de vista absolutamente 
diferente, eis que por meio dela as autoridades prendem, aleatoriamente, pessoas, para depois descobrir crimes 
que não estavam sequer investigando ou para apurar crimes nos quais essas pessoas nem ao menos figuravam 
como suspeitas, caracterizando o que vulgarmente se conhece como ‘operação arrastão’, realizada em áreas de 
contingente criminoso e cujo único critério utilizado para limitar o direito de ir e vir é a simples presença 
nesses locais. Somente após a implementação de uma prisão, neste último sentido discorrido, é que as pessoas 
serão conduzidas a uma delegacia e, daí então, se principiará por averiguar eventual envolvimento delas com 
alguma infração penal, o que é bem diferente de prender para investigar um crime já conhecido e depois de, 
razoavelmente, consolidada e definida a suspeição de alguém.” 
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lei com vício formal de inconstitucionalidade, no tocante à iniciativa da matéria, eis que o 

Poder Executivo, mediante Medida Provisória, teria legislado sobre matérias (Processo Penal 

e Direito Penal) que são da competência privativa da União e, portanto, deveriam ser tratadas 

pelo Congresso Nacional. 

Contudo, a tese da inconstitucionalidade por defeito genético de forma não foi 

acolhida pelos Tribunais Superiores. Em que pese os votos vencidos dos ministros Celso de 

Mello56 e Sepúlveda Pertence em sede de liminar, prevaleceu o entendimento de que a Lei nº                        

7.960/89 não possui vício de forma em sua origem, sendo plenamente constitucional, posto 

que, em verdade, referida lei não se originara da MP nº 111/89.57  

As prisões consequenciais (prisão decorrente de pronúncia e prisão decorrente de 

sentença condenatória recorrível) eram, na perspectiva do CPP de 1941, efeitos imediatos de 

uma sentença condenatória recorrível ou de uma decisão de pronúncia. Poderiam ser 

produzidas situações paradoxais, nas quais o acusado responderia a todo processo em 

liberdade, em razão do juiz não ter vislumbrado a existência dos requisitos autorizadores da 

prisão preventiva, mas, subitamente, encontrar-se-ia encarcerado, devido à presunção absoluta 

erigida pelo legislador com base em uma apriorística imposição de culpa (DELMANTO 

JÚNIOR, 2001, p. 88). Na realidade, a prisão até poderia ser decretada no momento da 

decisão de pronúncia ou da prolação da sentença condenatória, desde que presentes 

circunstâncias fáticas que se amoldassem aos requisitos legais de uma prisão preventiva. 

Já em relação ao acusado preso antes das decisões de pronúncia e da sentença 

condenatória recorrível, entendemos que tais atos judiciais não tinham o condão de, por si só, 

manter uma prisão cautelar decretada anteriormente. O teor desses atos não satisfazia, per si, 

o preenchimento das condições e dos pressupostos58 para decretação de uma prisão 

preventiva, que devem ser aferidos in concreto e fundamentados pelo magistrado. 

                                                 
56Consoante voto do excelentíssimo ministro Celso de Mello, “a normação extraordinária, veiculada mediante 

medidas provisórias, não pode incidir sobre temas concernentes ao próprio status libertatis do cidadão. A 
liberdade só pode sofrer condicionamentos normativos quando autorizados, estes, por lei formal e não por mera 
decisão unilateral emanada do chefe do Poder Executivo da União. [...] A cláusula da reserva absoluta de lei 
confere um inigualável grau de intensidade jurídica à tutela constitucional dispensada à liberdade individual, 
pois condiciona a legitima imposição de restrições ao status libertatis da pessoa à prévia edição de ato 
legislativo em sentido formal.” 

57STF, ADI nº 162, relator Min. Moreira Alves, julgada em 02 ago.1993. 
58Segundo Lima (2011, p. 331), “é bem verdade que na fundamentação constante da sentença condenatória, o 

juiz, ao acolher a pretensão punitiva estatal deduzida em juízo, procura demonstrar o fumus comissi delicti – 
nesse momento, o juiz vai muito além da mera probabilidade, eis que, para um decreto condenatório, faz-se 
necessário um juízo de certeza. Isso, no entanto, não basta para privar o acusado de sua liberdade de locomoção 
antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Para que isso aconteça, impõe-se fundamentação 
específica que demonstre o periculum libertatis (necessidade imperiosa da prisão cautelar), à luz de uma das 
hipóteses que autorizam a prisão preventiva.” 
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 As prisões consequenciais eram criticadas pela doutrina, pois constituíam uma 

verdadeira antecipação da pena que não encontra esteio no ordenamento jurídico brasileiro em 

razão do princípio da presunção de inocência insculpido na Constituição Federal de 1988, 

apesar de antiga súmula do STJ apontar em direção oposta.59 Eram supostas prisões 

cautelares, pois, na realidade, não possuíam as características que lhes são peculiares: 

acessoriedade, provisoriedade e instrumentalidade. Foram devidamente extirpadas do 

ordenamento jurídico brasileiro com a edição da Lei nº 11.689/08 e da Lei nº 11.719/08, 

embora o STF tenha mudado seu posicionamento tradicional antes mesmo dessas reformas.60 

Quanto à prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, deve-se fazer uma 

última consideração. Indigitada prisão não se coadunava com a garantia do duplo grau de 

jurisdição61 prevista, implicitamente, no sistema constitucional e, explicitamente, na 

Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), 

incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992, como previsto em 

seu art. 7º, item 6.62 Referida garantia não pode ser condicionada ao recolhimento obrigatório 

ao cárcere, o que violaria as garantias da ampla defesa e da paridade de armas. Nessa esteira, 

o STJ alterou seu posicionamento sobre a matéria.63 

Idêntica linha de raciocínio pode ser utilizada para a prisão decorrente de acórdão 

condenatório guerreado por meio de recurso extraordinário ou especial. Consoante art. 27, § 

2º, da Lei nº 8.038, os referidos recursos são recebidos, em regra, apenas em seu efeito 

devolutivo.  Em virtude da inexistência de efeito suspensivo nesses casos, o entendimento 

jurisprudencial64 aplicava a lógica da presunção de culpabilidade do imputado em face de 

acórdão condenatório que reformasse sentença absolutória de primeira instância. 

Condicionava-se a interposição dos recursos especiais ao encarceramento do acusado, 

                                                 
59STJ, Súmula nº 09 - A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da 

presunção de inocência. 
60STF, HC nº 89.754, relator Min. Celso de Mello, julgado em 13 fev.2007. 
61STF, HC nº 88.420, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17 abr.2007. 
62Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, Item 6 - Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um 

juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou 
detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis preveem 
que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem 
abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Ademais, relembre que, 
segundo o STF (HC nº 87.585, relator Min. Marco Aurélio, julgado em 03 dez.2008. Informativo nº 531), o 
Pacto de São José da Costa Rica possui status de norma supralegal. 

63STJ, Súmula nº 347 - O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. 
64Sobre a possibilidade de prisão provisória em caso de acórdão condenatório objeto de recurso extraordinário ou 

especial sem efeito suspensivo, a jurisprudência do STF não é pacífica. Admitindo tal possibilidade, STF, HC 
nº 69.039, relator Min. Carlos Velloso, julgado em 17 dez.1991. Em sentido oposto, privilegiando o princípio 
da presunção de não-culpabilidade, STF, HC nº 69.166, relator Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 07 
abr.1992. 
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configurando severa afronta à sistemática constitucional, referendada, inclusive, pelo Egrégio 

Tribunal em enunciado sumular.65 

Rejeita-se a possibilidade de prisão provisória nessas hipóteses. Em primeiro 

lugar, não há qualquer observância ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Em 

segundo lugar, a prisão é decretada como um efeito automático do acórdão condenatório. 

Inexiste qualquer constatação concreta dos fundamentos e requisitos inerentes às prisões 

cautelares, sendo a prisão provisória, naquelas hipóteses, determinada como consequência de 

um juízo apriorístico de valor. Em terceiro lugar, a medida é totalmente desproporcional - um 

réu, por exemplo, que permaneceu o processo inteiro livre, inclusive com sentença absolutória 

em primeira instância, poderia subitamente ser recolhido ao cárcere por conta de acórdão que 

reformou a decisão primordial. 

Pertinente, portanto, a crítica de Delmanto Júnior (2001, p. 226, grifo original) à 

prisão decorrente de acórdão condenatório em virtude da ausência de efeito suspensivo dos 

recursos especiais, a saber: 

 

Sem dúvida, mandar prender o acusado que até então se encontrava solto (seja por 
ter respondido a todo o processo em liberdade, seja por ter prestado fiança, quiçá até 
quando da interposição de apelação, seja por ter-se verificado excesso de prazo em 
sua prisão cautelar etc.), de maneira automática, sem fundamentação cautelar, única 
e exclusivamente em virtude da confirmação da sentença condenatória em segundo 
grau ou de reforma de sentença absolutória proferida por juízo monocrático, implica, 
na prática, em execução da sentença condenatória, independentemente de seu 
trânsito em julgado, ao arrepio da Constituição da República, do Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos de Nova York e da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, em dissonância com o Código de Processo Penal – em se 
tratando de acusado que tenha se livrado solto quando da prisão em flagrante ou que 
tenha prestado fiança naquele momento ou ainda quando da apelação – e, também, 
em descompasso com a Lei de Execução Penal.66 

 

Forçoso reconhecer que, apesar das alterações legislativas empreendidas e de uma 

reinterpretação do estatuto processual penal conforme à Constituição Federal, indubitável que 

ainda permaneciam incongruências na sistemática do CPP, especialmente no que tange à 

disciplina das prisões cautelares. Assim, foi promulgada a Lei Federal nº 12.403, em vigor 

desde 04 de julho de 2011, fruto do Projeto de Lei (PL) nº 4.208, apresentado em 2001 por 

uma comissão de juristas presidida por Ada Pellegrini Grinover e composta por Antônio 

                                                 
65STJ, Súmula nº 267 - A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a 

expedição de mandado de prisão. 
66A título complementar, o STF rechaçou, recentemente, a possibilidade da aludida prisão provisória, em 

respeito ao princípio da presunção de não-culpabilidade e à inadmissibilidade de execução provisória da pena 
privativa de liberdade. Nesse sentido, STF, HC nº 84.078, relator Min. Eros Grau, julgado em 05 fev.2009. 



62 
 

 

Magalhães Gomes Filho, Antônio Scarance Fernandes, Luiz Flávio Gomes, Miguel Reale Jr., 

René Ariel Dotti, Rogério Lauria Tucci, entre outros. 

Frise-se, contudo, que, em junho de 2008, foi constituída uma comissão de nove 

juristas, coordenados por Hamilton Carvalhido e com relatoria de Eugênio Pacelli, para 

elaborar um novo Código de Processo Penal. Os trabalhos da comissão deram origem ao 

Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 156/09, subscrito pelo presidente do Senado Federal José 

Sarney. Em 2010, chegaram a ser apresentadas 214 emendas ao referido projeto, sendo 65 

aprovadas integralmente. Repentinamente, ressurge o PL nº 4.208/01, que ainda encontrava-

se em tramitação. Surge a questão: porque, afinal, foi promovida mais uma reforma pontual se 

um novo CPP está em discussão? De acordo com Lopes Júnior (2011, p. 01-02): 

 

A resposta não é jurídica, é política. Vem à baila, novamente, o argumento da 
dificuldade de discutir todo o processo penal e aprovar um código novo, frustrando, 
exatamente, o anseio de todos. O que se deseja(va) é(ra) um CPP inteiramente novo, 
elaborado pós-Constituição de 1988 e com uma matriz acusatória claramente 
definida. Mas o sistema carcerário brasileiro está em colapso, e no ano de 2011, já 
superamos a marca dos 500 mil presos, sendo que, destes, quase 200 mil são presos 
cautelares. Esse é o estado de emergência que pressionou mais essa reforma pontual. 
O PLS 156, por sua magnitude, terá uma lenta tramitação, pois muitos são os pontos 
de tensionamento e, principalmente, vasto é o campo para as disputas institucionais 
e os espaços de poder a serem ocupados. 

 

A Lei Federal nº 12.403/11 inseriu na sistemática do CPP medidas cautelares de 

natureza pessoal diversas da prisão, afastando-se do modelo bipolar (ou binário) até então 

vigente, em que o juiz, ao analisar os pressupostos fundamentais das prisões cautelares, 

somente tinha duas opções: decretar a prisão preventiva ou conceder liberdade provisória, 

com ou sem fiança. Não existiam medidas intermediárias que refletissem as tendências 

descarcerizadoras e não intervencionistas disseminadas no Direito Comparado. De tal modo, a 

prisão preventiva passou a ser a ultima ratio da ultima ratio, qual seja o Direito Penal. 

Adotou-se, portanto, o modelo polimorfo (ou multicautelar), no qual o magistrado dispõe de 

uma gama de medidas cautelares alternativas à prisão que permitam regular com maior 

precisão as peculiaridades do caso concreto. 

Outra importante mudança diz respeito à natureza jurídica da prisão em flagrante. 

Com a alteração promovida no art. 310, do CPP, pela indigitada lei, a prisão em flagrante não 

mais subsiste, em nossa opinião, como uma prisão cautelar autônoma. Isto porque a simples 

homologação da prisão em flagrante pelo juiz não mais implica em sua manutenção. Ademais, 

o flagrante é uma medida precária, que não está dirigida para garantir o resultado do processo, 

mas sim para instrumentalizar a prisão preventiva. É, portanto, nas palavras de Calamandrei 
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(1936 apud LOPES JÚNIOR, 2011, p. 31), um strumenti dello strumento. Assim, com o 

advento da Lei Federal nº 12.403/11, a prisão em flagrante passa a ser consagrada, como uma 

medida pré-cautelar ou de subcautela (BONFIM, 2011, p. 76-77).67 

Com o fito de modernizar a sistemática do CPP, reforçando o modelo acusatório 

adotado pela CF/88 e as garantias e direitos do réu previstos na Carta Magna e em tratados 

internacionais incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, sem desviar-se da busca de 

efetividade do processo, a lei em estudo alterou vários dispositivos do estatuto processual 

penal. Lima (2011, p. 03) sintetiza as principais vigas erguidas pela novel diploma normativo, 

a saber: 

 

a) O tratamento sistemático e estruturado das medidas cautelares e da liberdade 
provisória; b) o aumento do rol das medidas cautelares de natureza pessoal, 
anteriormente centradas essencialmente na prisão preventiva e na liberdade 
provisória sem fiança do art. 310, parágrafo único, do CPP; c) manutenção da prisão 
preventiva, de forma genérica para a garantia da instrução do processo e para a 
execução da pena e, de maneira especial, para acusados que possam vir a praticar 
infrações penais relativas ao crime organizado, à probidade administrativa ou à 
ordem econômico-financeira consideradas graves, ou mediante violência ou grave 
ameaça à pessoa; d) impossibilidade de imposição de prisão que não seja de 
natureza cautelar antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória; e) 
valorização da fiança: houve ampliação da possibilidade de a autoridade policial 
concedê-la, alargamento das suas hipóteses de incidência, observadas as proibições 
constitucionais na matéria, atualização dos seus valores e a adequação da disciplina 
do seu quebramento. 

 

Assim, a Lei Federal nº 12.403/11, no que tange à sistemática das prisões 

cautelares e da liberdade provisória com ou sem fiança, veio trazer um modelo mais 

sintonizado às garantias e direitos do acusado decorrentes do modelo garantista de direito 

processual constitucional reinante no Brasil a partir do advento da CF/88, o que já vinha 

sendo realizado com as reformas legislativas editadas no Brasil a partir de 2008. 

 

2.4 Lei Federal nº 12.403/11 e sua aplicação no tempo 

 

A lei processual penal, conforme o art. 2º do Código de Processo Penal, rege-se 

pelo brocardo tempus regit actum, que representa o princípio da aplicabilidade imediata ou da 

imediatidade e o sistema de isolamento da unidade processual no trato de sucessão de leis no 

                                                 
67Nessa mesma linha de entendimento, Lopes Júnior (2011, p. 30) e Avena (2012, p. 87). Para Tourinho Filho 

(2008, p. 455-456), a prisão em flagrante teria natureza de um ato complexo, inicialmente um ato meramente 
administrativo (captura), que será convertido em uma medida cautelar quando homologada pelo juiz. Para 
Mendonça (2011, p. 134), a prisão em flagrante é uma medida fundamentalmente cautelar, independente de sua 
homologação pelo magistrado, porém sua cautelaridade encontrar-se-ia limitada pelo fator ‘tempo’. Já para 
Silva Júnior (2008 apud LIMA, 2011, p. 182), a prisão em flagrante é um ato administrativo tão somente. 



64 
 

 

tempo.68 Em suma, as normas de leis penais adjetivas devem, via de regra, ser aplicadas tão 

logo entrem em vigência. A eficácia das normas insculpidas nesses diplomas legais 

geralmente ocorre quando de sua publicação, posto que não haja necessidade de decurso de 

um interregno temporal, em regra, para que a sociedade tome conhecimento de normas que, 

em tese, não implicam qualquer espécie de criminalização. Outro importante efeito 

consequente do princípio tempus regit actum é a manutenção dos atos processuais praticados 

na vigência de lei anterior. 

As leis penais, por sua vez, estão sob a égide do princípio do tempus delictus, ou 

seja, o momento da prática do ato penalmente tipificado é o referencial para a aplicação de 

normas dessa natureza. Deve-se ainda observância à regra geral da irretroatividade in pejus da 

lei penal insculpida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Portanto, as regras de 

direito penal substantivo só retroagirão quando beneficiarem o réu. 

Nesta senda, o estudo sobre os efeitos intertemporais produzidos pela Lei Federal 

nº 12.403/11 não pode prescindir da necessidade de distinguir os conceitos de normas penais, 

normas processuais e normas mistas. Consoante magistério de Lima (2011, p. 09),  as normas 

genuinamente processuais são aquelas que cuidam de procedimentos, atos processuais, 

técnicas do processo, versando sobre o processo desde o seu início até o final da execução ou 

extinção da punibilidade. As normas puramente penais, por sua vez, são aquelas que cuidam 

do crime, da pena, da medida de segurança, dos efeitos da condenação e do direito de punir do 

Estado (v.g., causas extintivas da punibilidade).69  

O Código de Processo Penal não traz qualquer diferenciação entre as normas 

puramente processuais e as normas mistas, híbridas ou processuais materiais, tampouco há 

consenso na doutrina e na jurisprudência quanto ao tema.  Surgem as leis processuais 

materiais como diplomas que abrigam normas de naturezas diversas, de caráter penal e de 

caráter processual penal. 

                                                 
68Segundo arguta lição de Cintra, Grinover e Dinamarco (2007, p. 105-106), a questão da sucessão de leis no 

tempo por ocasião de novatio legis em relação a processos em curso pode ser respondida de acordo com um 
dos três sistemas a seguir: “a) o da unidade processual, segundo o qual, apesar de se desdobrar em uma série de 
atos diversos, o processo apresenta tal unidade que somente poderia ser regulado por uma única lei, a nova ou a 
velha, de modo que a velha teria de se impor para não ocorrer a retroação da nova, com prejuízo dos atos já 
praticados até a sua vigência; b) o das fases processuais, para o qual distinguir-se-iam fases processuais 
autônomas (postulatória, ordinatória, instrutória, decisória e recursal), cada uma suscetível de, per si, ser 
disciplinada por uma lei diferente; c) o do isolamento dos atos processuais, no qual a lei nova não atinge os 
atos processuais já praticados, nem seus efeitos, mas se aplica aos atos processuais a praticar, sem limitações 
relativas às chamadas fases processuais”. Asseveram ainda que este último sistema tem sido adotado pela 
maioria da doutrina e foi expressamente consignado no art. 2º, do CPP. 

69Acrescenta Bruno (2005, p. 117) que “norma penal é a norma de Direito em que se manifesta a vontade do 
Estado na definição dos fatos puníveis e cominação das sanções. Definida assim, é a norma incriminadora, 
norma penal em sentido estrito. Mas normas penais são também aquelas que completam o sistema penal com 
os seus princípios gerais e dispõem sobre a aplicação e os limites das normas incriminadoras.” 
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 Contudo, Avena (2012, p. 57-60) faz uma distinção entre normas processuais 

heterotópicas e normas processuais materiais (mistas ou híbridas). Para ele, estas apresentam 

uma duplicidade de conteúdos, vale dizer, incorporam, tanto um conteúdo processual quanto 

um conteúdo material. Já aquelas são marcadas pelo fenômeno da heterotopia, ou seja, as 

normas possuem um conteúdo exclusivamente de direito material, porém estão situadas em 

diploma processual. Exemplificando, o referido doutrinador aponta o art. 185, do CPP, como 

norma processual heterotópica e o art. 366, do CPP, como norma processual material. 

Ainda segundo Avena (2012, p. 61-62), as normas processuais heterotópicas 

poderiam retroagir integralmente, caso favoráveis ao réu, ao passo que as normas híbridas 

somente retroagiriam em seu comando de natureza material, enquanto a parte de natureza 

processual teria aplicabilidade imediata mesmo para processos em curso, ressalvando-se o 

direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.70 Partilham semelhante 

entendimento Távora e Alencar (2012, p. 50). 

Quanto às normas processuais heterotópicas, entendemos não haver maiores 

celeumas acerca de seus efeitos intertemporais. Apesar da doutrina majoritária, entre os quais 

estão Nucci (2011, p. 144), Oliveira (2010, p. 29) e Távora e Alencar (2012, p. 50), tratar 

indistintamente normas processuais heterotópicas e normas processuais híbridas, 

compreendemos que o simples fato de uma regra de direito material situar-se em um diploma 

de direito processual não constitui óbice para a retroatividade da norma na hipótese de lex 

mitior. 

 A conformação espacial de uma norma a lei de natureza distinta à sua não pode 

ser elemento que engesse a garantia da novatio legis in mellius, posto que as normas de direito 

substantivo, apesar de enxertadas em leis de natureza adjetiva, não deixam de versar sobre as 

matérias que lhes são peculiares (jus puniendi do Estado, prescrição, causas de extinção da 

culpabilidade etc.) e que fatalmente restringem direitos inerentes ao status libertatis dos 

indivíduos. Deve-se, portanto, proceder a uma interpretação conforme à Carta Magna. 

Já no caso de normas processuais materiais, a situação afigura-se um pouco mais 

complexa. Como não há um conceito preciso de tais normas na doutrina e na jurisprudência, a 

dualidade de naturezas dos preceitos torna difícil o enquadramento na aludida categoria. Isto 

                                                 
70Em posição minoritária, Queiroz e Vieira (2004, online) defendem a irretroatividade da lei processual penal 

mais gravosa, de maneira a potencializar as garantias do acusado. Nessa linha, o dogma da aplicação imediata 
da lei processual (benéfica ou maléfica), consagrado no art. 2º do CPP, estaria ultrapassado, de forma que a 
norma processual mais gravosa só seria consumada aos delitos aplicados após sua entrada em vigor. 
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porque muitas normas que, teoricamente, regulariam situações puramente processuais também 

influem, indiretamente, em conteúdos normativos típicos de direito penal.71 

Surge aqui relevante controvérsia sobre a natureza das normas concernentes à 

liberdade do acusado. Uma primeira corrente, de caráter restritivo, é encampada por Marques 

(1965, p. 35), a saber: 

 

Direito penal é direito penal, e processo é processo. Uma disciplina a relação 
material consubstanciada no jus puniendi, e outra a relação instrumental que se 
configura no actum trium personarum do juízo, seja este cível ou penal. É 
inaceitável assim, como lembra Anton Oneca, a aplicação das regras do direito penal 
intertemporal ao processo penal [...]. A fiança e a prisão preventiva, a lei nova é que 
as regula, pois não passam de medidas cautelares de coação processual.72 

 

Nessa linha de raciocínio, as disposições da Lei Federal 12.403/11 não teriam a 

possibilidade de gerar extra-atividade, visto que as medidas cautelares de natureza pessoal 

enquadrar-se-iam no conceito de normas processuais por não atingirem o direito de punir do 

Estado. Como visto desde o início deste trabalho, a prisão para fins de custódia não se 

confunde com a prisão-pena. 

Uma segunda corrente, esta de caráter extensivo, é defendida por Badaró (2009, p. 

22), sustentando que: 

 

Todas as normas que disciplinam e regulam, ampliando ou limitando, direitos e 
garantias pessoais constitucionalmente assegurados, mesmo sob a forma de leis 
processuais, não perdem o seu conteúdo material. São normas processuais de 
conteúdo material as regras que estabelecem as hipóteses de cabimento de prisões 
cautelares, os casos em que podem ser revogadas, o tempo de duração de tais 
prisões, a possibilidade de concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, 
entre outras. 
 

                                                 
71Um bom exemplo da dificuldade de identificação de uma norma processual material foi a supressão do protesto 

por novo júri, outrora disciplinado pelos arts. 607 e 608 do CPP, empreendida pela Lei nº 11.689/2008. Para 
Nucci (2012, p. 905), Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2008, p. 63-64) e Badaró (2009, p. 32), as normas 
atinentes a recursos são normas exclusivamente processuais, destacando Oliveira (2010, p. 24) ser evidente que 
“a possibilidade, em abstrato, de outra via recursal em favor do acusado amplia seu leque defensivo. No 
entanto, não se pode afirmar que a eventual supressão de uma modalidade de recurso implique violação ao 
princípio constitucional da ampla defesa. Fosse assim, a legislação processual estaria condenada ao 
engessamento e à fossilização, e, pior ainda, vinculada a um padrão de procedimento estabelecido justamente 
em um mesmo instrumento normativo, isto é, outra Lei.” Já para Delmanto Júnior (2008, online), Rangel 
(2008, online) e Moreira (2010, online), o protesto por novo júri era uma norma processual material, posto que 
se tratava de garantia constitucional do acusado, uma oportunidade extra para o exercício do direito de ampla 
defesa que mantivesse o status libertatis do agente.    

72Aderindo a essa posição, Mendonça (2011, p. 481) compreende que “partindo-se da premissa de que as normas 
penais ou mistas são aquelas que atingem o direito de punir, ainda que indiretamente, verifica-se que as normas 
disciplinadoras das medidas cautelares se enquadram no conceito de normas processuais. Realmente, as 
normas que tratam das medidas alternativas à prisão são cautelares, e, portanto, de conteúdo processual, uma 
vez que são estabelecidas com caráter instrumental em relação a um processo principal.”   
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Com a devida vênia, ousamos discordar da primeira corrente. Compreendemos 

que as normas processuais híbridas são aquelas que produzem efeitos, ainda que indiretos, no 

jus puniendi do Estado e, consequentemente, nas garantias da liberdade de locomoção do 

indivíduo. A Lei Federal nº 12.403/11, regulando a matéria referente às prisões provisórias, 

medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão, liberdade provisória, fiança e 

outros dispositivos inerentes à condição de liberdade do agente, é afeta diretamente à essa 

noção. 

Nesta senda, precisa a lição Nucci (2011, p. 144-145): 

 

Além dos institutos com dupla previsão (penal e processual penal), existem aqueles 
vinculados à prisão do réu, merecedores de ser considerados normas processuais 
penais materiais, uma vez que se referem à liberdade do indivíduo. Note-se que a 
finalidade precípua do processo penal é garantir a correta aplicação da lei penal, 
permitindo que a culpa seja apurada com amplas garantias para o acusado, de forma 
que não tem cabimento cuidarmos da prisão cautelar totalmente dissociada do 
contexto de direito material. [...] Não teria o menor sentido decretar a prisão 
preventiva de um acusado por contravenção penal ou por delito cuja pena cominada 
é de multa, por exemplo. Assim, lidando-se com o tema da prisão, é indispensável 
que se considerem tais normas de natureza processual material. Havendo qualquer 
mudança legal, benéfica ao réu, podem elas retroagir para abranger situações 
ocorridas antes da sua existência, desde que isso contribua para garantir a liberdade 
do réu. [...] Registre-se que a aplicação imediata da norma processual penal, ainda 
que mais rigorosa, é a regra, desde que não envolva questão de direito material ou o 
status libertatis do indivíduo. 

 

Portanto, chegamos à conclusão de que as normas que tratam das medidas 

cautelares modificadas pela Lei nº 12.403/11 têm natureza jurídica diferenciada. Temos regras 

de natureza penal, regras de natureza processual e regras de natureza híbrida. Cada uma delas 

terá efeitos diferentes no momento de sua entrada em vigor.73 

Registre-se, a título de exemplo, a possibilidade de o réu, que já se encontrava 

preventivamente preso antes do advento do novel diploma, requerer o reexame de sua 

segregação cautelar. Nas hipóteses em que a custódia fora autorizada com base na antiga 

redação do art. 313, do CPP, impõe-se o dever do magistrado relaxar, ex officio, a prisão 

preventiva que não estivesse mais fundamentada após as mudanças promovidas pelo diploma 

legislativo em estudo, uma vez que o art. 5º, inciso LXV, da CF, estabelece o relaxamento 

imediato de prisão ilegal. Revogada a prisão preventiva, poderá o juiz aplicar, ou não, 

                                                 
73Avena (2012, p. 820) compreende, minoritariamente, de modo um pouco diverso, afirmando que as 

modificações introduzidas pela Lei nº 12.403/11 possuem natureza exclusivamente material, contendo, em 
verdade, dispositivos heterotópicos. 
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medidas cautelares de natureza pessoal de natureza diversa da prisão, a depender do contexto 

fático, conforme art. 321 do CPP.74 

Ademais, podemos citar ainda como exemplos de possibilidade de extra-atividade 

da Lei Federal nº 12.403 as modificações promovidas quanto à liberdade provisória, com ou 

sem fiança. Com efeito, as hipóteses de inafiançabilidade foram restringidas, a teor do art. 

323, CPP, sendo plenamente possível a concessão de liberdade provisória ao imputado que 

teve sua prisão decretada em razão de circunstância considerada inafiançável antes da Lei nº 

12.403/11 (ex: processo em que restou provado ser o réu vadio). 

Não se pode olvidar ainda da impossibilidade de combinação de parcela de 

dispositivos de dois diplomas legais distintos com o fim de obter uma produção de efeitos 

                                                 
74“Ante empate na votação, a 1ª Turma concedeu parcialmente habeas corpus a fim de determinar a substituição 

da decisão que denegara à paciente o direito de recorrer em liberdade por outra que imponha medidas 
cautelares previstas no novel art. 319 do CPP, cuja redação foi conferida pela Lei 12. 403/2011. [...] Prevaleceu 
o voto médio do Min. Dias Toffoli, que reputou superado o dispositivo do decreto que retomara os mesmos 
argumentos que inspiraram o de custódia cautelar em benefício da ordem pública e da segurança jurídica. 
Ponderou que perturbações de monta justificariam o encarceramento com respaldo na paz social apenas nos 
casos em que a sociedade se sentisse desprovida de sua tranquilidade. Consignou, outrossim, que a nova 
redação do art. 319 do CPP introduziria a segregação prisional como exceção e que o fato de a paciente receber 
ordens e manter contato com organização criminosa não justificaria, por si só, a aplicação dessa medida, que 
deveria ser a última escolha do magistrado. Por conseguinte, determinou a adoção dos procedimentos 
alternativos constantes dos incisos I, II, e III do referido artigo (Art. 319. São medidas cautelares diversas da 
prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e 
justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias 
relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 
infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante) em substituição à prisão processual proferida pelo 
juízo singular.” (STF, HC nº 106.446, relatora. Min. Cármen Lúcia, relator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, 
julgado em 20 set.2011. Informativo nº 641). Em sentido similar, dispõe o ilustríssimo Ministro Gilmar 
Mendes que “na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos 
requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais 
condições realizam-se na espécie. A tarefa de interpretação constitucional para a análise de uma excepcional 
situação jurídica de constrição da liberdade dos cidadãos exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada 
em elementos concretos. No presente caso, o fato de o paciente encontrar-se afastado do cargo leva-me a 
concluir não subsistirem razões concretas hábeis a justificar a manutenção de sua constrição cautelar, 
porquanto não possui mais qualquer influência político-administrativa na municipalidade. [...] Por outro lado, 
há a necessidade de se analisar o decreto de prisão preventiva à luz das modificações promovidas pela 
Lei 12.403/2011. É que, antes das modificações preconizadas, o Código de Processo Penal oferecia ao 
magistrado apenas duas possibilidades de medidas cautelares de cunho pessoal: a decretação da prisão cautelar 
ou a concessão da liberdade provisória. É do conhecimento de todos que essa reduzida gama de alternativas 
acabou por provocar o recrudescimento da utilização das diversas espécies de prisões processuais, em flagrante 
prejuízo ao acusado, mas também ao processo penal. Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos 
da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal 
diversas da prisão, ao qual, diante das circunstâncias do caso concreto, é facultado decidir sobre a medida mais 
ajustada às peculiaridades da espécie. A nova lei permite, assim, a tutela do meio social, como também 
promove, mesmo que cautelarmente, resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado. 
Ante os fundamentos expostos, defiro o pedido de medida liminar, para suspender, até o julgamento final deste 
habeas, os efeitos da ordem de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sem prejuízo da análise da 
aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.” (STF, HC nº 112.344, relator 
Min. Gilmar Mendes, julgado em 16 fev.2012). 
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intertemporais mais eficazes. O entendimento, já pacificado entre a jurisprudência75, é de que 

tal combinação é inviável, posto que o julgador estaria criando uma terceira norma (tertium 

genus), violando-se o princípio da separação dos poderes.76 

Neste contexto, deve-se optar, portanto, somente por um diploma legal, aquele 

que gere o maior benefício possível ao retroagir para favorecer o imputado. No entanto, optar 

por uma lei ou outra pode ser uma tarefa complexa. Nestes casos, Oliveira (2010, p. 29) 

observa que: 

 

Se houver dúvidas quanto ao alcance da legislação penal, no que se refere a sua 
benignidade em face do acusado, deve-se rejeitar a sua aplicação imediata. Isso 
porque nem sempre a lei é inteiramente ou integralmente favorável, contendo 
disposições que beneficiam e outras que desfavorecem o réu. Assim, impõe-se ao 
intérprete cautelas redobradas. 

 

Destaque-se ainda o art. 2º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal 

(Decreto-Lei nº 3.931, de 11/12/1941), estabelecendo que “à prisão preventiva e à fiança 

aplicar-se-ão os dispositivos que forem mais favoráveis.”. Segundo Mirabete (2003, p. 48): 

 

Tal dispositivo, segundo entendemos, continua em vigor, aplicando-se a todas as 
modificações introduzidas no Código de Processo Penal de 1941, relativamente a 
tais matérias. Embora o citado Decreto-lei visasse especialmente a transição da lei 
anterior para o Código de Processo Penal, não foi ele revogado, sendo aplicável as 
modificações desse estatuto.77 

 

Impende-se destacar um último ponto: a vacatio legis da Lei Federal nº 12.403/11. 

Referida lei foi publicada em 04 de maio de 2011, com uma previsão de vacatio de 60 dias, a 

teor de seu art. 3º. Surge uma questão: pode haver aplicação imediata da lei em comento caso 

seja benéfica ao réu? Segundo Greco (2008, p. 120), tal possibilidade é permitida pelo 

sistema. Gomes (2011, p. 21) observa, que: 

 

                                                 
75“Não é permitida, nem mesmo para beneficiar o réu, a combinação de dispositivos de leis diversas, criando 

uma terceira norma não estabelecida pelo legislador, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da 
anterioridade da lei penal (Art. 1º, do Código Penal) e da separação de poderes.” (STF, HC nº 96.844, relator 
Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04 dez.2009). 

76Em consonância com a jurisprudência do Pretório Excelso, Mendonça (2011, p. 482) e Oliveira (2010, p. 29). 
Em sentido contrário, Greco (2008, p. 116) entende que “a combinação de leis levada a efeito pelo julgador, ao 
contrário de criar um terceiro gênero, atende aos princípios da ultra-atividade e retroatividade benéficas.” 

77Nessa mesma linha de entendimento, STF (RE nº 89.589, relator Min. Moreira Alves, julgado em 18 ago.1978) 
e por Nucci (2011, p. 144-145). Em sentido contrário, Mendonça (2011, p. 483), compreendendo que “o art. 2º 
da Lei de Introdução ao CPP foi uma norma criada para solucionar um problema concreto de transição da 
antiga para a nova sistemática, à época do CPP. Após, não há mais qualquer sentido em regular disposições 
futuras que sequer possuem relação com a época para a qual a lei de introdução foi criada.” 
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A regra processual tem aplicabilidade imediata, mesmo antes de cessar o período de 
60 dias da vacatio legis. Esse nosso posicionamento contraria a posição majoritária 
dos Tribunais Superiores, mas não há sentido em manter alguém preso 
cautelarmente, sendo hipótese de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, 
por força da vacatio. A barreira formal da vacatio legis cede lugar ao status 
libertatis do cidadão. 

 

Para nós, não faz sentido que os dispositivos da Lei Federal nº 12.403/11, 

especialmente aqueles referentes ao status libertatis, não possam ser aplicados em seu período 

de vacatio. Se o novo sistema de cautelares privilegia a liberdade do cidadão, em razão da 

excepcionalidade da prisão preventiva, que só poderá ser decretada em último caso, não há 

qualquer lógica em manter encarcerado provisoriamente sujeito pelo simples fato de que 

referido diploma normativo ainda não estivesse vigente. Isto porque haveria ofensa, segundo 

entendemos, ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não se pode manter 

qualquer prisão desnecessária. 
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3 PRISÃO PREVENTIVA 

 

A sistemática original do Código de Processo Penal de 1941 trazia em seu bojo 

quatro possibilidades expressas de prisões cautelares: a) prisão preventiva; b) prisão 

decorrente de decisão de pronúncia; c) prisão decorrente de sentença condenatória recorrível; 

d) prisão em flagrante. Em 1989, com a edição da Lei Federal nº 7.960, foi acrescida ao 

ordenamento jurídico brasileiro a figura da prisão temporária. Ademais, pode-se citar ainda a 

prisão decorrente de acórdão condenatório, posto que, conforme o art. 27, § 2º, da Lei nº 

8.038/90, os recursos especial e extraordinário não possuem efeito suspensivo, possibilitando 

a execução provisória da pena. 

O advento da Constituição Federal de 1988 e a adesão do Brasil a uma série de 

tratados internacionais imprimiram grandes mudanças no panorama jurídico brasileiro, 

especialmente em matéria processual penal. O primado do princípio da presunção de 

inocência e de toda uma sorte de garantias direcionadas ao acusado produziram mudanças de 

direção nos posicionamentos jurisprudenciais, que buscavam adequar o vetusto estatuto 

processual penal à nova ordem constitucional. 

Contudo, somente as adequações promovidas pelos tribunais não foram 

suficientes. A gênese autoritária do diploma de 1941 ainda espalhava resquícios no processo 

penal brasileiro. Nesse contexto, ou elaborava-se um novo Código de Processo Penal ou 

promovia-se reformas pontuais no antigo CPP que convergissem, formalmente, à realidade 

constitucional de 1988. 

 Como se sabe, o legislador adotou a segunda opção. De tal modo, o sistema de 

prisões do CPP de 1941 foi se transformando paulatinamente. As prisões como efeito 

imediato de sentença condenatória recorrível e de decisão de pronúncia foram definitivamente 

extintas pela Lei nº 11.689/08 e pela Lei nº 11.719/08. A possibilidade de execução provisória 

da pena quando da interposição de recursos especiais sem efeito suspensivo foi afastada pelos 

Tribunais Superiores.1 

Atualmente, com a vigência da Lei Federal nº 12.403/11, passou-se a contar 

apenas com duas espécies de prisão cautelar, em que pese a divergência doutrinária acerca da 

natureza jurídica da prisão em flagrante após referido diploma, no ordenamento jurídico 

brasileiro: a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão preventiva será objeto de estudo 

do presente capítulo. 

                                                 
1STF, HC nº 84.078, relator Min. Eros Grau, julgado em 05 fev.2009. 
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3.1. Pressuposto stricto sensu: Fumus comissi delicti 

 

O pressuposto stricto sensu das medidas cautelares de natureza pessoal, entre as 

quais se situa a prisão preventiva, é o fumus comissi delicti. De maneira sintética, tal 

expressão pode ser traduzida como a fumaça da prática de um delito. Tratando-se de uma 

medida tão agressiva ao status libertatis do indivíduo, é imperativo, portanto, que seja 

demonstrada a plausibilidade da prática de um delito. 

Em relação à prisão preventiva, o fumus comissi delicti encontra-se definido na 

parte final do art. 312 do Código de Processo Penal. Exige-se para sua caracterização a prova 

da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 

Segundo Marques (1965, p. 46), “existe prova da existência do crime quando 

demonstrada está a prática do fato típico na integralidade de seus elementos.” Para Tornaghi 

(1978, p. 333), a expressão deve ser entendida como “prova de existência do fato criminoso 

em sua materialidade.” 

Em relação à prova da existência do crime, exige-se, segundo Lima (2011, p. 

233), um juízo de certeza. Nas palavras de Mendonça (2011, p. 230): 

 

Como se faz menção à existência de um crime, urge que haja, ao menos, um juízo de 
tipicidade e antijuridicidade. Não pode, também, haver dúvida sobre o caráter 
criminoso do fato, notadamente quanto aos referidos elementos do crime. Assim, se 
o magistrado estiver em dúvida sobre se o fato é ou não típico, não deve decretar a 
prisão preventiva. 

 

Para Avena (2012, p. 926), em posição minoritária, o uso indistinto das 

expressões “existência do crime” e “materialidade do delito” seria equivocado, a saber: 

 

Deve-se ter em mente que existência do crime e materialidade do delito não são 
expressões que possam ser usadas de forma indistinta. Com efeito, todo crime está 
sujeito a ter sua existência atestada nos autos. Porém, apenas se deve falar em 
materialidade quando se trata de infrações que deixam vestígios. [...] Note-se que 
esta distinção não releva apenas em termos de semântica. Ocorre que, havendo 
materialidade, esta deve ser comprovada, em regra, por meio de exame de corpo de 
delito, direto ou indireto, conforme estatui o art. 158 do CPP. Contudo, na hipótese 
de não ser viável a produção de prova pericial em razão do desaparecimento dos 
vestígios, permite o art. 167 do mesmo diploma o suprimento da perícia pela prova 
testemunhal ou, conforme a jurisprudência atual, por qualquer outra prova (prova 
documental, palavra da vítima etc.), exceto a confissão, que é ressalvada 
expressamente pela parte final do art. 158 do CPP. 
 

Portanto, em relação à prova da existência do crime, não há maiores rigorismos 

quanto ao meio a ser utilizado. Saliente-se que essa prova não deve ser exaustiva, bastando 
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que comprove a materialidade delitiva. Também não se admitirá para tal fim a utilização de 

provas ilícitas, em razão de expressa vedação constitucional.2 

Quanto aos indícios suficientes de autoria, primeiro deve-se compreender o que o 

legislador quis dizer com a expressão “indícios” no contexto do art. 312 do CPP. Para 

Mendonça (2011, p. 230-231), “[...] não significa prova indiciária (meio de prova previsto no 

art. 239) ou prova indireta, mas sim plausibilidade da alegação, prova leve ou semiplena, 

segundo uma cognição não profunda.”3 

Portanto, o indício suficiente de autoria é a “[...] suspeita fundada de que o 

indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não se exige prova plena da culpa, pois isso é 

inviável num juízo meramente cautelar, feito, como regra, muito antes do julgamento” 

(NUCCI, 2011, p. 608). Como sublinha o professor Gomes Filho (2001, p. 223), indício 

suficiente é aquele que autoriza “[...] um prognóstico de um julgamento positivo sobre a 

autoria ou a participação.” 

Lembra Avena (2012, p. 925-926) que: 

 

Apesar de o art. 312 do CPP fazer referência a indício suficiente de autoria, é 
evidente que a preventiva não se destina, unicamente, a quem praticou os atos de 
execução do crime, alcançando todos os indivíduos sujeitos a responsabilização 
penal pela sua prática, na forma do art. 29 do Estatuto Repressivo. Portanto, teria 
sido melhor que o legislador houvesse preterido a redação atual do art. 312, 
determinada pela L. 12.403/11, em prol da exigência suficiente de autoria ou de 
participação, pois é isto que, na prática, efetivamente se requer para a decretação da 
custódia. 

 

Em se tratando de medida cautelar, é certo que a cognição vertical (de 

profundidade) não é dotada de caráter exauriente. Como o magistrado dispõe de um conjunto 

probatório incompleto, deverá verificar a existência do fumus comissi delicti por meio dos 

dados que dispõe. A profundidade da cognição deverá ser suficiente para a construção de um 

juízo de probabilidade, posto que a fumaça da existência de um crime não significa juízo de 

certeza, mas de probabilidade razoável. 

Não se deve confundir, contudo, juízo de probabilidade e juízo de possibilidade. 

Distingue bem as duas situações Lopes Júnior (2011, p. 67-68), seguindo as lições de 

Carnelutti, a saber: 

 

Existe possibilidade em lugar de probabilidade quando as razões favoráveis ou 
contrárias à hipótese são equivalentes. O juízo de possibilidade prescinde da 

                                                 
2Constituição Federal, Art 5º, inciso LVI - São inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. 
3Nesse mesmo sentido, STF, RHC nº 83.179, relator Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 01 jul.2003.  
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afirmação de um predomínio das razões positivas sobre as razões negativas ou vice-
versa. [...] Para a decretação de uma prisão preventiva (ou qualquer outra prisão 
cautelar), diante do altíssimo custo que significa, é necessário um juízo de 
probabilidade, um predomínio das razões positivas. Se a possibilidade basta para a 
imputação, não pode bastar para a prisão preventiva, pois o peso do processo 
agrava-se notavelmente sobre as costas do imputado. 

 

Em suma, a probabilidade significa a prevalência dos aspectos positivos do delito, 

ou seja, a conduta é aparentemente típica, ilícita e culpável. Em sentido contrário, não podem 

existir (pelo menos no mesmo nível de aparência) requisitos negativos, quais sejam causas de 

exclusão da ilicitude ou de exclusão da culpabilidade.  Nesse sentido, conclui Lopes Júnior 

(2011, p. 69) bastar que:  

 

[...] exista fumaça da excludente para enfraquecer a própria probabilidade da 
ocorrência do crime, sendo incompatível com a prisão cautelar, ainda que em sede 
de probabilidade todos esses elementos sejam objeto de análise e valoração por parte 
do juiz no momento de aplicar uma medida coercitiva de tamanha gravidade. 

 

Ademais, é indispensável ressaltar que o fumus comissi delicti demanda um 

suporte fático real, um lastro probatório apto a tranquilizar o magistrado na caracterização 

desse pressuposto cautelar. Nas palavras do excelentíssimo Ministro Celso de Mello, é 

necessário que haja uma “base empírica idônea” 4 para a decretação da prisão preventiva. 

Impende-se destacar um último ponto. Os pressupostos para a prisão preventiva 

são, em regra, muito semelhantes àqueles para o recebimento da denúncia. Nesta senda, 

entende Mendonça (2011, p. 232) que, durante a tramitação de inquérito policial, seria “[...] 

incompatível a conduta de requisitar maiores diligências para o oferecimento da denúncia e 

requerer a prisão do agente ou, ainda, mantê-lo preso.” Na mesma linha de entendimento, 

Capez (2006, p. 266) assevera que:  

 

Se recebidos os autos de inquérito relatados, o MP devolvê-los para diligências 
complementares, ao invés de oferecer, desde logo, a denúncia, o juiz não poderá 
decretar a prisão preventiva, pois, se ainda não há indícios de autoria suficientes para 
a denúncia, também não há para a decretação de prisão preventiva. 

 

Esta parece ser a posição mais acertada. A nosso ver, se o Ministério Público 

devolve os autos de inquérito policial e requere diligências complementares à autoridade 

policial, com o fito de arregimentar maiores fundamentos para oferecer a denúncia, 

dificilmente terá ocorrido a prova da existência do crime e haverá fortes indicativos da 

fragilidade dos indícios de autoria que viessem a autorizar a expedição do decreto prisional. 

                                                 
4STF, HC nº 93.883, relator Min. Celso de Mello, julgado em 26 ago.2008. 
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Destarte, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo nessa hipótese, vigorando o benefício 

da dúvida como garantia do status libertatis do cidadão. 

 

3.2 Fundamento jurídico da prisão preventiva: periculum libertatis 

 

A mera observância do fumus comissi delicti no caso concreto não é suficiente 

para a decretação da prisão preventiva. É imprescindível ainda que seja demonstrado o 

periculum libertatis, isto é, o risco que a liberdade do imputado pode trazer ao andamento 

processual, ao império da lei penal e à segurança social. O periculum libertatis presta-se à 

importante finalidade, posto que auxilia o magistrado a vislumbrar a necessidade de 

decretação da medida extrema. 

Lima (2011, p. 39) ensina que, diferentemente do processo civil, no processo 

penal “[...] o perigo não deriva do lapso temporal entre o provimento cautelar e o definitivo, 

mas sim do risco emergente da situação de liberdade do agente.” 

Ademais, como lembra Lopes Júnior (2011, p. 73), o periculum libertatis deve 

estar fundado também em um juízo de probabilidade, sendo imprescindível: 

 

[...] a existência de prova razoável do alegado periculum libertatis, ou seja, não 
bastam presunções ou ilações para a decretação da prisão preventiva. O perigo 
gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real, com um suporte fático e 
probatório suficiente para legitimar tão gravosa medida. 

 

Obviamente, não serão todos os bens e valores jurídicos que se enquadrarão no 

conceito de periculum libertatis. O art. 312, do CPP, prevê os seguintes fundamentos 

jurídicos idôneos à decretação de uma prisão preventiva: a) garantia da ordem pública; b) 

garantia da ordem econômica; c) asseguramento da aplicação da lei penal; d) conveniência da 

instrução criminal. Para a decretação da prisão preventiva não basta que todas essas 

circunstâncias estejam presentes (isto é, os requisitos são alternativos), mas, caso constatadas 

simultaneamente, deverão ser todas fundamentadas pelo magistrado, até mesmo como uma 

forma de conferir maior sustentáculo e estabilidade à decisão. 

 Entende-se ainda que, após a publicação da Lei Federal nº 12.403/11, surgiu um 

novo fundamento jurídico a ser analisado em conjunto com aqueles previstos no art. 312 do 

CPP. Trata-se da necessidade de comprovação da insuficiência de medidas cautelares de 

natureza pessoal diversas da prisão, conforme se extrai do art. 282, § 6º, do CPP, o que revela 

o caráter de ultima ratio consagrado pela referida lei em relação à prisão preventiva. 
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Como se percebe, os fundamentos jurídicos que cristalizam o periculum libertatis 

refletem tanto valores ínsitos à tutela da persecução penal (fundamentos intraprocessuais), 

bem como interesses da sociedade (fundamentos metaprocessuais). Analisaremos cada um 

desses requisitos e as críticas que lhes são pertinentes. 

 

3.2.1 Garantia da ordem pública 

 

A expressão “garantia da ordem pública” é extremamente vaga e indeterminada, 

gerando controvérsias na doutrina e jurisprudência sobre seu real significado. Távora e 

Alencar (2012, p. 581) definem “ordem pública” como a “expressão da tranquilidade e paz no 

seio social.” A grande questão é que não se sabe quais situações caracterizariam um estado de 

desordem a autorizar a decretação da prisão preventiva com base no fundamento em tela. 

Ademais, a própria qualificação “pública” é, semanticamente, variável, pois pode prestar-se 

ao real acautelamento da sociedade ou a interesses meramente estatais, que tornariam a prisão 

cautelar com base na “garantia da ordem pública” um perigoso mecanismo de controle da 

vida social.  

Especificamente em relação às situações que produziriam “desordem”, Nucci 

(2011, p. 608-610) compreende que alguns elementos podem servir como indicativos: 

 

A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: 
gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. Um 
simples estelionato, por exemplo, cometido por pessoa primária, sem antecedentes, 
não justifica histeria, nem abalo à ordem, mas um latrocínio repercute negativamente 
no seio social, demonstrando que as pessoas honestas podem ser atingidas a 
qualquer tempo pela perda da vida, diante de um agente interessado no seu 
patrimônio, elementos geradores, por certo, de intranquilidade. [...] Cabe ao juiz 
verificar todos os pontos de afetação da ordem pública, buscando encontrar, pelo 
menos um binômio para a sua decretação (ex.: gravidade concreta do crime + 
péssimos antecedentes do réu; envolvimento com organização criminosa + 
repercussão social; particular execução do delito + gravidade concreta da infração 
penal etc). 

 

Esse fundamento tem sua constitucionalidade fortemente questionada pela 

doutrina. Entende parcela dos estudiosos que, em verdade, as medidas acautelatórias devem 

destinar-se somente à tutela do processo e da lei penal. Nesta senda, não seriam admitidas 

funções extraprocessuais como legitimantes de uma prisão provisória, uma vez que tais fins 

são questões de segurança pública que devem ser asseguradas pelo Estado mediante outros 

expedientes, e não pela prisão de infratores. Não se revestiriam, em tais casos, as prisões 

provisórias da cautelaridade inerente a toda e qualquer medida assecuratória, mas sim 
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caracterizariam verdadeira antecipação de pena, vedada, na realidade jurídica brasileira, pelo 

princípio da presunção de inocência insculpido no art. 5º, inciso LVII, da CF/88. Nesta 

esteira, leciona Tourinho Filho (2008, p. 522) que: 

 

[...] a prisão preventiva, pedra de toque de toda e qualquer prisão cautelar, só se 
justifica quando presente uma destas circunstâncias: ‘conveniência da instrução 
criminal’ e ‘asseguramento da aplicação da lei penal’. Desse modo toda e qualquer 
prisão provisória que supere esse limite é ilegítima, arbitrária, visto que contraria o 
princípio da presunção de inocência, dogma de fé. A prisão preventiva é permitida, 
única e exclusivamente para os fins do processo penal. [...] Outras circunstâncias 
autorizadoras da medida extrema repousam na conveniência da sociedade ou tem um 
caráter meramente utilitário. Em suma, seus fins são inegavelmente 
extraprocessuais. Não tendo, como de fato não tem, caráter cautelar, elas 
representam, sem a menor sombra de dúvida, antecipação da pena.5 

 

A imprecisão da expressão em comento seria outro motivo que fundamentaria sua 

inconstitucionalidade. Nas palavras de Lopes Júnior (2011, p. 84): 

 

Grave problema encerra ainda a prisão para garantia da ordem pública, pois se trata 
de um conceito vago, impreciso, indeterminado e despido de qualquer referencial 
semântico. Sua origem remonta à Alemanha na década de 30, período em que o 
nazi-fascismo buscava exatamente isso: uma autorização geral e aberta para prender. 
Até hoje, ainda que de forma mais dissimulada, tem servido a diferentes senhores, 
adeptos dos discursos autoritários e utilitaristas, que tão ‘bem’ sabem utilizar essas 
cláusulas genéricas e indeterminadas do Direito para fazer valer seus atos 
prepotentes.6 

 

Com a devida vênia, não vislumbramos qualquer vício de inconstitucionalidade na 

prisão preventiva aplicada para resguardar a ordem pública. Uma vez que o processo é meio 

de pacificação social não apenas entre as partes, mas também para toda a sociedade, a prisão 

preventiva não perde sua natureza cautelar e instrumental por vincular-se à tutela da ordem 

pública, posto que o próprio processo tem como escopo assegurar a paz social. Neste sentido, 

a doutrina majoritária compreende que a garantia da ordem pública é fundamento idôneo a 

desencadear uma prisão preventiva, pois o asseguramento do estado de paz social também é 

objetivo da persecução penal. Nesse sentido, leciona Fernandes (2003, p. 302): 

                                                 
5Acrescenta Marques (1965, p. 50) que “nessa hipótese [garantia da ordem pública], a prisão preventiva perde 
seu caráter de providência cautelar, constituindo antes verdadeira medida de segurança. A potestas coercendi do 
Estado atua, então, para tutelar não mais o processo condenatório a que está instrumentalmente conexa, e, sim, 
como fala o art. 313, a própria ordem pública. No caso, o periculum in mora deriva dos prováveis danos que a 
liberdade do réu pode causar – com a dilação do desfecho do processo – dentro da vida social e em relação aos 
bens jurídicos que o Direito Penal tutela.” 

6Tourinho Filho (2008, p. 523-524) assevera que “tudo, absolutamente tudo se ajusta àquela expressão genérica 
‘ordem pública’. E a prisão preventiva, nesses casos, não passa de uma execução sumária. O réu é condenado 
antes de ser julgado, uma vez que tais situações nada tem de cautelar. [...] É um rematado abuso de autoridade, e 
uma indisfarçável ofensa à nossa Lei Magna, mesmo porque a expressão ‘ordem pública’ diz tudo e não diz 
nada.” 
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Procura-se justificar a prisão como forma de assegurar o resultado útil do processo, 
ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de 
outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer 
delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva.7 

 

O que se tem entendido verdadeiramente por “garantia da ordem pública”? A 

jurisprudência dos Tribunais Superiores inclina-se a compreendê-la como a elevada 

probabilidade de reiteração delitiva, que deverá ser demonstrada concretamente, não por meio 

de simples ilações ou conjecturas.8 Na lição de Lima (2011, p. 237), faz-se um “[...] juízo de 

periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a 

necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” 

Deve-se perceber que a garantia da ordem pública, diferentemente de outros 

fundamentos (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), não encontra, a 

priori, paralelo com os requisitos erigidos pelo reformulado art. 282, do CPP, para a 

imposição de medidas cautelares diversas da prisão introduzidas pela Lei Federal nº 

12.403/11. Referido dispositivo, norma de caráter geral que orienta todo o sistema de 

cautelares processuais penais, deverá, segundo Mendonça (2011, p. 263), ser conjugado com 

o art. 312, do CPP, para que se determine com exatidão o significado do fundamento jurídico 

em estudo. Não é outro o entendimento de Bottini (2009, p. 479), a saber: 

 

No que concerne à garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica, 
presentes no art. 312 (prisão preventiva), não há referente paralelo no art. 282 
(demais medidas cautelares), o que levaria à constatação da existência de duas 
situações excepcionais (garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica) 
em que a apenas a prisão preventiva seria cabível, pois tais hipóteses não estariam 
arroladas entre os demais requisitos para as demais cautelares. No entanto, uma 
análise mais apurada revela que o art. 282 estabelece a possibilidade de imposição 
de cautelares para evitar a prática de infrações penais, hipótese também não prevista 
pelo art. 312 como elemento da prisão preventiva. O elemento ‘evitar infrações 
penais’ (requisito de qualquer cautelar) e os elementos ‘garantia da ordem pública 
ou econômica’ (requisitos da preventiva) não são diferentes e autônomos, um a 
legitimar qualquer cautelar e os outros a autorizar a prisão. Ao contrário, o primeiro 
contempla e restringe o âmbito dos segundos. Ordem pública e ordem econômica 
não podem ser interpretadas de qualquer forma, mas apenas à luz do art. 282, que 
faz referência a todas as cautelares, inclusive a prisão. [...] Assim, o abalo à ordem 
pública e econômica será exclusivamente constatado pela presença de elementos 
objetivos indicativos da periculosidade do agente, sua disposição para a 
continuidade delitiva.9 

                                                 
7No mesmo sentido, Lima (2011, p. 236), Bonfim (2011, p. 84) e Mendonça (2011, p. 266-267), que nos lembra 
ainda que negar o fundamento da garantia da ordem pública afrontaria o princípio da vedação à proteção 
deficiente, desdobramento positivo do princípio da proporcionalidade, que será aprofundado em outro momento 
deste trabalho. 

8STF, HC nº 92.735, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 08 set.2009; STJ, HC nº 20.958, relatora Min. 
Laurita Vaz, julgado em 25 fev.2003. 

9Em sentido contrário, Delmanto Júnior (2001, p. 179) critica a interpretação dada pelos Tribunais Superiores e 
pela doutrina majoritária sobre a expressão “garantia da ordem pública”, destacando que “sem dúvida, não há 
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A probabilidade de reiteração delitiva, como já visto, deve lastrear-se em 

fundamentos concretos. Neste contexto, não se pode confundir “probabilidade” com 

“possibilidade”. Isto porque sempre haverá possibilidade, em maior ou menor grau, de que o 

imputado venha a praticar uma infração penal, mesmo que predominem razões em sentido 

contrário. A probabilidade, contudo, baseia-se em juízo de valor no qual há uma 

predominância, no mínimo, de aspectos positivos sobre fatores negativos, que aponte a 

iminência da prática de novos ilícitos penais. Caso a “possibilidade” (em lugar de 

“probabilidade”) da prática de infração penal correspondesse à expressão “garantia da ordem 

pública”, certamente a prisão preventiva com base nesse fundamento seria inconstitucional, 

pois não haveria qualquer cautelaridade na medida e, consequentemente, ocorreria violação ao 

princípio da presunção de inocência. 

Destarte, a probabilidade da prática de infrações penais pode ser compreendida 

como a conjugação da mera “possibilidade” de reiteração delitiva com outros elementos 

objetivos, de maneira que os vetores positivos suplantarão os negativos. Nesse sentido, podem 

ser citados os seguintes indicadores: a) periculosidade concreta do agente; b) gravidade 

concreta do delito; c) reincidência; d) personalidade do agente; e) repercussão social, etc. O 

ideal é que não seja verificado apenas um desses elementos no caso concreto, mas pelo menos 

dois deles. Ademais, entendemos que a repercussão social deve ser vista como mera fonte 

auxiliar, secundária, a indicar a situação de desordem social. 

 A periculosidade do agente deve ser aferida de forma concreta, não se admitindo 

que a mera gravidade abstrata do delito, isoladamente, seja motivo hábil à decretação da 

preventiva.10 Por exemplo, o simples fato de o processo tratar de crime hediondo não justifica 

a imposição da medida extrema.11 Deve-se destacar ainda que a periculosidade do agente não 

pode ser aferida com base na reincidência e em maus antecedentes per se considerados12, 

assim como simples investigações policiais ou persecuções penais ainda em curso não são, 

exclusivamente, circunstâncias legitimantes à decretação de prisão preventiva com o objetivo 

de resguardar a ordem pública.13 

                                                                                                                                                         
como negar que a decretação de prisão preventiva com o fundamento de que o acusado poderá cometer novos 
delitos baseia-se, sobretudo, em dupla presunção: a primeira, de que o imputado realmente cometeu um delito; a 
segunda, de que, em liberdade e sujeito aos mesmos estímulos, praticará outro crime ou, ainda, envidará 
esforços para consumar o delito tentado.” 

10STF, HC nº 95.460, relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 31 ago.2010; STF, HC nº 92.098, relator Min. 
Marco Aurélio, julgado em 04 ago.2009. 

11STF, HC nº 92.299, relator Min. Marco Aurélio, julgado em 24 jun.2008. 
12STF, RHC nº 100.973, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 04 maio.2010; STF, HC nº 97.177, relator Min. 

Cezar Peluso, julgado em 08 set.2009. 
13STF, HC nº 100.091, relator Min. Celso de Mello, julgado em 15 set.2009. Informativo nº 559.  
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Um importante aspecto que pode ser utilizado para aferir a periculosidade 

concreta do agente é seu modus operandi. A brutalidade e crueldade incomuns com que o 

delito foi cometido são fatores que podem demonstrar a probabilidade de reiteração delitiva.14 

Não obstante, há posicionamento contrário no Pretório Excelso, ressaltando que: 

  

[...] circunstâncias judiciais como a gravidade do crime, o motivo, a frieza, a 
premeditação, o emprego de violência e o desprezo pelas normas que regem a vida 
em sociedade não conferem base concreta à prisão preventiva para garantia da 
ordem pública. Circunstâncias dessa ordem hão de refletir-se – e apenas isso – na 
fixação da pena.15 

 

Também não se pode admitir como fundamento apto à imposição de prisão 

cautelar o clamor público. Obviamente, a comoção social pode até servir como um fator que 

auxilie o magistrado na tarefa de determinação da probabilidade de reiteração delitiva.16 Não 

pode constituir, contudo, motivação isolada à restrição provisória da liberdade do imputado, 

pois não haveria, em verdade, qualquer demonstração do periculum libertatis. Nas precisas 

palavras do excelentíssimo Ministro Cezar Peluso: 

 

O clamor popular não é aceito por este Supremo Tribunal Federal como justificador 
da prisão cautelar. É que a admissão desta medida, com exclusivo apoio na 
indignação popular, tornaria o Poder Judiciário refém de reações coletivas. Reações, 
estas, não raras vezes açodadas, atécnicas e ditadas por mero impulso ou 
passionalidade momentânea.17 

 

Não é outro o entendimento de Lima e Nogueira (2011, p. 82), a saber: 

 

A prisão não pode ser motivada pela vontade social, pela vontade popular. Deveras, 
a prisão não pode ser decretada pelo ‘grito’, por indignação à lei. Aliás, este o 
desiderato da lei: manifestar a vontade do titular da soberania, ou seja, do povo. 
Cabe ao povo observar as leis elaboradas por seus representantes. Esse o sentido de 
um Estado de Direito. Compete ao Poder Executivo o controle de eventual clamor 
público. Com efeito, eventual distúrbio social provocado pela indignação quanto à 
norma se resolve pelas manobras de segurança pública realizadas pelo Poder 
Executivo, e não pelo Poder Judiciário.18 

 

                                                 
14STF, HC nº 104.737, relator Min. Ayres Britto, julgado em 24 ago.2010. 
15STF, HC nº 99.379, relator Min. Eros Grau, julgado em 08 set.2009. 
16STF, HC nº 84.498, relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 14 dez.2004, Informativo nº 374. Nesse julgado, 

o relator reconheceu a possibilidade de decretação da preventiva para garantia da ordem pública, em razão da 
‘enorme repercussão’ em comunidade interiorana, além de restarem demonstradas a periculosidade da paciente 
e a possibilidade de continuação da prática criminosa. Perceba-se que, nesse caso, a comoção social foi apenas 
mais um aspecto a embasar o decreto de prisão preventiva. 

17STF, HC nº 84.311, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 03 abr.2007.  
18Com posicionamento diverso, Capez (2006, p. 265) entende que “a prisão cautelar é decretada com a finalidade 

de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade 
da justiça em crimes que provoquem grande clamor popular.” 
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Ademais, o clamor público não é fundado em um juízo de probabilidade razoável, 

desapaixonado, que deve dar suporte ao decreto prisional. As massas populares, muitas vezes, 

buscam o suprimento da sensação de impunidade por meio de um julgamento sumário, cujo 

material probatório é fornecido, principalmente, pela mídia (trial by media), sem direito a 

contraditório e ampla defesa para o acusado. Por isto, a expressão “garantia da ordem 

pública” não pode ser sustentada unicamente pelos exacerbados reclames populares, pois, em 

se tratando de decisão judicial que restringe a liberdade do imputado, os argumentos deverão 

ser de fundo predominantemente jurídico, e não unicamente de caráter social.  Neste diapasão, 

leciona Lopes Júnior (2011, p. 85) que: 

 

O ‘clamor público’, tão usado para fundamentar a prisão preventiva, acaba se 
confundindo com a opinião pública, ou melhor, com a ‘opinião publicada’. Há que 
se atentar para uma interessante manobra feita rotineiramente: explora-se, 
midiaticamente, um determinado fato (uma das muitas ‘operações’ com nomes 
sedutores, o que não deixa de ser uma interessante manobra de marketing policial), 
muitas vezes com proposital vazamento de informações, gravações telefônicas e 
outras provas colhidas, para colocar o fato na pauta pública de discussão (a 
conhecida teoria do agendamento). [...] Ou seja, constrói-se midiaticamente o 
pressuposto da posterior prisão cautelar. Na verdade, a situação fática apontada 
nunca existiu; trata-se de argumento forjado. 

 

Nem se diga também que a liberdade do acusado durante a persecução penal 

poderia afetar a imagem da Justiça e a credibilidade das instituições judiciais. Como lecionam 

Távora e Alencar (2012, p. 582), “a imagem do Judiciário deve ser preservada com a 

condução justa do processo, não cabendo ao réu suportar esse ônus com a sua liberdade.” Não 

tem sido diverso o posicionamento dos Tribunais Superiores.19 

Como se percebe, parece-nos que a qualificação “pública” não se refere a 

interesses puramente estatais, desvinculados das necessidades sociais, pois, do contrário, não 

haveria qualquer impedimento a que o Estado mantivesse provisoriamente preso o indivíduo 

alvo da persecução penal para não deixar em descrédito as instituições judiciárias. O ideal é 

que a “ordem pública” seja percebida como “ordem social”, uma vez que o emprego da 

qualificação “pública” pelo legislador pode legitimar uma interpretação ainda mais ampla da 

expressão “garantia da ordem pública”, a contemplar não apenas os reais interesses sociais, 

mas também outros objetivos visados pela administração pública. 

                                                 
19STF, HC nº 82.832, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 01 jul.2003; STF, HC nº 88.535, relator Min. 

Eros Grau, julgado em 16 maio.2006. Em sentido diverso, admitindo a possibilidade de prisão preventiva com 
base na manutenção da credibilidade das instituições públicas: STF, HC nº 89.143, relatora Min. Ellen Gracie, 
julgado em 10 jun.2008. 
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Inadmissível ainda a decretação de prisão preventiva sob o argumento da garantia 

da ordem pública para preservar a integridade física e psíquica do acusado.20 Ora, se há um 

risco de linchamento popular ou de vingança da vítima pelo crime praticado, seria um 

contrassenso prender o réu para protegê-lo. O Estado deve oferecer outros meios de prover a 

segurança do acusado. Todavia, poderá, como lembra Greco Filho (1999 apud MENDONÇA, 

2011, p. 268), a autoridade informar ao imputado que a única maneira de protegê-lo é mantê-

lo em estabelecimento penal ou policial, mas sem qualquer caráter coativo.  

Lembra ainda Lima (2011, p. 39) que comprovada a periculosidade do agente com 

base em dados concretos, ou na hipótese de outro fundamento jurídico que demonstre o 

periculum libertatis, “[...] condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, 

primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão 

preventiva.”21  

Diante da complexidade da expressão em análise, como deverá proceder o 

magistrado para reconhecer a necessidade de acautelar a ordem pública ao analisar a situação 

fática e o contexto probatório? Sobre a questão, Távora e Alencar (2012, p. 582) observam 

que:  

 

Cabe ao técnico a frieza necessária no enfrentamento dos fatos, e se a infração 
impressiona por sua gravidade, é fundamental recorrer-se ao equilíbrio, para que a 
condução do processo possa desaguar na punição adequada, o que só então permitirá 
a segregação. Caso contrário, estaríamos antecipando a pena, em verdadeira 
execução provisória, ferindo de morte a presunção de inocência. 

 

O ideal teria sido que o legislador tivesse fixado ou indicado parâmetros fixos que 

permitam ao magistrado constatar os casos de desordem, de maneira que o conceito de 

“ordem pública” não seria tão maleável, não incidindo, consequentemente, suspeita de 

ausência de cautelaridade da prisão preventiva decretada com base no fundamento em estudo. 

De nossa parte, entendemos que ordem pública significa segurança e tranquilidade da 

sociedade, devendo ser concretizada não apenas por políticas públicas do governo, mas 

também pelo próprio processo, considerado este como instrumento de pacificação social. 

A expressão “garantia da ordem pública” deve ser interpretada à luz do art. 282, 

inciso I, do CPP, que traz as finalidades autorizadoras da aplicação de qualquer medida 

cautelar. Amolda-se, portanto, à necessidade de se evitar a prática de novas infrações, uma 

                                                 
20STF, HC nº 100.863, relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 04 dez.2009. 
21Nesse sentido é também a jurisprudência do Pretório Excelso: STF, HC nº 89.090, relator Min. Gilmar 

Mendes, julgado em 21 nov.2006. 
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vez que os outros objetivos (conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei 

penal) já foram previstos expressamente no art. 312 do estatuto processual penal.  

Para que esta motivação de “evitar a prática de novas infrações” seja revestida de 

cautelaridade, não atentando ao princípio da presunção de inocência, deverá haver uma 

probabilidade (e não mera possibilidade), baseada em elementos concretos, em relação à 

reiteração delitiva. Esses indicativos devem estar em consonância com os interesses da 

sociedade como um todo (e não apenas com os objetivos da administração pública), não se 

admitindo a prisão para restaurar o prestígio das instituições judiciárias. Por derradeiro, tais 

elementos (periculosidade do agente; reincidência; personalidade do infrator; gravidade 

concreta do agente) devem ser analisados de forma ponderada, justificados por meio de uma 

lógica argumentativa essencialmente jurídica, isto é, o magistrado não pode se posicionar 

como um cidadão comum e se deixar seduzir pela pressão dos meios de comunicação e pelo 

clamor público, que, por si sós, não autorizam a decretação da medida excepcional com base 

na garantia da ordem pública, podendo apenas atuar como um dado de natureza social a 

construir o convencimento do magistrado. 

 

3.2.2 Garantia da ordem econômica 

 

A garantia da ordem econômica é hipótese de periculum libertatis que foi 

acrescentada ao CPP pela Lei Federal nº 8.884/94, conhecida como Lei Antitruste, que trata 

da prevenção e repressão contra as infrações contra a ordem econômica no Brasil. Buscou-se, 

de tal modo, tutelar especificamente os bens jurídicos indicados no art. 170 da Constituição 

Federal, notadamente a livre concorrência, a livre iniciativa e a defesa do consumidor, e no 

art. 192 da Carta Magna, que resguarda o sistema financeiro nacional. 

 A inserção desse fundamento da prisão preventiva no estatuto processual penal 

revela uma preocupação especial do legislador em cuidar de uma espécie de criminalidade 

que, embora não possua, muitas vezes, uma vítima determinada, atinge de maneira muito mais 

grave e difusa a própria sociedade. Superou-se antigo posicionamento jurisprudencial no 

sentido de que não tinha cabimento a prisão preventiva com vistas à garantia da ordem 

pública quando se tratasse de crimes econômicos, mas somente para delitos que envolvessem 

grande carga de violência ou grave ameaça.22 

                                                 
22STF, RHC nº 67.239, relator Min. Francisco Rezek, julgado em 19 maio.1989. 
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Trata-se, na realidade, de uma variável da garantia da ordem pública, mais 

específica que este conceito mais amplo. Parcela da doutrina questiona a constitucionalidade 

do fundamento em análise. Entende-se que, assim como a garantia da ordem pública, a 

garantia da ordem econômica não seria dotada da cautelaridade inerente a qualquer prisão 

provisória, visto que somente finalidades endoprocessuais (necessidade da instrução criminal 

e garantia de aplicação da lei penal), e nunca funções metaprocessuais, refletiriam tal 

característica. Neste sentido, compreende Tourinho Filho (2008, p. 527) que a prisão 

preventiva para garantia da ordem econômica “[...] não possui caráter cautelar, é medida 

esdrúxula. Sua esdruxularia repousa na circunstância de não ser ela a medida ideal para coibir 

os abusos contra a ordem econômica. Antes tem acentuada e inequívoca função repressiva.” 

Parece-nos que a prisão preventiva fundada na garantia da ordem econômica 

afronta o princípio da proporcionalidade, pilar central do novo sistema de medidas cautelares 

de natureza pessoal. Oliveira (2010, p. 527) aponta dois aspectos que permitem deduzir 

referida ofensa. Em primeiro lugar, a Lei Federal nº 8.884/94 cuida essencialmente de ilícitos 

administrativos e civis. Nesta senda, seria desproporcional a imposição de uma medida 

restritiva de liberdade para tratar de infrações que sequer possuiriam natureza penal. Em 

segundo lugar, se o risco é contra a ordem econômica, a medida cautelar mais adequada seria 

o sequestro e a indisponibilidade dos bens dos possíveis responsáveis pela infração. Dessa 

maneira poder-se-ia acautelar de maneira mais eficiente a ordem financeira, em que há 

sempre o risco de perdas econômicas generalizadas. 

Faz-se necessário, nas palavras de Lima (2011, p. 243), a “[...] criação de uma 

nova cultura, uma nova mentalidade, que, sem deixar de lado as prisões cautelares, passe a dar 

maior importância às medidas cautelares de natureza patrimonial e ao confisco dos valores 

espúrios.” Nessa perspectiva, seria viável a imposição da medida cautelar prevista no art. 319, 

inciso VI, do CPP, qual seja suspensão do exercício de função pública ou de atividade de 

natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática 

de infrações penais, além da possibilidade de aumento da fiança em até mil vezes, nos termos 

do art. 325 do estatuto processual penal. 

Portanto, a prisão preventiva seria possível somente em último caso, quando 

ineficazes referidas medidas cautelares. Ressalte-se que não há qualquer obrigatoriedade do 

magistrado em determinar tais medidas antes de decretar a preventiva. Caso vislumbre severa 

intranquilidade na ordem econômica, poderá decretar a restrição máxima de pronto. 

 Contudo, como lembra Avena (2012, p. 929), não basta o simples enquadramento 

da conduta como crime econômico. É necessário que a gravidade da infração, a repercussão 
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social causada e a probabilidade de reiteração da conduta delitiva imponham a prisão 

preventiva como fator de tranquilidade e restabelecimento da paz social. Por isso, não 

concordamos com Bonfim (2011, p. 84), que entende ser cabível a medida para salvaguardar a 

credibilidade da Justiça. In casu, assim como na garantia da ordem pública, este último 

motivo pode até servir como mais um alicerce para que o magistrado construa seu raciocínio, 

mas não é suficiente para, isoladamente, embasar decreto de prisão preventiva. 

Por fim, deve-se tratar sobre um último ponto. O art. 30, da Lei nº 7.492, que 

regula os crimes contra o sistema financeiro nacional, afirma que “sem prejuízo do disposto 

no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do acusado da prática de crime 

previsto nesta lei poderá ser decretada em razão da magnitude da lesão causada”. Seria este 

um fundamento autônomo da prisão preventiva, diverso daqueles previstos no art. 312 do 

CPP? 

Entendemos que não. Como já visto, a gravidade em abstrato do delito não 

justifica, per se, a decretação da restrição máxima de liberdade. Nesse sentido, posição 

pacificada do STF.23 Poderá, contudo, a grandeza da lesão causada ser considerada como um 

reforço argumentativo para a determinação da prisão preventiva, conforme entendimento do 

Pretório Excelso.24 

 

3.2.3 Conveniência da instrução criminal 

 

Este requisito tutela a livre produção probatória, impedindo que o agente destrua 

provas, ameace testemunhas ou comprometa de qualquer outra maneira o andamento 

processual. Como bem sintetiza Nucci (2011, p. 610), “a conveniência da instrução criminal é 

o motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal no seu aspecto 

procedimental.” 

 Não andou bem o legislador ao manter o termo “conveniência”, que vigora no 

Código de Processo Penal desde as alterações promovidas pela Lei nº 5.349/67. Como já 

entendia Tornaghi (1978, p. 336-337):  

 

[...] melhor seria que se houvesse dito: necessidade para a instrução criminal. De 
qualquer modo, tratando-se de providência restritiva da liberdade, deve entender-se 
conveniente a prisão para instrução criminal somente quando estritamente 
necessária, isto é, quando sem ela a instrução não se faria ou se deturparia. 

 

                                                 
23STF, HC nº 99.210, relator Min. Eros Grau, julgado em 01 dez.2009. 
24STF, HC nº 80.717, relator Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 13 jun.2001. 
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Bottini (2009, p. 477) relata que a comissão de juristas responsável pela 

elaboração da Lei Federal nº 12.403/11 havia substituído o termo “conveniência” por 

“fundadas razões de que o indiciado ou o acusado venha a criar obstáculos à instrução do 

processo.” Esta mudança, apesar de não conter a mesma carga semântica do vocábulo 

“necessidade”, certamente propiciaria menos subjetivismos que a redação até então vigente. 

Contudo, a proposta da “Comissão Pellegrini” não foi aprovada no Congresso Nacional, 

sendo mantida a expressão já consagrada no ordenamento jurídico brasileiro. 

Nessa linha de entendimento, leciona Avena (2012, p. 929) que: 

 

A despeito da terminologia empregada no dispositivo, essa medida não pode ser 
decretada apenas por se revelar proveitosa ou vantajosa à instrução, como sugere a 
interpretação literal da palavra ‘conveniência’. É preciso, com efeito, que haja uma 
conotação de imprescindibilidade da segregação do agente para que a instrução 
criminal se desenvolva regularmente. 

 

Assim, se o réu, ou alguém que siga ordem sua25, está tentando subornar ou influir 

no ânimo de testemunha ou de corréu26, prometendo recompensas para que a testemunha ou 

perito minta, destruindo documentos, forjando provas, produzindo documento falso ou 

ameaçando, física ou psicologicamente, membro do Ministério Público, vítima, juiz, enfim, 

qualquer sujeito processual, restará configurada a necessidade de resguardar a instrução 

criminal, dando ensejo à decretação de prisão preventiva com base nesse fundamento. 

Para a imposição da restrição máxima em matéria de liberdade, são insuficientes 

meras conjecturas ou ilações fantasmagóricas. O periculum libertatis não se presume em sede 

de prisão cautelar. Nas palavras de Bonfim (2011, p. 85):  

 

[...] deve-se demonstrar com dados concretos que, solto, o indiciado ou acusado 
pode suprimir os elementos probatórios indicadores de sua culpabilidade, 
ameaçando vítimas e testemunhas, destruindo evidências materiais etc. 

 

Nesta senda, “[...] a avaliação subjetiva pelo juiz de que o réu, uma vez solto, trará 

intranquilidade às testemunhas não é motivo idôneo a autorizar a decretação da prisão 

                                                 
25“Além dos indícios de autoria e da materialidade do fato delituoso, há, no decreto prisional, demonstração de 

que a medida excepcional encontra justificativa na conveniência da instrução criminal. Isso em virtude de 
coação de testemunhas por parte de uma ‘investigador particular’. Há, ainda, fundado receio de que o filho da 
vítima – testemunha de dois atentados anteriores ao crime – também seja morto.” (STF, HC nº 96.609, relator 
Min. Eros Grau, julgado em 29 set.2009). No mesmo sentido, STF, HC nº 102.732, relator Min. Marco 
Aurélio, julgado em 04 mar.2010. 

26“O fato de o paciente haver ameaçado o corréu delator, intimidando-o com o nítido propósito de alterar as suas 
declarações perante à autoridade judicial, constitui motivação idônea à decretação da prisão preventiva para a 
conveniência da instrução criminal.” (STJ, HC nº 75.492, relator Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 19 
nov.2007). No mesmo sentido, STF, HC nº 84.148, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 02 jun.2009. 
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preventiva.” (LIMA; NOGUEIRA, 2011, p. 87).27 Por conseguinte, a expressão 

“conveniência da instrução criminal” deve ser lida como “necessidade da instrução criminal”, 

de maneira que a prisão preventiva em razão desse argumento só será imposta quando o 

magistrado verificar, mediante dados e elementos concretos, a imprescindibilidade da medida 

excepcional como forma de tutelar a instrução. Destarte, observa-se o caráter excepcional da 

prisão preventiva, respeitando-se ainda o princípio da proporcionalidade. 

Deve-se ainda relacionar o direito constitucional ao silêncio (princípio do nemo 

tenetur se detegere), insculpido no art. 5º, inciso LXIII, da CF/88, e a conveniência da 

instrução criminal. Não há, segundo a jurisprudência do STF, motivação idônea à decretação 

da prisão preventiva sob o argumento de que o réu não está contribuindo com as 

investigações. Nas palavras de Mendonça (2011, p. 276): 

 

Realmente, embora ao acusado seja vedado obstruir a atividade probatória, não está 
obrigado a contribuir ativamente com a produção da prova, especialmente em seu 
desfavor, pois possui o direito ao silêncio e o de não contribuir ativamente para o 
ônus da prova da acusação (princípio do nemo tenetur se detegere), 
constitucionalmente assegurados. Se assim é, não pode ser o acusado preso para que 
contribua para a Justiça, notadamente com o fito de coagi-lo ou estimulá-lo a 
fornecer elementos de prova em seu desfavor.28  

 

Lecionava Tornaghi (1978, p. 377) que tampouco legitima a prisão preventiva 

com esteio na conveniência da instrução criminal “[...] o fato de o réu não atender ao 

chamamento do juiz, ainda que obstinadamente, pois o Código ministra um meio menos 

oneroso e igualmente eficaz para conseguir a presença do réu: a condução forçada (art. 260 do 

CPP).” Levando-se em conta que o interrogatório é considerado meio de defesa, a ausência do 

acusado ao interrogatório não implica, por si só, em autorização para imposição da prisão 

preventiva com base na conveniência da instrução criminal.29 Nas palavras de Lima (2011, p. 

249-250), “o direito de audiência [...] é renunciável, o que significa que o acusado pode abrir 

mão do direito de formar a convicção do juiz quanto à sua versão sobre os fatos.” 

Ademais, deve-se ter sempre em mente o princípio da proporcionalidade, 

visualizado no art. 282, § 6º, e no art. 310, inciso II, parte final, ambos do CPP. Aquele 
                                                 
27Nesse sentido, STF, HC nº 98.821, relator Min. Celso de Mello, julgado em 09 mar.2010. 
28Nesse sentido, o STF já decidiu que não constitui fundamento idôneo, por si, para a prisão preventiva “a 

consideração de que, interrogado, o acusado não haja demonstrado ‘interesse em colaborar com a Justiça’; ao 
indiciado não cabe o ônus de cooperar de qualquer modo com a apuração dos fatos que o possam incriminar – 
que é todo dos organismos estatais da repressão penal.” (STF, HC nº 79.781, relator Min. Sepúlveda Pertence, 
julgado em 04 maio.2000). 

29“Exclua-se desde logo a afirmação de que se prende para ouvir o detido. Pois a Constituição garante a qualquer 
um o direito de permanecer calado (art. 5º, LXIII), o que faz com que a resposta à inquirição investigatória 
consubstancie uma faculdade. Ora, não se prende alguém para que exerça uma faculdade.” (STF, HC nº 
95.009, relator Min. Eros Grau, julgado em 06 nov.2008).  
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dispositivo, acrescentado pela Lei nº 12.403/11, estabelece que “a prisão preventiva será 

determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar.” Uma vez que 

a prisão preventiva passou a ser exceção no novel sistema de cautelares processuais, deverá o 

magistrado impor alguma das medidas cautelares diversas da prisão, isolada ou 

cumulativamente, previstas no art. 319 do CPP, que sejam aptas a resguardar o 

desenvolvimento da instrução criminal. Neste sentido, poderiam ser impostas medidas tais 

como a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, a proibição de manter 

contato com determinada pessoa e o monitoramento eletrônico. Como leciona Lopes Júnior 

(2011, p. 96), “[...] no que se refere à tutela da prova, existem outras formas e instrumentos 

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

que o de uma prisão cautelar.” 

Por fim, insta destacar-se que, dada a provisoriedade e o caráter situacional das 

prisões cautelares, a prisão preventiva decretada com base no fundamento em análise deverá 

ser revogada tão logo se encerre a fase de instrução criminal. Isto porque todas as medidas 

cautelares de natureza pessoal regem-se, no que concerne ao aspecto temporal, pela cláusula 

rebus sic stantibus, conforme se pode depreender do art. 282, § 5º, e do art. 316, ambos do 

estatuto processual penal. 

 

3.2.4 Garantia de aplicação da lei penal 

 

A prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal é um meio de 

assegurar a utilidade do processo penal, quando restar comprovado que o agente pretende 

fugir do distrito da culpa, inviabilizando futura execução da pena. Como já decidiu o STF, 

“admite-se a decretação da prisão preventiva para a garantia da aplicação da lei penal quando 

as peças que instruírem o respectivo processo-crime revelarem um nítido propósito do 

acusado de furtar-se à aplicação da lei penal.”30 

Importante ressaltar mais uma vez que não bastam meras ilações e subjetivismos 

quanto à possibilidade de fuga do imputado. Conforme magistério de Lopes Júnior (2011, p. 

96), “é absolutamente inconcebível qualquer hipótese de presunção de fuga, até porque 

substancialmente inconstitucional frente à Presunção de Inocência.” A previsibilidade da fuga 

deverá ser baseada em um juízo de probabilidade (cognição sumária). Leciona Badaró (2003, 

p. 427) que: 

                                                 
30STF, HC nº 102.460, relator Min. Ayres Britto, julgado em 23 nov.2010. 
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O juiz terá que fazer um juízo para o futuro, um prognóstico diante da situação atual. 
O futuro não se acerta, prevê-se. Não é possível exigir a prova plena ou a certeza de 
um dano futuro e não de um acontecimento passado, de um dano que já tenha 
ocorrido. O que se pode exigir do juiz em tal caso é uma previsão, um prognóstico 
sobre o dano futuro.  

 

O magistrado poderá valer-se de diversos fatores para valorar a existência do 

perigo de fuga, entre os quais a natureza do próprio delito, a gravidade da pena que vai se 

impor ao réu31, a situação laboral e econômica do imputado, a existência de conexões com o 

exterior, a quantidade de tempo que reside em endereço fixo, o comportamento processual 

anterior, entre outros. 

Recorda Lima (2011, p. 244) que “[...] diante da regra probatória que deriva do 

princípio da presunção de não-culpabilidade, não é do réu o ônus de assegurar que não 

pretende fugir, mas sim da acusação e do juízo.” 

Já decidiu o STF que a simples mudança do acusado para o exterior não 

concretiza sua intenção de evadir-se da aplicação da sanção penal.32 Tampouco constituirá 

motivo idôneo a situação socioeconômica privilegiada do acusado33, o poder de mobilidade 

do imputado pelos territórios nacional ou internacional34 ou o simples fato de ser o réu 

morador de rua.35 Nesta senda, tais situações não são hábeis para, isoladamente, fundamentar 

prisão preventiva com esteio na garantia de aplicação da lei penal. Távora e Alencar (2012, p. 

583) lembram que: 

 

Deve haver demonstração fundada quanto à possibilidade de fuga. A mera 
conjectura, ou a possibilidade em razão da condição econômica do réu não são, 
isoladamente, fatores suficientes para arregimentar a prisão. A mera ausência do réu 
ao interrogatório, por si só, mesmo que não justificada, não autoriza a decretação da 
preventiva. 

 

                                                 
31Como afirma Lopes Júnior (2011, p. 96), “o periculum libertatis não pode assumir um caráter quantitativo, ou 

seja, não pode ser pautado somente na gravidade da pena a ser aplicada.” 
32“A mera referência à mudança da paciente para o exterior não tem a força de corresponder à finalidade do art. 

312, do CPP, no ponto em que se admite a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Mormente 
porque, no caso, dúvidas não há sobre o paradeiro dela, paciente que, a qualquer momento, poderá ser 
conectada para fins processuais.” (STF, HC nº 102.460, relator Min. Ayres Britto, julgado em 23 nov.2010). 

33STF, HC nº 80.719, relator Min. Celso de Mello, julgado em 26 jun.2001. 
34STF, HC nº 71.289, relator Min. Ilmar Galvão, julgado em 09 ago.1994. 
35STF, HC nº 97.177, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 08 set.2009. Mendonça (2011, p. 284), contudo, faz 

uma ressalva quanto à possibilidade de decretação da preventiva unicamente lastreada no fato do réu ser 
morador de rua. Para o autor, “[...] deve ser ponderado que o fato de não possuir residência fixa dificultará 
sobremaneira a aplicação de eventual pena ao final do processo. Como encontrar o réu que não possui 
residência fixa se mora em uma cidade como São Paulo, que possui mais de dez milhões de habitantes? [...] De 
qualquer sorte, nestas hipóteses, a depender da situação concreta e em atenção ao princípio da 
proporcionalidade, pode-se aplicar medidas alternativas à prisão, tais como o comparecimento quinzenal ou 
semanal em juízo ou outra medida prevista no art. 319 do CPP.” 
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A principal questão a ser levantada é se a fuga do acusado, per se considerada, 

pode sustentar uma prisão preventiva. O STF tem decisões asseverando majoritariamente que 

a fuga, isoladamente, seria fundamento suficiente para a imposição da medida extrema, 

especialmente quando o agente foge antes da prisão.36 Nesse diapasão, é também a posição de 

Avena (2012, p. 931), a saber: 

 

Não conseguimos reputar a possibilidade de fugir o réu à prisão em flagrante sem 
que isto configure um risco à aplicação da lei penal, a justificar a decretação de sua 
prisão preventiva. Claro que o raciocínio jurídico que envolve as possibilidades do 
art. 310, do CPP, ordinariamente, não é de conhecimento do agente que comete o 
fato típico, normalmente uma pessoa sem conhecimentos jurídicos. Não obstante, 
mesmo um leigo tem o senso de postura correta a adotar quando, sujeito a uma 
prisão em flagrante, não quer transparecer às autoridades policiais e judiciárias um 
comportamento sugestivo de intenção de fuga.  

 

Contudo, o tratamento do Pretório Excelso não tem sido linear em relação a essa 

questão. Já se decidiu que pode haver situações nas quais a fuga não traduz intenção do 

imputado em evadir-se da futura aplicação da sanção penal, tais como o temor de permanecer 

no local, por exemplo, quando houver receio de vingança dos parentes da vítima.37 

O STF já entendeu também que é “legítima a fuga do réu para impedir prisão 

preventiva que considere ilegal, porque não lhe pesa o ônus de se submeter à prisão cuja 

legalidade pretende contestar.”38 Em sentido similar, afirmou o Pretório Excelso que 

“ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, ou a ela se submeter, ainda que emanada de 

autoridade judicial. Mais: é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal; caso contrário, nega-se 

o Estado de Direito.”39 Nessa esteira, compreende Delmanto Júnior (2001, p. 176) que: 

                                                 
36“É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a fuga do réu logo após o cometimento do crime e 

antes da decretação da prisão preventiva é motivo bastante para a medida constritiva, justificada pela 
conveniência da instrução criminal e pela garantia da aplicação da lei penal.” (STF, HC nº 95.393, relator Min. 
Menezes Direito, julgado em 25 nov.2008). No mesmo sentido: STF, HC nº 101.310, relator Min. Gilmar 
Mendes, julgado em 24 ago.2010; STF, HC nº 106.438, relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 22 fev.2011; 
STF, HC nº 95.159, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12 maio.2009. 

37“A prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, considerada a fuga do paciente após a prática 
delituosa, foi, num primeiro momento, a medida adequada. Esclarecimentos posteriores evidenciaram que a 
evasão do distrito da culpa ocorreu por receio de vingança dos parentes da vítima, o que acabou confirmado 
pelo ato de vandalismo perpetrado contra sua tia, na semana seguinte ao evento criminoso. O 
artigo 316 do CPP autoriza o juiz a revogar a custódia cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de 
motivo para que subsista. [...] Sobre inúmeros precedentes desta Corte no sentido de que a fuga, por si só, 
constitui base suficiente à decretação da prisão preventiva, não parece correta a aplicação linear desse 
entendimento. A fuga, como causa justificadora da necessidade da prisão cautelar, deve ser analisada caso a 
caso. Na hipótese presente, há particularidades a serem ponderadas: além de ser legítimo o temor da 
permanência no distrito da culpa, deve-se considerar, ainda, que o paciente é primário, trabalhador, chefe de 
família e não possui maus antecedentes.” (STF, HC nº 85.453, relator Min. Eros Grau, julgado em 17 
maio.2005). 

38STF, HC nº 93.296, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 20 abr.2010. 
39STF, HC nº 73.454, relator Min. Maurício Correa, julgado em 22 abr.1996. 
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Com efeito, parece-nos absolutamente normal e, até, de pleno direito, que o acusado 
não se submeta espontaneamente a uma prisão que julga ilegal (seja em flagrante, 
temporária ou preventiva), contra a qual está impetrando ordem de habeas corpus. A 
análise das peculiaridades de cada caso, aqui, é fundamental, levando-se em 
consideração, sobretudo, não só os antecedentes do acusado, mas também os seus 
vínculos com o distrito da culpa, como, por exemplo, a sua família, profissão, etc. 

 

Por fim, o Ministro Celso de Mello asseverou que: 

 

A mera possibilidade de evasão do distrito da culpa – seja para evitar a configuração 
do estado de flagrância, seja, ainda, para questionar a legalidade e/ou a validade da 
própria decisão de custódia cautelar – não basta, só por si, para justificar a 
decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da 
liberdade individual do indiciado ou do réu.40  

 

Há ainda entendimento de que “a fuga do distrito da culpa, diante de decreto 

prisional marcado pela carência de fundamentação, não corporifica, por si só, o risco para 

aplicação da lei penal, mas, antes, exercício regular de direito: legítima oposição ao arbítrio 

estatal.”41 Em outra oportunidade, o STF deliberou que “o fato de o envolvido em certo 

episódio deixar o distrito da culpa tem justificativa consentânea com o verdadeiro direito 

natural, o direito à autodefesa.”42 

Não entendemos, contudo, que haja um direito à fuga, a ser exercido de forma 

ilimitada, por parte do imputado. É necessária que a evasão decorra de decreto prisional 

manifestamente ilegal. Em outras hipóteses, a fuga autorizará, em regra, a ultima ratio das 

medidas cautelares, salientando-se que o magistrado deverá sempre avaliar as circunstâncias 

caso a caso. Ora, se realmente houvesse um direito desse teor, não poderia advir de seu 

exercício qualquer sanção ou consequência desfavorável para o réu. Não é o que se percebe, 

pois a Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 50, inciso II, ser falta grave a fuga do preso. 

Ademais, apesar de não ter sido penalmente tipificada a simples conduta de fugir, será crime a 

evasão de medida de segurança detentiva quando praticada mediante violência contra a 

pessoa, conforme art. 352 do Código Penal.  

 A evasão do distrito da culpa, isoladamente, será, em regra, fundamento 

suficiente para o decreto prisional fundado na garantia de aplicação da lei penal. Somente em 

situações excepcionais, em que se comprove que a fuga possuía uma justificativa razoável, 

tais como o temor ante a iminente linchamento por populares e ameaças concretas feitas pelos 

corréus, não dará azo à imposição da medida extrema. Em relação à possibilidade de fuga 

                                                 
40STF, HC nº 93.352, relator Min. Celso de Mello, julgado em 25 ago.2009. 
41STJ, HC nº 91.083, relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21 fev.2008.  
42STF, HC nº 89.501, relator Min. Celso de Mello, julgado em 11 dez.2006. 
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para evitar o cumprimento de prisão ilegal, somente seria admissível em situações nas quais é 

patente a ilegalidade. Por exemplo, uma prisão preventiva para contravenções penais, um 

decreto prisional sem qualquer fundamentação ou para infrações que não possuem pena 

privativa de liberdade cominada no tipo penal. 

Nessa esteira, observa ainda Mendonça (2011, p. 285-286) que: 

 

[...] a mera alegação de injustiça da prisão não deve levar à mesma conclusão. Sim, 
porque se o réu discorda do decreto de prisão – sem que haja decisão 
manifestamente ilegal – deve-se valer dos meios e recursos céleres que lhe confere o 
ordenamento. Não se pode admitir o mero descumprimento da decisão nesse caso, 
sob pena de retirar qualquer autoridade de todos os mandados de prisão, pois 
certamente os réus os acharão injustos. Por fim, se o réu está se ausentando por 
entender injusta a punição, fará certamente o mesmo em caso de condenação, a 
demonstrar a necessidade da prisão. 

 

Portanto, entende-se que, nos casos que a ordem de prisão seja manifestamente 

ilegal, seja pela clara ausência de subsunção da situação fática ao preceito normativo, seja 

pela falta de fundamentação ou de requisito formal necessário ao ato em si, poderá o infrator 

fugir, sem que, com isto, seja decretada prisão preventiva para garantir a aplicação da lei 

penal, uma vez que, em verdade, essa fuga constitui exercício regular de direito em face do 

arbítrio estatal. 

 

3.2.5 Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Imprescindibilidade da 

prisão preventiva: ultima ratio das medidas provisórias constritivas da liberdade 

 

A Constituição Federal de 1988 consagra, nas palavras do Ministro Celso de 

Mello, uma verdadeira prerrogativa jurídica de liberdade do cidadão.43 A liberdade do 

indivíduo será a regra, e qualquer medida constritiva da liberdade dos indivíduos, a exceção. 

Por isto, qualquer restrição à liberdade do indivíduo deverá ser devidamente motivada, 

conforme art. 5º, inciso LXI, da CF, e art. 283, caput, do CPP. 

As medidas cautelares de natureza pessoal, portanto, são caracterizadas pela 

excepcionalidade. Deve-se relacionar tais medidas com o princípio da proporcionalidade, de 

modo que a imposição de provimentos cautelares alcance a maior efetividade e a menor 

ofensividade possíveis em relação ao imputado. Neste contexto, o advento da Lei Federal nº 

12.403/11, com o consequente fim da bipolaridade do sistema de cautelares penais, permitiu 

que o magistrado imponha medidas cautelares mais adequadas às vicissitudes de cada caso. 

                                                 
43STF, HC nº 93.883, relator Min. Celso de Mello, julgado em 26 ago.2008. 
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Contudo, haverá situações em que as medidas cautelares diversas da prisão 

introduzidas pela Lei nº 12.403/11 não serão suficientes para os fins de tutela processual. 

Nestas hipóteses, o magistrado poderá cumulá-las com outras medidas ou, em último caso, 

decretar a prisão preventiva com base em um dos fundamentos do art. 312 da lei penal 

adjetiva. 

Deverá o magistrado realizar um juízo provisório da conduta do imputado, 

adequando-a, ainda que momentaneamente, a um tipo penal de acordo com o conjunto 

probatório disponível. Nesta senda, deverá verificar, primeiramente, a possibilidade de 

aplicação de uma única medida cautelar diversa da prisão. Caso não seja suficiente apenas 

uma daquelas cautelares, deverá o magistrado vislumbrar se a cumulação das medidas seria 

satisfatória. Somente quando o juiz chegasse à conclusão de que nenhuma daquelas restrições 

menos gravosas fosse apta a tutelar a persecução penal, poderá decretar a prisão preventiva. 

Como bem observa Oliveira (2010, p. 505), “a proporcionalidade da prisão cautelar é, 

portanto, a medida de sua legitimação, a sua ratio essendi.” 

Saliente-se que não há qualquer obrigatoriedade do magistrado em proceder a um 

escalonamento na imposição das medidas cautelares penais. A reforma promovida pela Lei 

Federal nº 12.403/11 não estabeleceu que o magistrado deverá, necessariamente, impor uma 

medida cautelar diversa da prisão. O ideal é que o faça, decretando a medida que for menos 

ofensiva ao acusado/indiciado no caso concreto em atenção ao princípio da 

proporcionalidade, que foi consagrado como a diretriz básica do novel sistema de cautelares 

subjetivas. Contudo, se o magistrado vislumbrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, 

poderá expedir o decreto prisional imediatamente. 

A Lei nº 12.403/11, portanto, instituiu mais um requisito para a decretação da 

prisão preventiva, qual seja a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319, do 

estatuto processual penal. Conforme o art. 282, § 6º, do CPP, “a prisão preventiva será 

determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.” Na mesma 

linha, o art. 312, inciso II, do CPP, estabelece que a prisão em flagrante poderá ser convertida 

em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, quando “se revelarem inadequadas ou 

insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” Vale ressaltar que esse requisito 

deverá ser demonstrado em relação a qualquer dos fundamentos do art. 312, do CPP, que 

autorizam a prisão preventiva. 

A prisão cautelar deixa, com a reforma introduzida na lei penal adjetiva, de ser a 

base do sistema de cautelares penais. Constitui, em suma, a ultima ratio da matéria. Como 

bem observa Bottini (2009, p. 462-463): 
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A prisão cautelar deixa de ser o núcleo das medidas assecuratórias e passa a ser a 
extrema ratio aplicável apenas em situações excepcionais. Fica evidente o caráter 
escalonado das cautelares. Este caráter extremo da prisão, mesmo de natureza 
cautelar, decorre da própria Constituição, que prevê a liberdade como direito 
fundamental e inerente à dignidade humana, mas é prudente a opção do legislador 
em expressar claramente sua subsidiariedade, reforçando a garantia do cidadão 
diante das possíveis arbitrariedades estatais. A privação de liberdade é a 
interferência mais agressiva do Estado na vida e na dignidade do indivíduo, pois o 
segrega e estigmatiza social e psicologicamente. A banalização da prisão preventiva 
desagrega os laços comunicativos normais da pessoa, inserindo-a em um contexto de 
valores distintos, capazes de afetar de maneira definitiva qualquer processo de 
socialização. Os efeitos criminógenos da prisão, definitiva ou provisória, são de 
todos conhecidos – portanto, sua limitação à medida de extrema necessidade é 
previsão de bom senso e útil para o funcionamento de um Estado Democrático de 
Direito. 

 

Mesmo antes da reforma promovida pela lei em comento, o Supremo Tribunal 

Federal entendia que a prisão preventiva só deveria ser decretada quando estritamente 

necessária, com supedâneo factual real devidamente demonstrado. Como ensina o Ministro 

Celso de Mello: 

 

A privação cautelar da liberdade individual – por revestir-se de caráter excepcional – 
somente deve ser decretada em situações de absoluta necessidade. A prisão 
preventiva, para legitimar-se em face do sistema jurídico, impõe – além da 
satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312, do CPP (prova da existência 
do crime e indício suficiente de autoria) – que se evidenciem, com fundamento em 
base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade da adoção, pelo 
Estado, dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado 
ou do réu.44 

 

 De fato, é de grande importância o princípio da proporcionalidade na 

determinação das medidas restritivas de liberdade, porém não se pode olvidar a contribuição 

do princípio da presunção de inocência, consagrado na Constituição Federal de 1988 e 

consequência do Estado Democrático de Direito. Nessa linha de entendimento, a prisão 

cautelar não poderá desempenhar os fins da prisão-pena, isto é, deverá ser despida de 

qualquer caráter retributivo. Nas precisas palavras de Delmanto (2008, p. 25): 

 

Em face do princípio do da presunção de inocência, verifica-se que toda prisão 
anterior à condenação definitiva somente pode ser aplicada como medida de 
absoluta exceção, admitida apenas em face de sua extrema e comprovada 
necessidade cautelar, sob pena de caracterização de inadmissível punição 
antecipada, e desde que não possa ser substituída por medida menos atentatória à 
dignidade do ser humano. 

 

                                                 
44STF, HC nº 74.666, relator Min. Celso de Mello, julgado em 26 nov.1996. Na mesma linha, STF, HC nº 

101.705, relator Min. Ayres Britto, julgado em 29 jun.2010. 
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Conclui-se o raciocínio com a lição de Lopes Júnior (2011, p. 74), ao pontuar que 

a excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência, constituindo um 

princípio fundamental de civilidade e fazendo com que as prisões cautelares sejam 

(efetivamente) a ultima ratio do sistema, reservadas para os casos mais graves, tendo em vista 

o elevadíssimo custo que representam. 

 

3.3 Hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva 

 

Nem todos os crimes admitem a decretação de prisão preventiva. O rol destes 

delitos está taxativamente previsto no art. 313, do CPP, cuja redação sofreu profundas 

mudanças após a Lei Federal nº 12.403/11. As escolhas feitas pelo legislador não foram feitas, 

obviamente, ao acaso. Guardam estreita correlação com o princípio da proporcionalidade e 

seu subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, também conhecido como princípio 

da homogeneidade. Nessa esteira, precisas as observações feitas por Mendonça (2011, p. 

234): 

 

O que se buscou foi harmonizar a legislação processual penal às reformas ocorridas 
nas últimas duas décadas, dando-se coerência ao ordenamento jurídico. Realmente, 
as Leis 9.099/95 e 9.714/98 alteraram o panorama das penas privativas de liberdade 
no Brasil, com o intuito de evitar a aplicação de penas privativas de liberdade para 
crimes de pequeno e médio potencial ofensivo. 

 

Assim, a perspectiva da Lei nº 12.403/11 é que se nestas hipóteses (crimes 

passíveis de substituição por medidas descarcerizadoras), em geral, não ocorrerá imposição de 

pena privativa de liberdade ao final do processo, não faria sentido decretar uma prisão 

preventiva, medida muito mais ofensiva à liberdade de locomoção que o próprio resultado 

final do processo, o que revelaria patente desproporcionalidade. 

Outra deferência do legislador à máxima da proporcionalidade pode ser observada 

no art. 283, § 1º, do CPP, dispositivo incluído pelo novel diploma legislativo, que estabelece 

ser incabível qualquer medida cautelar de natureza pessoal quanto à infração a que não se 

aplique, cumulativa ou alternativamente, pena privativa de liberdade. 

Deve-se criticar uma alteração topográfica feita pelo legislador no caput do art. 

313 do CPP. Na redação anterior, o dispositivo consignava ser cabível a preventiva para 

crimes dolosos, apresentando nos incisos subsequentes maiores especificações. Como a 

qualificação “dolosos” estava situada na cabeça do artigo, estendia-se a todas as hipóteses 

previstas. A respeito, não havia qualquer discussão na doutrina. Contudo, a Lei nº 12.403/11 
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retirou a aludida qualificação da cabeça do dispositivo, transferindo-a para seu inciso I. Não 

andou bem o legislador, pois tal mudança possibilita o surgimento de eventuais controvérsias 

sobre a possibilidade de decretação da prisão preventiva para crimes culposos, especialmente 

no caso do inciso III do art. 313, que não faz referência expressa ao ânimus do imputado. 

Ressalte-se ainda que as circunstâncias do art. 313, do CPP, são alternativas. 

Basta que esteja presente uma delas para que o magistrado tenha a possibilidade de decretar a 

preventiva. Passemos a analisar, neste momento, cada uma dessas hipóteses de 

admissibilidade. 

 

3.3.1 Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos 

 

Esta condição de admissibilidade da prisão preventiva está prevista no art. 313, 

inciso I, do CPP. Na redação antiga, havia previsão expressa de que a preventiva só seria 

cabível no caso de crimes punidos com reclusão. Com a edição da Lei nº 12.403/11, foi 

suprimida a antiga distinção feita entre os delitos apenados com reclusão e detenção. O 

legislador passou a adotar como parâmetro a pena máxima do delito e o fez bem. Da mesma 

forma como alterou o procedimento comum ordinário, que antes era determinado com base na 

pena de reclusão ou detenção e passou a sê-lo com base na pena máxima cominada ao delito, 

adotou-se um critério mais objetivo e menos afeto a eventuais subjetivismos do juiz. 

A hipótese em análise faz expressa menção a “crime doloso”. Inadmissível, 

portanto, prisão preventiva para contravenções e crimes culposos. Como nos lembra 

Mendonça (2011, p. 237), isto ocorre em relação aos delitos culposos porque não há em 

relação a estes um limite de pena para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela 

Lei nº 9.714/98. Nesta senda, a regra é que os crimes culposos acabarão sujeitos a sanções 

restritivas de direito. A impossibilidade da prisão preventiva, nessa hipótese, é mais uma 

homenagem ao princípio da proporcionalidade. 

Em relação à quantidade da pena máxima superior a quatro anos, essa novidade 

introduzida pela Lei nº 12.403/11 não foi determinada de forma aleatória, mas sim para 

adaptar o estatuto processual penal às mudanças do ordenamento jurídico. Como se observa 

no art. 44, inciso I, do Código Penal, os acusados que praticaram crimes dolosos sujeitos a 

pena privativa de liberdade não superior a quatro anos poderão ser beneficiados com a 

substituição por pena restritiva de direitos. Na mesma linha, o art. 33, § 2º, alínea “c”, do 
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Código Penal, estabelece que “o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 

quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semi-aberto.” 

Interessante notar que o art. 313, inciso I, do CPP, não fez qualquer menção às 

outras condições necessárias para substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, previstas no art. 44, incisos II e III, do CP. Assim, a princípio, não seria possível 

expedir decreto prisional no caso de um crime cuja pena máxima cominada fosse igual ou 

inferior a quatro anos e que tivesse sido cometido mediante violência ou grave ameaça. 

Ademais, como lembra Bonfim (2011, p. 87), inúmeros crimes sujeitos a pena privativa de 

liberdade de até quatro anos não comportariam uma prisão preventiva, seja originariamente, 

por conversão da prisão em flagrante ou por descumprimento de medida cautelar diversa da 

prisão, tais como o delito de contrabando ou descaminho envolvendo grande carga de 

mercadorias ou um crime de quadrilha ou bando. Nesses casos, como deveria proceder o 

magistrado? 

Apesar do senso comum de que a prisão preventiva deva ser interpretada 

restritivamente, devendo-se respeito ao princípio da estrita legalidade, parcela minoritária da 

doutrina entende que o art. 313, do CPP, pode ser relativizado. Nessa linha, Mendonça (2011, 

p. 255-259) entende haver um descompasso entre o art. 313, do CPP, e o art. 44, do CP, posto 

que o dispositivo do estatuto penal adjetivo desconsidera as circunstâncias subjetivas do 

agente e peculiaridades do caso concreto. Partindo dessa ideia, Mendonça (2011, p. 255-259)  

conclui que: 

 

O magistrado poderá, excepcionalmente, relativizar, em determinado caso concreto, 
hic et nunc, a aplicação das condições de admissibilidade do art. 313, 
compatibilizando-os com o art. 282, para encontrar a medida mais adequada e 
necessária para o caso concreto. Assim, segundo nos parece, o art. 313 não é 
impedimento absoluto à decretação da prisão preventiva fora das hipóteses 
legalmente previstas. Referido dispositivo, em verdade, deve ser interpretado 
teleologicamente, como um impedimento relativo, a indicar ao magistrado que não 
se deve admitir, em princípio, a prisão preventiva fora destas hipóteses, pois não 
haverá, em geral, a aplicação de pena privativa de liberdade ao final do processo. 
[...] Deve-se relembrar, ademais, que decorre do princípio da inafastabilidade da 
jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF) que a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Deflui disto a necessidade de uma tutela 
adequada e efetiva sempre que houver alguma ameaça a direito. [...] Por fim, 
relembre-se que esta exceção deve ser reservada para situações extremas. 
 

Com a devida vênia, não partilhamos desse entendimento. Não se pode aceitar 

prisão provisória que não esteja expressamente prevista em lei, sob risco de causar-se 

insegurança jurídica. Parece-nos acertada a posição de Oliveira (2010, p. 524), ao pontuar 

que: 
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Como se trata de medida restritiva de direitos, a decretação da preventiva deve estar 
expressamente prevista em lei, não podendo o juiz afastar-se do princípio da 
legalidade, nem mesmo se entender presentes circunstâncias e/ou situações que 
coloquem em risco a efetividade do processo e da jurisdição penal. 

 

No caso de concursos de crimes, como deverá ser feita a contagem da pena 

máxima cominada para aferir eventual decreto prisional? Sintetiza bem a questão Lima (2011, 

p. 255), a saber: 

 

Nos casos de concursos de crimes, deve ser levado em consideração o quantum 
resultante da somatória das penas nas hipóteses de concurso material (CP, art. 69) e 
de concurso formal impróprio (CP, art. 70, in fine), assim como a majoração 
resultante do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte) e do crime continuado 
(CP, art. 171). Não se pode confundir a determinação do cabimento da prisão 
preventiva (CPP, art. 313, inc. I) com a contagem da prescrição, que incide sobre 
cada delito isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal. 

 

O raciocínio que vem sendo utilizado pelos Tribunais Superiores é similar ao 

empregado para estabelecer a pena mínima de um ano, a possibilitar eventual suspensão 

condicional do processo (art. 89, Lei nº 9.099/95) no caso de concurso de crimes, que se 

baseia na súmula nº 72345, do STF, e na súmula nº 24346, do STJ. Sobre o tema, há decisões 

do STJ que adotam posição semelhante para estabelecer a competência e o procedimento no 

processo penal.47 

Em relação às causas de aumento e diminuição de pena, perceba-se que o art. 313, 

inciso I, do CPP, faz menção a pena privativa de liberdade máxima. Nesse sentido, dever-se-á 

aplicar o quantum que mais aumente a pena quando existentes causas de aumento; por sua 

vez, no caso das causas de diminuição, será considerado o quantum que menos diminua a 

pena. Quanto às qualificadoras, não há qualquer controvérsia, pois constituem tipos penais 

derivados, com limites mínimo e máximo de pena autônomos. 

Já no que concerne às atenuantes e agravantes, lembra-nos Avena (2012, p. 937) 

que “[...] não devem ser levadas em consideração, tendo em vista que, opostamente às causas 

                                                 
45STF, Súmula nº 723 - Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da 

pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de um sexto for superior a um ano. 
46STJ, Súmula nº 243 - O benefício da suspensão condicional do processo não é aplicável em relação às 

infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena 
mínima cominada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de um ano. 

47“Na hipótese de concurso de crimes, a pena considerada para a fixação da competência é a resultante da soma, 
no caso de concurso material, ou da exasperação, quando se tratar de concurso formal ou de crime continuado.” 
(STJ, HC nº 82.258, relator Min. Jorge Mussi, julgado em 01 jun.2010). Afastou-se, nessa situação, a 
competência de Juizado Especial Criminal. Na mesma linha, STJ, CC nº 104.193, relatora Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, julgado em 12 ago.2009. 
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de aumento (majorantes) e diminuição (minorantes), não inserem uma quantidade específica 

de pena que deva ser acrescida ou reduzida em razão de sua incidência.” 

Relevante destacar um último ponto, qual seja eventual divergência entre o 

magistrado e o Ministério Público na tipificação do delito. Por exemplo, o promotor denuncia 

o fato como furto qualificado e o juiz entende ser, na verdade, um furto simples. De acordo 

com o membro do Parquet, seria cabível a prisão preventiva, pois a pena máxima do furto 

qualificado é superior a quatro anos. No caso do furto simples, já não seria cabível a medida 

extrema. Diante dessa questão, Marques (1965, p. 51) entendia que: 

 

A qualificação do fato delituoso na denúncia só por si não basta para autorizar a 
prisão obrigatória. Se o juiz entender que esse fato se enquadra em norma penal que 
não autoriza a prisão preventiva obrigatória, só será decretada a custódia se presente 
também algum dos pressupostos do art. 313, caput, pertinentes ao periculum in 
mora [...] Também para a prisão preventiva obrigatória tem aplicação o princípio do 
jura novit curia. 

 

A lógica do mestre Frederico Marques fazia muito sentido antes da Constituição 

Federal de 1988, uma vez que o sistema processual penal era nitidamente inquisitório e 

autoritário. Com o advento da nova ordem constitucional, adotou-se o sistema acusatório e 

atribuiu-se ao órgão ministerial a legitimidade exclusiva para a propositura da ação penal, 

conforme art. 129, inciso I, da CF/88. Nesta senda, já entendeu o STF que:  

 

Não é lícito ao Juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas juízo de 
admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça 
acusatória. Poderá fazê-lo, adequadamente, no momento da prolação da sentença, 
ocasião na qual poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução 
criminal assim indicar.48 

 

Contudo, já decidiu o Pretório Excelso em outra assentada que: 

  

[...] se se tem, na denúncia, simples erro de direito na tipificação da imputação de 
fato idoneamente formulada é possível ao juiz, sem antecipar formalmente a 
desclassificação, afastar de logo as consequências processuais ou procedimentais 
decorrentes do equívoco e prejudiciais ao acusado.49  

 

Parece-nos ser este último o melhor entendimento, em consonância com os 

princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da celeridade processual. Sobre 

a possibilidade de mudança da tipificação penal da conduta pelo juiz, importante fazer 

referência a uma última observação feita por Mendonça (2011, p. 243), a saber: 
                                                 
48STF, MC no HC nº 87.234, relator Min. Celso de Mello, julgado em 16 dez.2005. 
49STF, HC nº 84.653, relator Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 02 ago.2005. 
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Somente se deve admitir modificação na classificação no momento do recebimento 
da denúncia, pelo juiz, quando possível verificar o equívoco e o erro da imputação 
dos fatos a partir da mera leitura da denúncia, in status assertionis, ou seja, tal como 
os fatos foram descritos na denúncia. Ao contrário, se depender de revolver as 
provas existentes nos autos, não deverá o magistrado fazê-lo neste momento 
procedimental, sob pena de prematura análise, com riscos à efetividade do processo, 
em razão dos incidentes que gerará. 

 

Destarte, entendemos que o magistrado, em regra, não poderá alterar a tipificação 

penal da conduta realizada pelo Ministério Público no momento do recebimento da denúncia, 

em razão do modelo acusatório consagrado pela Constituição Federal. Nesta senda, a 

mudança na tipificação só poderá ser feita no momento processual adequado, quando da 

emendatio libelli ou da mutatio libelli, após a devida construção do conjunto probatório.  

Contudo, se a subsunção da conduta a um tipo penal for manifestamente 

equivocada, de modo que o juiz realize tal constatação por meio de uma simples leitura da 

peça acusatória e dos autos do inquérito policial, compreendemos que seria totalmente 

desproporcional a manutenção do entendimento do Parquet. Poderá o magistrado modificar a 

classificação do delito, realizando, de preferência, a oitiva prévia do órgão ministerial, de 

modo a evitar a aplicação de uma prisão preventiva com base no quantum máximo da pena. 

 

3.3.2 Reincidência em crime doloso 

 

Esta hipótese de admissibilidade da prisão preventiva está prevista no art. 313, inciso 

II, do CPP, e corresponde à antiga redação do inciso III do mesmo dispositivo. Guarda estreita 

correlação com uma das condições para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, qual seja a ausência de recidiva em crime doloso. Caracteriza-se, 

portanto, mais uma homenagem do legislador ao princípio da proporcionalidade. 

Lopes Júnior (2011, p. 76-77) critica tal possibilidade, destacando que:  

 

Infelizmente, optou o legislador em seguir na linha máxima da máxima 
estigmatização do reincidente, em flagrante bis in idem. Autorizar uma prisão 
preventiva com base, exclusivamente, no fato de ser o réu ou indiciado reincidente é 
uma interpretação equivocada.[...] Pensar-se uma prisão preventiva com base, 
exclusivamente, no fato de ser o agente reincidente, além de violar o princípio da 
proporcionalidade, seria substancialmente inconstitucional, pois onde estaria o 
caráter cautelar dessa prisão? 

 

Apesar de o dispositivo deixar certa margem à dúvida, a doutrina é pacífica no sentido 

de que tanto o crime antecedente, com sentença condenatória transitada em julgado, como o 
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consequente deverão ser dolosos.50 Tal conclusão pode ser extraída da própria redação do art. 

313, inciso II, do estatuto processual penal, que faz referência à condenação por “outro crime 

doloso”. Não há necessidade ainda de observância do critério de quantum da pena máxima 

prevista no art. 313, inciso I, do CPP. 

Independe, para efeitos de caracterização da reincidência, se o delito é apenado 

com reclusão ou detenção. Lembra ainda Cunha (2011, p. 151) que “para configurar a 

reincidência, não importa saber qual a pena imposta ao delito penal pretérito. Logo, multa 

também gera reincidência.” Ademais, observa Mendonça (2011, p. 245) não ser necessário 

que a “[...] reincidência dolosa seja específica, ou seja, em relação a crime da mesma espécie 

ou natureza, bastando a chamada reincidência genérica.” 

Para a decretação da prisão preventiva nos casos de recidiva, deve-se atentar ainda 

para o período depurador da reincidência, nos termos do art. 64, inciso I, do Código Penal, 

isto é, não estará caracterizada a reincidência se entre a data do cumprimento ou extinção da 

pena e a infração posterior houver decorrido interregno temporal superior a cinco anos, 

computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, desde que não 

ocorra revogação destes. 

Deve-se ainda vislumbrar eventual concessão de perdão judicial pelo juiz. Trata-

se de causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107 do CP, uma faculdade do juiz 

cabível em determinados delitos, como no caso do art. 242, § 2º, do CP. Nessa situação, não 

haverá reincidência e, consequentemente, admissibilidade da prisão preventiva. A respeito, 

leciona Avena (2012, p. 940, grifo original) que: 

 

Para os fins do perdão judicial, o juiz deve proferir a sentença condenatória. 
Todavia, ao final desta sentença, concede o perdão, deixa de aplicar a pena e julga 
extinta a punibilidade. Em que pese sua concessão pressuponha a condenação, 
dispõe a Súmula 18 do STJ que a sentença concessiva do perdão judicial é 
declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito 
condenatório. Logo, uma vez transitada em julgado, tal decisão não produz 
reincidência. 

 

Uma última observação deve ser feita. A Lei nº 12.403/11 retirou a possibilidade 

de decretação da prisão preventiva pelo simples fato do réu ser “vadio” e fê-lo em boa hora, 

em observância ao princípio da presunção de inocência e ao princípio da intervenção mínima 

do Direito Penal. Nessa esteira, Oliveira (2010, p. 531) assevera que: 

                                                 
50“[...] é preciso que o crime anterior seja doloso e já exista condenação definitiva; sob outro aspecto, o novo 

crime também precisa ser doloso. [...]” (NUCCI, 2011. p. 613). No mesmo sentido, Mendonça (2011, p. 245), 
Távora e Alencar (2012, p. 585) e Avena (2012, p. 939). 
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Se a lei parte do pressuposto de que aquele que não trabalha (o tal vadio) deve 
dedicar-se à prática de atividade criminosa, uma prisão sob tal fundamento não 
guardava qualquer instrumentalidade em relação ao processo no qual seja decretada. 
E mais: partirá de juízo de pura abstração, com consequências típicas de antecipação 
de culpabilidade. 

 

Não se pode cogitar que um Estado Democrático de Direito obrigue o cidadão a 

trabalhar. A liberdade de arbítrio dos indivíduos, direito de primeira geração de viés negativo 

(isto é, a administração pública não pode intervir de forma desnecessária), compreende o 

direito do cidadão permanecer no ócio se assim desejar. Não pode, portanto, o Estado 

suprimir essa liberdade de escolha mediante prisão preventiva utilizada, em verdade, como 

puro mecanismo de controle social, sem qualquer traço de instrumentalidade ou cautelaridade. 

 

3.3.3 Crime que envolva 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 Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), por meio de seu art. 42, acrescentou o 

inciso IV ao art. 313 da lei penal adjetiva, estabelecendo a possibilidade de prisão preventiva 

no caso de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher para assegurar o 

cumprimento das medidas protetivas de urgência. Nesse contexto, a Lei nº 12.403/11 ampliou 

o rol dos grupos sociais hipossuficientes, acrescentando ao novel inciso III do referido 

dispositivo as figuras do adolescente, da criança, do idoso, do enfermo e da pessoa com 

deficiência. Ademais, revogou-se, expressamente, o antigo inciso IV do art. 313 do CPP. 

A possibilidade de prisão preventiva nesses casos também está expressamente 

prevista no art. 20 da Lei nº 11.340/06, dispondo que “em qualquer fase do inquérito policial 

ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de 

ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade 

policial.” Diante da redação desse dispositivo, uma primeira questão a ser levantada refere-se 

à manutenção (ou não) da legitimidade do magistrado para expedir, de ofício, decreto 

prisional, em sede de inquérito policial, após a edição da Lei nº 12.403/11.  

Entende Avena (2012, p. 942) que subsiste a legitimidade do juiz nesta hipótese, 

em razão da especialidade da Lei Maria da Penha e do intuito altamente protetivo desse 

diploma legislativo. Não teria ocorrido, portanto, revogação do art. 20, da Lei nº 11.340/06, 

em face dos novos art. 282, § 2º, e art. 311, ambos do CPP. 
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Não comungamos de tal entendimento. Em primeiro lugar, pelo fato de que a 

legitimidade do juiz para decretar prisão preventiva de ofício durante inquérito policial 

afrontaria o modelo acusatório estabelecido pela Constituição Federal. Consoante lição de 

Oliveira (2010, p. 13), permitir-se-ia valoração jurídica acerca da necessidade da custódia por 

órgão que não tem competência constitucional para o exercício das funções investigatória e 

acusatória. Em segundo lugar, entendemos que o art. 282, completamente reformulado pela 

Lei nº 12.403/11, constitui verdadeira normal geral das cautelares penais, estendendo-se por 

todo o ordenamento jurídico, inclusive leis especiais, visando à garantia da sistematicidade e 

da coerência no tratamento da matéria. 

Trata-se, segundo Mendonça (2011, p. 247), de mais uma hipótese de 

admissibilidade que excepciona a regra geral do art. 313, inciso I, do estatuto processual 

penal, podendo haver decretação da prisão preventiva mesmo que a infração possua pena 

máxima inferior ou igual a quatro anos.  

Uma questão a ser enfrentada é se o art. 313, inciso III, do CPP, abrange tanto 

crimes dolosos como culposos. A doutrina majoritária entende que referido dispositivo cinge-

se aos crimes dolosos. Não é outro o magistério de Avena (2012, p. 941, grifo original), a 

saber: 

 

Considerando que o art. 313, inciso III, é amplo e que o caput do dispositivo, ao 
contrário do que ocorria antes das mudanças introduzidas pela L. 12.403/11, não o 
limita aos crimes dolosos, uma leitura superficial pode conduzir à impressão de que, 
com base nesse permissivo, é cabível a decretação da preventiva em relação a 
qualquer ordem de crimes, dolosos ou culposos. Tal orientação, contudo, não resiste 
a melhor análise do dispositivo e tampouco à interpretação sistêmica de seus termos. 
[...] Ora, ao fazer menção a crimes praticados com violência, insere o art. 313, III, 
de forma implícita, a conduta consciente e deliberada do agente em causar um dano 
às categorias de vítimas arroladas, daí emergindo, então, a ideia de dolo e não a de 
culpa. Outro não é o sentido que se extrai da finalidade de garantir a execução das 
medidas protetivas de urgência aplicadas em razão da prática destes delitos, 
subentendendo-se daí a necessidade de imposição da prisão cautelar em face dos 
indicativos existentes no caso concreto quanto à intenção do agente (dolo, portanto) 
em descumprir aquelas medidas.51 

 

Uma leitura isolada do referido artigo poderia levar ainda à conclusão de que o 

descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha 

poderia, por si só, dar ensejo à imposição da ultima ratio das cautelares penais. Não seria 

necessário, portanto, demonstrar qualquer dos fundamentos jurídicos insculpidos no art. 312, 

                                                 
51Acrescenta Lima (2011, p. 257-258) que “se se trata de violência de gênero, deve ficar evidenciada a 

consciência e a vontade do agente de atingir uma das vítimas vulneráveis ali enumeradas, assim como sua 
intenção dolosa de violar as medidas protetivas de urgência, o que não resta caracterizado nas hipóteses de 
crimes culposos.” 
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do CPP, que cristalizam o periculum libertatis. Esta linha de raciocínio, contudo, é 

equivocada. Em se tratando de prisão provisória, é imperativa a comprovação da 

cautelaridade da medida provisória constritiva da liberdade do cidadão. Como ensina Lopes 

Júnior (2011, p. 77), “[...] não criou o legislador um novo caso de prisão preventiva, ou seja, 

um novo periculum libertatis, pois, para isso ocorrer, a inserção deveria ter sido feita no art. 

312, definindo claramente qual o risco que se pretende tutelar.” Portanto, é fundamental 

conjugar a leitura do art. 313, inciso III, com o art. 312, ambos do CPP, para determinar os 

requisitos de decretação da preventiva na hipótese de admissibilidade em exame. 

As medidas protetivas de urgência a que se refere o inciso III, do art. 313, estão 

previstas no art. 22 da Lei Maria da Penha, que dispõe apenas sobre a violência doméstica e 

familiar contra a mulher. A doutrina, antes mesmo da reforma do sistema de cautelares penais, 

já admitia a utilização das aludidas medidas protetivas, por meio de analogia, em qualquer 

caso de violência de gênero. Com o advento da Lei nº 12.403/11, boa parte dessas medidas ou 

outras com natureza semelhante foram devidamente positivadas no art. 319 do CPP. 

Como a finalidade da prisão preventiva em comento é a garantia da execução das 

referidas medidas protetivas, parece-nos lógico que o decreto prisional pressuponha o 

deferimento do pedido e, em momento posterior, ocorra o descumprimento da ordem judicial. 

(GOMES, 2011, p. 155). Mendonça (2011, p. 247), por sua vez, entende que “[...] nada 

impede que a prisão preventiva seja imposta de maneira originária ou autônoma.”  

Com a devida vênia, não parece correto este último entendimento, uma vez que o 

art. 313, inciso III, do CPP, é bastante claro quanto à ordem lógica dos fatos. Ademais, pensar 

em decretar uma prisão preventiva antes mesmo da imposição de medidas protetivas de 

urgência seria o mesmo que presumir o periculum libertatis pela simples potencialidade de 

descumprimento da ordem judicial. 

A constitucionalidade da prisão preventiva baseada no art. 313, inciso III, da lei 

penal adjetiva, e no art. 20, da Lei nº 11.340/06, é objeto de acaloradas discussões na 

doutrina. As medidas protetivas de urgência, previstas nos arts. 18 usque 24, da Lei Maria da 

Penha, possuem, em regra, natureza civil, com nítido cunho obrigacional. Ora, decretar a 

prisão preventiva, como forma de garantir o cumprimento de uma medida protetiva de 

urgência de índole civil, parece ser decisão que incorrerá em inconstitucionalidade, uma vez 

que se permitiria, indiretamente, uma modalidade de prisão civil no ordenamento jurídico 

brasileiro, vedada desde o julgamento do Recurso Extraordinário nº 466.343. A respeito do 

tema, precisas as palavras de Cunha (2011, p. 154), a saber: 
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Com efeito, se a medida protetiva é de caráter civil, a decretação da prisão 
preventiva, em um primeiro momento, violará o disposto nos arts. 312 e 313 do 
CPP, que tratam, por óbvio, da prática de crimes. E pior, afrontará princípio 
constitucional insculpido no art. 5º, LXVII, que autoriza a prisão civil apenas para as 
hipóteses de dívida de alimentos ou depositário infiel. Tais hipóteses, como é 
cediço, compõem um rol taxativo que, por importarem em restrição da liberdade, 
não admitem ampliação. De forma que, ao se imaginar possível a decretação da 
prisão preventiva para assegurar o cumprimento de uma medida de urgência de 
índole civil, se estaria criando uma nova hipótese de prisão civil, por iniciativa que é 
vedada ao legislador infraconstitucional.52 
 

Ademais, parece-nos patente a desproporcionalidade da prisão preventiva com 

base no art. 313, inciso III, do estatuto processual penal, por dois motivos. Em primeiro lugar, 

o juiz dispõe de meios menos ofensivos ao imputado para que este cumpra as medidas 

protetivas, tais como aqueles previstos nos §§ 3º e 4º53 do art. 22 da Lei Maria da Penha. Em 

segundo lugar, há diversos delitos desse diploma normativo que possuem reduzida gravidade 

abstrata, aos quais, consequentemente, dificilmente será imposta uma pena privativa de 

liberdade. Ilógico, portanto, que o resultado final do processo seja mais brando que uma 

medida imposta no curso da persecução penal. 

Neste contexto, a jurisprudência ainda não se consolidou a respeito da 

controvertida constitucionalidade da prisão preventiva decretada para garantir a execução de 

medidas protetivas de urgência. Há julgado no sentido de que “a despeito de os crimes pelos 

quais responde o paciente serem punidos com detenção, o próprio ordenamento jurídico prevê 

a possibilidade de decretação de prisão preventiva em circunstâncias especiais, com vistas a 

garantir a execução de medidas protetivas de urgência.”54 Em outra assentada, entendeu-se 

que: 

 

Havendo colisão entre direitos fundamentais, necessária à atribuição da máxima 
efetividade a cada um deles, aplicando-os proporcionalmente a fim de evitar o 
simples afastamento de um direito em detrimento da proteção de outro. 
Impossibilidade de a proteção social contra condutas antijurídicas aniquilar por 
completo as garantias processuais penais do acusado. Inadequada a custódia cautelar 

                                                 
52Acrescentam Távora e Alencar (2012, p. 586): “rechaçamos a hipótese da preventiva figurar como verdadeira 

prisão de cunho obrigacional, para imprimir efeito coativo à realização das medidas protetivas. E dizemos isso 
pela própria previsão do § 3º do art. 22, da Lei nº 11.340/06, autorizando ao magistrado valer-se da força 
policial a qualquer tempo, para dar efetividade às medidas protetivas, sem para isso ter que decretar a prisão 
cautelar. Da mesma forma, o § 4º do referido dispositivo invoca a aplicação dos §§ 5º e 6º do art. 461 do CPC, 
que tratam das ferramentas de coação para dar efetividade às obrigações de fazer ou não fazer, como imposição 
de multa, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas etc.” 

53Lei nº 11.340/06, Art. 22, § 3º - Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz 
requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial; § 4º - Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no 
que couber, o disposto no caput e nos §§ 5o e 6º do art. 461 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 
de Processo Civil). 

54STJ, HC nº 132.379, relatora Min. Laurita Vaz, julgado em 26 maio.2009.  
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que impõe ao acusado regime mais gravoso do que aquele a ser cumprido em 
decorrência de eventual condenação.55 

 

Esperemos, portanto, a consolidação da jurisprudência sobre o tema. Deve-se 

salientar, por fim, que não há qualquer óbice para decretação de prisão preventiva em razão de 

crime previsto na Lei Maria da Penha que se amolde a outras das hipóteses de admissibilidade 

insculpidas no art. 313, do CPP, desde que demonstrados o fumus comissi delicti e o 

periculum libertatis. 

 

3.3.4 Dúvida sobre identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos para 

esclarecê-la 

 

Esta hipótese de admissibilidade situava-se em parte na antiga redação do art. 313, 

inciso II, do CPP. Após a reforma do sistema de cautelares penais promovida pela Lei nº 

12.403, tal previsão foi remetida ao parágrafo único do referido artigo. Foi ainda inserida pelo 

novel diploma normativo a necessidade de liberação imediata do custodiado após a 

identificação, salvo se outra circunstância recomendar a manutenção da prisão preventiva, em 

clara deferência ao princípio da presunção de não-culpabilidade e ao princípio da 

proporcionalidade, especialmente em relação ao seu subprincípio da necessidade. 

Primeiramente, deve-se destacar que a prisão preventiva nesses casos deverá ser 

utilizada como medida de exceção, sempre com a observância de sua estrita necessidade. Para 

os fins de qualificação do indiciado/acusado no curso da persecução penal, entende-se que 

uma medida bem menos ofensiva seria a identificação criminal, nos termos do art. 3º da Lei nº 

12.037/09. A preferência, obviamente, será sempre pela identificação civil, conforme previsto 

no art. 5º, inciso LVIII, da CF/88, que, caso se mostre inviabilizada, será substituída pelos 

meios de identificação criminal (processo datiloscópico ou fotográfico). Nesta senda, ensina 

Lima (2011, p. 262) que: 

 

O parágrafo único do art. 313 do CPP deve ser interpretado em cotejo com a 
possibilidade de obtenção da identificação do indiciado por meio da identificação 
criminal. Em outras palavras, mesmo diante da dúvida sobre a identidade civil da 
pessoa, da recusa do indiciado em fornecer ou indicar elementos para esclarecer sua 
identidade, caso a identificação criminal efetuada por meio do processo 
datiloscópico e fotográfico seja capaz de sanar a dúvida quanto a sua verdadeira 
identidade, não se faz necessário a decretação de prisão preventiva. 

 

                                                 
55TJ/MG, HC nº 4796/2007.  
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Como se percebe, a prisão preventiva somente deverá ser decretada, com base no 

art. 313, parágrafo único, do CPP, caso não haja medida menos gravosa que busque atingir a 

mesma finalidade. Mendonça (2011, p. 251-252) lembra que será desnecessária a custódia 

quando a condução coercitiva ordenada pelo juiz for suficiente para a qualificação do 

imputado, o que já foi reconhecido pelo STJ.56 Ademais, Mendonça (2011, p. 251-252) 

pontua ainda que: 

 

[...] se a pessoa simplesmente não estiver com os documentos de identificação, a 
autoridade deve permitir ao investigado que entre em contato com algum familiar ou 
pessoa de confiança para que leve a documentação civil, ou, ainda, acompanhar a 
pessoa até sua residência para obter a documentação. 

 

Lopes Júnior (2011, p. 80) assevera ainda ser “[...] salutar a possibilidade de que a 

identificação criminal seja solicitada pela própria defesa como forma de evitar investigações e 

até prisões cautelares em relação a uma pessoa errada.” De tal modo, demonstra-se que o 

magistrado deverá valer-se do meio menos ofensivo para fins de identificação do infrator, 

respeitando, nesse contexto, a garantia do contraditório e da ampla defesa. 

O parágrafo único do art. 313 do CPP não faz qualquer menção quanto à natureza 

do crime praticado para fins de decretação da preventiva. A questão é controvertida na 

doutrina. Há quem entenda, como Mendonça57, que a prisão preventiva para fins de 

identificação do acusado seria cabível tanto em relação a crimes dolosos como para crimes 

culposos. Contudo, a doutrina majoritária, ao qual se filiam Távora e Alencar (2012, p. 585), 

Oliveira (2011, p. 40) e Lopes Júnior (2011, p. 78), entende que admitir a possibilidade de 

decretação prisional para identificação de infrator que cometera crime culposo ofenderia o 

princípio da proporcionalidade. 

 O dispositivo em comento deve ser lido em consonância com as outras hipóteses 

do art. 313, do CPP, todas referentes à prática de crimes dolosos. Aplicar a permissão de 

decreto prisional provisório também para crimes culposos configuraria interpretação extensiva 

em matéria de constrição de liberdade, expediente que deve ser visto com reservas em relação 

a normas que, a nosso ver, possuem natureza de direito material, mesmo situadas em diploma 

                                                 
56“O comparecimento do réu aos atos processuais, em princípio, é um direito e não um dever, sem embargo da 

possibilidade de condução coercitiva, caso necessário, por exemplo, para audiência de reconhecimento.” (STJ, 
REsp nº 346.677, relator Min. Fernando Gonçalves, julgado em 10 set.2002). 

57“Como a lei não faz distinção, em princípio é cabível a prisão preventiva, na hipótese do art. 313, parágrafo 
único, tanto no caso de crime doloso quanto culposo. Porém, a decretação da prisão preventiva em caso de 
crime culposo deve ser muito excepcional, pois, em regra, será aplicada pena restritiva de direitos ao final do 
processo, nos termos do art. 44 do CP.” (MENDONÇA, 2011, p. 250). Partilha do mesmo entendimento Avena 
(2012, p. 950). 



108 
 

 

processual penal. Ademais, recorde-se que a qualificação “crime doloso” alcançava todas as 

hipóteses da antiga redação do art. 313, do CPP, pois situada na cabeça do artigo. Como já se 

disse alhures, o reformador não andou bem ao deslocar tal qualificação para o inciso I do art. 

313, levantando dúvidas sobre a natureza do crime praticado em relação aos outros incisos. 

Reavivou questão outrora pacificada na doutrina e disse menos do que queria dizer. 

Em se tratando de prisão cautelar, deverão ser demonstrados concretamente o 

fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Lopes Júnior (2011, p. 79) faz pertinente crítica 

ao asseverar que “[...] o periculum libertatis, no texto legal, acaba sendo reduzido a presunção 

de perigo decorrente da falta de identidade civil [...]” Como se sabe, não se presume o 

periculum libertatis. Em verdade, a prisão preventiva para fins de identificação do infrator 

deve vincular-se a um dos fundamentos jurídicos previstos no art. 312 do CPP. Avena (2012, 

p. 945) faz importantes considerações sobre a questão, a saber: 

 

[...] a prisão preventiva do art. 313, parágrafo único não está relacionada diretamente 
com a presença dos fundamentos do art. 312 do CPP, vinculando-se apenas 
indiretamente a estes pressupostos, muito especialmente à garantia da ordem pública 
e à aplicação da lei penal. Por que indiretamente? Porque a individualização do 
agente constitui formalidade essencial da denúncia e da queixa-crime (art. 41 do 
CPP), importando sua ausência na inépcia da peça e, consequentemente, em 
nulidade do processo criminal (art. 564, IV, do CPP), que é o instrumento utilizado 
pelo Estado para realizar o poder-dever de punir. Ora, se o jus puniendi estatal for 
obstaculizado pela inexistência do processo criminal, sendo esta ausência provocada 
pela impossibilidade de identificação do acusado, a consequência mínima que daí 
decorre é o prejuízo à aplicação da lei penal, sem falar na própria ameaça à ordem 
pública, pois não há dúvidas de que a prática de uma infração penal não submetida 
ao Poder Judiciário conduz à impressão de impunidade, aumentando, assim, o risco 
de reincidência criminosa. 

 

Outra importante questão a ser confrontada diz respeito à autoridade competente 

para a liberação imediata do indiciado após a identificação. Entende Bonfim (2011, p. 88) 

que: 

 

[...] no tocante à soltura imediata, [...] deverá ser realizada pela autoridade 
responsável pela custódia do réu (v.g., diretor do presídio, Delegado de Polícia etc.), 
salvo se, vislumbrando outra hipótese que justifique a manutenção da medida, este 
comunique à autoridade judicial, que decidirá acerca da prisão.  

 

Trata-se de posição minoritária na doutrina. Na realidade, a autoridade policial 

não pode imiscuir-se no controle de legalidade da medida, conforme se depreende de uma 

interpretação conjugada dos incisos LXI e LXVI da Constituição Federal. Como leciona Lima 

(2011, p. 289), “a competência para revogar a prisão preventiva recai, originariamente, sobre 

o órgão jurisdicional que decretou referida medida cautelar.” 
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 Por derradeiro, deve-se traçar um breve paralelo entre a prisão preventiva 

fundada no art. 313, inciso IV, do estatuto processual penal, e a prisão temporária prevista no 

art. 1º, inciso II, da Lei nº 7.960/89. Este último dispositivo estabelece que caberá prisão 

temporária “quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos 

necessários ao esclarecimento de sua identidade.” Deve-se dizer, primeiramente, que, assim 

como a prisão preventiva, a temporária dependerá da demonstração dos pressupostos 

cautelares (fumus comissi delicti e periculum libertatis) para que seja considerada legal, em 

consonância com a nova sistemática das cautelares penais. 

A principal diferença entre a prisão preventiva e a prisão temporária é que esta é 

vocacionada à tutela do inquérito policial, de modo que só poderá ser decretada nessa fase, ao 

passo que aquela poderá ser imposta tanto na fase processual quanto na fase pré-processual. 

Ademais, a prisão temporária só poderá ser aplicada se existentes fundadas razões de autoria 

ou de participação do indiciado nos crimes consignados no art. 1º, inciso III, da Lei nº 

7.960/89. Já em relação à prisão preventiva, não há qualquer limitação quanto à natureza do 

crime, devendo-se atentar somente, no caso do art. 313, inciso I, do CPP, ao quantum máximo 

da pena em abstrato. 

Deve-se compreender que tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária 

decretadas para esclarecer a identidade do infrator são medidas de ultima ratio, que deverão 

ser aplicadas somente em último caso, quando insuficientes a identificação criminal e as 

medidas cautelares alternativas à prisão, também aplicáveis no âmbito da Lei nº 7.960/89. 

Primeiro, tenta-se proceder à identificação criminal do infrator. Caso não seja o suficiente, 

deve-se procurar impor as cautelares do art. 319, do CPP, para tentar sanar a dúvida, e, 

somente como última possibilidade, decreta-se a prisão preventiva. Entendemos, portanto, que 

o art. 282, § 6º, do CPP, é plenamente aplicável à prisão temporária.  

Portanto, o ideal é que, durante o inquérito policial, seja decretada, em último 

caso, a prisão temporária em substituição à prisão preventiva para esclarecer a identidade do 

indiciado, até mesmo como garantia da defesa, posto que essa modalidade de prisão cautelar 

possui prazo de duração fixado em lei (5 dias, prorrogáveis, em caso de necessidade, por mais 

5 dias, de acordo com o art. 2º, caput, da Lei nº 7.960/89). O mesmo não se repete em relação 

à prisão preventiva, que não possui qualquer prazo de duração previsto no estatuto processual 

penal, devendo o magistrado seguir o princípio da razoável duração do processo para 

determinar um prazo adequado à tutela do processo e aos direitos fundamentais do cidadão.  

A nosso ver, a prisão preventiva só poderá ser decretada no âmbito do inquérito 

policial caso não sejam preeenchidos os requisitos do art. 1º da Lei nº 7.960/89, e haja 
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necessidade de tutelar o regular desenvolvimento do inquérito policial, posto que a prisão 

temporária revela-se como instrumento mais qualificado ao acautelamento do inquérito 

policial. 

 

3.4 Condições de admissibilidade negativas 

 

A antiga redação do art. 314, do CPP, manteve-se praticamente intocada com a 

edição da Lei nº 12.403/11. Alterou-se apenas à remissão do dispositivo que abrange as 

excludentes de ilicitude previstas no Código Penal. Com a reforma geral do estatuto penal 

promovida pela Lei nº 7.209/84, referidas excludentes passaram do art. 19 para o art. 23. 

Portanto, houve mera alteração remissiva. 

In casu, o art. 314, do CPP, versa que o juiz não poderá, em nenhum caso, 

decretar prisão preventiva se verificadas uma das excludentes de ilicitude previstas no art. 23 

do CP. Não faz sentido que o juiz imponha a medida de exceção se já visualiza provável 

absolvição posterior do réu, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP. 

A constatação da presença das excludentes de ilicitude, obviamente, não exige um 

juízo de certeza. Nessa linha de entendimento, Nucci (2011, p. 614) assevera que “[...] não se 

exige [...] a perfeita constatação de que a excludente estava presente, mas indícios fortes de 

sua existência.” Como bem lembra Tornaghi (1978, p. 330): 

 

[...] é certo que o juiz forma livremente sua convicção e nesse ponto não há 
proibição possível. Mas se ele se convencer de que se esboça qualquer das causas de 
exclusão da ilicitude previstas no art. 19 do Código Penal, já não poderá decretar a 
prisão preventiva.  

 

De tal modo, diante da gravidade da prisão preventiva, entende Lopes Júnior 

(2011, p. 81) que “[...] a dúvida deve beneficiar o réu também neste momento, incidindo sem 

problemas o in dubio pro reo.”  

Questão muito importante diz respeito à amplitude do art. 314, do CPP, isto é, se 

contempla também as excludentes de culpabilidade e as descriminantes putativas. Observando 

que o legislador não se referiu no corpo do referido dispositivo às excludentes de 

culpabilidade, Tourinho Filho (2005, p. 314) entende que “essa omissão talvez decorra do fato 

de, nesses casos, dever-se exigir um exame mais minucioso, mais cauteloso. Evidente que em 

face de uma dessas excludentes, será mais difícil sua decretação. Mas proibição não há.” A 

propósito, há tempos compreendia dessa maneira Marques (1965, p. 47), admitindo a 
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aplicação das dirimentes de culpabilidade, uma vez que faltaria justa causa para a ação penal 

e, dificilmente, ocorreria a condenação do imputado. É o entendimento da doutrina 

majoritária. 

Se o próprio estatuto processual penal autoriza a absolvição sumária do agente 

quando o magistrado verificar a existência manifesta de excludente de culpabilidade, seria 

totalmente desproporcional a imposição da prisão preventiva na situação apontada. Contudo, 

deve-se fazer uma ressalva quanto à inimputabilidade do art. 26, caput, do CPP.58 Isto porque, 

como bem preceitua Mendonça (2011, p. 253), a inimputabilidade por doença mental: 

 

[...] [dá ensejo a uma] absolvição imprópria do acusado, oportunidade em que será 
aplicada medida de segurança, que não deixa de ser uma sanção penal. Neste caso, 
como não haverá absolvição propriamente dita, é possível aplicar medidas cautelares 
no curso procedimental, notadamente a internação provisória, nos termos do art. 
319, inc. VII, com sua nova redação. 
 

Em relação às descriminantes putativas, verificam-se duas espécies: a) erro que 

recai sobre a proibição ou limites da descriminante (erro de proibição indireto ou erro de 

permissão); b) erro que recai sobre elementos fáticos da situação justificante (erro de tipo 

permissivo). Nesses casos, poderá ser vislumbrada a vedação à prisão preventiva em algumas 

hipóteses. A respeito do tema, leciona Cunha (2011, p. 160) que: 

 

A primeira [dessas descriminantes], como se percebe, equipara-se ao erro de 
proibição, excluindo a culpabilidade, quando inevitável, ou gerando mera 
diminuição de pena, quando evitável (art. 21, do CP). Somente quando houver 
indícios da inevitabilidade do erro é que não se recomenda a prisão preventiva. Já na 
segunda espécie, de acordo com a maioria, deve ser tratada como erro de tipo, 
excluindo o dolo e a culpa, se inevitável, ou punindo-se a culpa, quando evitável 
(art. 20, § 1º, do CP). Para nós, evitável ou não, esta modalidade de erro, 
considerando as consequências jurídicas, não admite a aplicação da medida extrema. 

 

Portanto, somente nos casos em que as descriminantes putativas excluírem a 

culpabilidade, afastando a aplicação de pena privativa de liberdade, não se poderá decretar 

prisão preventiva, uma vez que as medidas cautelares de natureza pessoal devem ser 

homogêneas em relação ao resultado final do processo. Destarte, se o erro de permissão, por 

exemplo, for evitável, dando ensejo a simples diminuição de pena, poderá haver a decretação 

da prisão preventiva, desde que se vislumbre a provável aplicação de pena privativa de 

liberdade ao final do processo. 

                                                 
58Código de Processo Penal, Art. 26, caput - É isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
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3.5 Inexistência de prisão preventiva obrigatória. Vedação à prisão preventiva como 

pena antecipada 

 

A redação primitiva do Código de Processo Penal trazia em seu art. 312 a 

previsão de uma prisão preventiva obrigatória em relação aos crimes sujeitos à pena de 

reclusão por período igual ou superior a dez anos. Não havia, para sua decretação, 

obrigatoriedade de demonstração da real necessidade da medida, tampouco comprovação da 

cautelaridade e instrumentalidade ínsitas a qualquer restrição provisória da liberdade de 

locomoção. Somente nos termos da redação primordial do art. 313, do CPP, vislumbrava-se a 

possibilidade de uma prisão preventiva eminentemente cautelar, que poderia ser decretada 

pelo juiz para assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a 

aplicação da lei penal nos seguintes casos: a) crimes inafiançáveis não compreendidos na 

redação original do art. 312; b) crimes afiançáveis, quando se apurasse que o indiciado era 

vadio ou quando, havendo dúvidas sobre sua identidade, não fornecesse ou indicasse 

elementos para esclarecê-la; c) reincidência específica por crime doloso. Completava o 

sentido da redação primitiva do art. 312, do CPP, o art. 596, impedindo que o acusado fosse 

posto em liberdade mesmo após sentença absolutória de primeiro grau nos casos de crime 

sujeitos a pena de reclusão por tempo igual ou superior a oito anos. 

Portanto, a sistemática primordial do estatuto processual penal brasileiro não 

erigiu como requisitos da prisão preventiva a comprovação do fumus comissi delicti e do 

periculum libertatis, ambos presumidos pelo legislador. A doutrina, contudo, rechaçava essa 

presunção absoluta, sob o argumento de que todo provimento cautelar deve ter seus 

pressupostos intrínsecos demonstrados. Nesta esteira, precisas as palavras de Tornaghi (1978, 

p. 328-329), a saber: 

 

Pessoalmente, entendo que essa presunção é por demais arrojada. Nem a gravidade 
do crime, em tese, nem o rigor da pena são suficientes para autorizá-la. Os perigos 
que o réu poderia oferecer, para a ordem pública, para o processo ou para a execução 
dependem muito mais de sua personalidade, de seu caráter, de sua formação, que do 
crime. Em outras palavras: as condições subjetivas do agente e não a importância 
objetiva do crime é que permitem verificar ou até presumir a perigosidade do agente 
e a necessidade de prendê-lo. Por outro lado, sendo a prisão provisória lesiva da 
liberdade, somente nos casos concretos em que se revelar estritamente necessária, 
mais que necessária, imprescindível, é que deve ser usada. A lei de processo penal 
nada mais é do que a fórmula salvadora, milagrosa até, que concilia a necessidade de 
segurança com o ideal de justiça. Quanto mais eficazmente ela conseguir esse 
desideratum, mais perfeita será e mais apreciável. Por isso mesmo ela não deve criar 
restrições a bens jurídicos a não ser quando absolutamente indispensáveis. Sob pena 
de falhar em sua função protetora, não pode ela admitir presunções que 
possivelmente falhem em casos concretos. [...] A prisão preventiva compulsória, 
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fundada numa presunção absoluta, é, a meu ver, um passo atrás no progresso e na 
civilização pelas consequências nefastas que acarreta e pela imperfeição evidente 
como instrumento de técnica jurídica. 

 

Referidos dispositivos tratavam de hipóteses de prisão ex lege, isto é, 

determinadas abstratamente pelo legislador, sem que o magistrado possuísse qualquer 

discricionariedade quando as condutas se amoldassem naqueles vetustos preceitos 

normativos. Contudo, é notório o dinamismo da ciência jurídica e de suas alterações ao longo 

da história. Em 1967, foi editada a Lei nº 5.349, que alterou inúmeros dispositivos do estatuto 

processual penal, entre eles o mencionado art. 312, que passou a ter uma redação muito 

semelhante à imprimida anos depois pela Lei nº 12.403/11. 

Ainda neste contexto, a redação original dos arts. 408 e 594, ambos do CPP, 

também estabeleciam o automatismo da imposição de prisões cautelares quando da decisão de 

pronúncia e da prolação de sentença condenatória recorrível, respectivamente. Na mesma 

linha de presunção da culpabilidade do réu, o art. 595 estabelecia ser deserta a apelação na 

hipótese de fuga do réu. 

Esse panorama das prisões preventivas automáticas na sistemática original do 

CPP foi, paulatinamente, abrandado pelo legislador. Em 1973, editou-se a Lei nº 5.941 (Lei 

Fleury), que alterou o art. 594 do estatuto processual penal, mitigando o rigorismo da redação 

original ao permitir que o réu primário e com bons antecedentes pudesse recorrer em 

liberdade. Também foi alterado o art. 408, do CPP, referente à decisão de pronúncia, ao qual 

foi introduzido idêntico permissivo. Modificou-se ainda o art. 596, estabelecendo que “a 

apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em 

liberdade”. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o panorama das prisões ex lege 

foi radicalmente alterado. Isto porque a Carta Magna consagrou no art. 5º, inciso LVII, o 

princípio da presunção de inocência, claramente incompatível com essas medidas de exceção. 

A respeito, precisas as palavras de Oliveira (2010, p. 544): 

 

É bem de ver, ainda, que o único fundamento com o qual se pretendia justificar a 
alegada necessidade da prisão, apenas como decorrência de pronúncia e de sentença 
condenatória recorrível, residiria na probabilidade de fuga, diante da valoração 
provisória contida nas apontadas decisões judiciais. Ou, o que é pior, na 
probabilidade de condenação, quando significaria inegável antecipação de 
culpabilidade, a esbarrar no princípio constitucional da presunção de inocência.  

 

De fato, o fumus comissi delicti é evidente no momento de uma decisão de 

pronúncia ou de sentença condenatória recorrível. Contudo, os parâmetros utilizados pelo 



114 
 

 

legislador para aferir a necessidade das prisões automáticas em comento, quais sejam a 

primariedade do réu e a existência de bons antecedentes, nada diziam a respeito da 

cautelaridade e da instrumentalidade da medida. Da mesma forma que a prisão preventiva 

pode ser necessária em relação a um acusado primário e de bons antecedentes, pode não sê-lo 

em face de acusado reincidente e de maus antecedentes que não cause qualquer risco à 

persecução penal e à ordem pública, embora isto seja improvável. Parte-se ainda de um 

pressuposto equivocado de que, neste último caso, o réu fugiria para evitar a aplicação da lei 

penal. Nas palavras de Fernandes (2003, p. 314), “a afirmação de que o acusado, por não ser 

primário e de bons antecedentes, irá fugir, constitui presunção que contraria a presunção do 

texto constitucional.” 

Ademais, a inconstitucionalidade das prisões ex lege também decorre do art. 5º, 

inciso LXI, da CF/88, que consagra o princípio da jurisdicionalidade das decisões penais. 

Como bem leciona Lima (2011, p. 330-331): 

 

Não se admite uma ordem legislativa que abstrata e antecipadamente subtraia da 
apreciação do Poder Judiciário a análise da necessidade de segregação cautelar 
diante dos elementos do caso concreto. Admitir essa necessidade abstrata (firmada 
pelo legislador) significa conceber prisão obrigatória, eis que o juiz não pode 
questionar os critérios legais, nem terá necessidade de fundamentar a decretação da 
prisão, o que importa em evidente retrocesso, eis que tal espécie de prisão foi 
abolida do ordenamento pátrio em 1967 com a Lei nº 5.349. 

 

Como se percebe, a doutrina sempre clamou pela revogação das ditas prisões 

imediatas. Contudo, os Tribunais Superiores, ao longo dos anos, sempre se manifestaram 

favoravelmente à constitucionalidade das prisões decorrentes de pronúncia e de sentença 

condenatória recorrível. Entendia-se que o princípio da presunção de não-culpabilidade não 

constituía óbice à execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, 

desde que a apelação não tivesse efeito suspensivo.59 Esse entendimento foi corroborado pela 

súmula nº 09 do STJ, estabelecendo que “a exigência da prisão provisória, para apelar, não 

ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.” 

Contudo, a questão ficou superada com a edição das Leis nº 11.689/08 e nº 

11.719/08, que alteraram, respectivamente, o procedimento comum e o procedimento do júri. 

Com a nova redação dada ao art. 413, § 3º, da lei penal adjetiva, o juiz, por ocasião da 

pronúncia, decidirá, motivadamente, se mantém, revoga ou substitui a preventiva por medida 

cautelar diversa da prisão no caso de acusado preso, e, em se tratando de acusado solto, pela 

                                                 
59STF, HC nº 80.174, relator Min. Maurício Correa, julgado em 05 jun.2000; HC nº 72.610, relator Min. Celso 

de Mello, julgado em 04 dez.1995. 
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decretação da preventiva ou de qualquer outra medida prevista no título IX do estatuto 

processual penal. 

 Na mesma linha, a novel redação do art. 387 dispõe que no momento da prolação 

da sentença condenatória o magistrado deverá, fundamentadamente, decidir acerca da 

manutenção de preventiva anteriormente decretada ou pela imposição de qualquer medida 

cautelar prevista no título IX do CPP, inclusive a prisão preventiva, no caso de acusado solto, 

sem que o recolhimento do imputado ao cárcere prejudique o conhecimento de eventual 

apelação. Apesar do referido artigo não fazer qualquer menção à substituição da prisão 

preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão, entende-se cabível tal possibilidade, 

nos termos dos arts. 282, § 5º, e 316, ambos do CPP. Neste sentido, Lopes Júnior (2011, p. 

100) assevera que: 

 

[...] ainda que a sentença seja condenatória, nada impede que o juiz substitua a 
prisão preventiva aplicada por uma medida cautelar diversa, mais adequada, 
principalmente quando houver uma acusação excessiva (por vários delitos) e que ao 
final não seja acolhida na íntegra (provimento parcial, com a condenação por apenas 
um crime, por exemplo), tendo o réu sido condenado a um delito de menor 
gravidade em que não mais se justifica a manutenção da prisão. 

 

A Lei nº 12.403/11 veio reforçar todo esse entendimento, ao estabelecer no art. 

283 que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 

transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão 

temporária ou prisão preventiva.” Como se observa, não há qualquer referência às prisões 

decorrentes de pronúncia e de sentença condenatória recorrível. 

Ademais, esse diploma legislativo revogou expressamente os arts. 393 e 595, 

ambos do CPP, que previam, respectivamente, a prisão como efeito imediato da sentença 

condenatória recorrível e a deserção da apelação interposta no caso de fuga do réu. Apenas a 

título complementar, já havia entendimento na doutrina de que o art. 387, do CPP, com 

redação dada pela Lei nº 11.689/08, havia revogado tacitamente o art. 595 da lei penal 

adjetiva. (OLIVEIRA, 2010, p. 502). 

Portanto, essas reformas pontuais sofridas pelo CPP adequaram a sistemática 

processual penal aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da 

obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, inciso LVII, c/c art. 93, 

inciso IX, da CF/88). Prestou-se também homenagem ao caráter situacional das medidas 
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cautelares de natureza pessoal, regidas pela cláusula rebus sic stantibus, e ao princípio da 

proporcionalidade. 

Como bem leciona Oliveira (2010, p. 504), a necessidade de fundamentação para 

decretar qualquer prisão cautelar é corolário do princípio da presunção de inocência. Conclui-

se, portanto, que qualquer prisão cautelar só poderá ser decretada com uma fundamentação 

construída em bases cautelares, com a marca da necessidade e da indisponibilidade da 

medida, buscando-se sempre o acautelamento da jurisdição penal. Pensar de modo contrário, 

admitindo uma prisão preventiva sem bases cautelares, nada mais seria que permitir a 

aplicação desta como pena antecipada. 

Devem ser feitas breves considerações sobre outro ponto, qual seja o recolhimento 

da prisão como condição para recorrer. Trata-se aqui da prisão ex lege insculpida no revogado 

art. 594 do CPP, que impunha a necessidade de recolhimento do condenado ao cárcere para 

que pudesse apelar. A doutrina criticava com vigor esse dispositivo.60 Na realidade, antes 

mesmo da reforma do procedimento comum, já se entendia retirado do ordenamento jurídico 

brasileiro o referido artigo. Isto porque a garantia do duplo grau de jurisdição não pode sofrer 

qualquer condicionamento, salvo por norma constitucional. Como lembra Lima (2011, p. 

336):  

 

[...] apesar de não estar assegurado de modo expresso na Constituição Federal, o 
direito ao duplo grau de jurisdição encontra-se inserido de maneira implícita na 
garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, inc. LIV) e no direito à ampla defesa 
(CF, art. 5º, inc. LV), com os meios e recursos a ela inerentes. 

 

Contudo, mesmo que não se entenda implícita a garantia do duplo grau de 

jurisdição na Constituição Federal, o Brasil incorporou, por meio do Decreto nº 678/92, à sua 

ordem jurídica o Pacto de São José da Costa Rica, que assegura o direito ao duplo grau de 

jurisdição de forma ampla e irrestrita.61 Nesse contexto, o posicionamento atual do STF sobre 

a natureza jurídica de tratados internacionais que versam sobre direitos humanos é que se 

                                                 
60“Fica patente a inconstitucionalidade do art. 594 quando se verifica que constitui, na realidade, cláusula de 

impedimento ao direito de recorrer, cerceando o acesso ao segundo grau. Ofende, claramente, o princípio do 
duplo grau de jurisdição. Afronta, ainda, o princípio da presunção da isonomia processual, pois não há nenhum 
óbice à acusação para recorrer. Enfim, a exigência de prisão para apelar constitui injusto impedimento ao 
direito de recorrer, com grave quebra da isonomia processual, pois tem a parte acusatória amplos poderes de 
impugnar a sentença contrária.” (FERNANDES, 2003, p. 315-316). 

61Pacto de São José da Costa Rica, Art. 7º, Item 6 - Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um 
juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou 
detenção e ordene sua soltura, se a prisão ou a detenção forem ilegais. Nos Estados-partes cujas leis preveem 
que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser restringido nem 
abolido. 
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tratam de normas de caráter supralegal, categoria na qual se enquadra o Pacto de São José da 

Costa Rica, o que já foi inclusive objeto de reconhecimento pelo Pretório Excelso.62 

Por consequência, deixou de ter validade a súmula nº 09 do STJ, que alterou 

expressamente sua posição ao editar a súmula nº 347, determinando que “o conhecimento de 

recurso de apelação do réu independe de sua prisão.” 

No momento da prolação da sentença condenatória de primeiro grau, tanto os 

acusados soltos, bem como aqueles presos, estão sujeitos à decretação de prisão preventiva, 

desde que o magistrado demonstre, na fundamentação dessa decisão, a existência do fumus 

comissi delicti e do periculum libertatis, e a insuficiência das medidas cautelares diversas da 

prisão previstas no art. 319, do CPP, tudo com base em circunstâncias concretas e não meras 

ilações. Mesmo que o magistrado entenda ser incabível a prisão preventiva neste momento, 

poderá decretá-la durante a tramitação de eventual recurso, desde que surjam circunstâncias 

que autorizem a imposição da medida extrema. 

Uma última questão deve ser analisada: a execução provisória da pena privativa 

de liberdade. Esta possibilidade ocorreria quando houvesse interposição de recurso especial 

ou extraordinário em face de acórdão condenatório que reformou a decisão de primeiro grau. 

Como o art. 27, § 2º, da Lei nº 8.038/90, estabelece que os recursos extraordinário e especial 

só serão recebidos no efeito devolutivo, poderiam, em tese, os autos descerem ao juízo de 

primeiro grau para execução imediata da sentença, conforme art. 637 do CPP. Essa hipótese, 

apesar de não constituir tese pacífica nos Tribunais Superiores, era admitida pela 

jurisprudência do STF.63 Nesse sentido, o STJ editou a súmula nº 267, estabelecendo que “a 

interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a 

expedição de mandado de prisão.” 

Tratava-se de entendimento equivocado em virtude do princípio da presunção de 

inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da CF, que é claro ao dispor não ser possível tratar o 

réu como condenado antes do trânsito em julgado. Na mesma linha, o art. 105, da Lei nº 

7.210/84, determina que o juiz só ordenará a expedição de guia de recolhimento para 

execução quando transitada em julgado a sentença condenatória que impôs pena privativa de 

liberdade. O art. 675 refletia clara contradição no estatuto processual penal, in verbis: 

 

Art. 675 - No caso de ainda não ter sido expedido mandado de prisão, por tratar-se 
de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz, ou o 

                                                 
62STF, HC nº 87.585, relator Min. Marco Aurélio, julgado em 03 dez.2008. Informativo nº 531. 
63STF, HC nº 69.039, relator Min. Carlos Velloso, julgado em 17 dez.1991. 
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presidente da câmara ou tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de 
prisão, logo que transite em julgado a sentença condenatória. (grifo nosso) 

 

Como se percebe, trata-se de verdadeira prisão ex lege decorrente da interposição 

de recursos especiais sem efeito suspensivo contra acórdão condenatório. Nessa hipótese, a 

prisão não teria qualquer base cautelar, pois não há visualização de seus pressupostos 

basilares (periculum libertatis e fumus comissi delicti). O recolhimento automático ao cárcere 

constituiria verdadeira antecipação da pena mediante prisão provisória, que, como já dito, não 

pode desempenhar a função retributiva típica da prisão-pena. 

Nesse diapasão, a doutrina fazia severas críticas à possibilidade de execução 

provisória da pena. A propósito do tema, Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2008, p. 300, 

grifo original) assim se pronunciam: 

 

Não parece razoável, à luz da disposição constitucional, que se possa falar em 
execução, definitiva ou provisória, do julgado penal ainda não definitivo, no tocante 
à aplicação da pena, especialmente em face das intromissões que o denominado 
tratamento penitenciário estabelece nas esferas mais íntimas da personalidade do 
sujeito. Aliás, a própria Lei de Execução Penal (nº 7.210/84) só prevê a expedição 
da guia de recolhimento para a execução transitando em julgado a sentença que 
aplicar pena privativa de liberdade. E também o art. 160, do mesmo diploma, 
estabelece que a audiência admonitória do sursis só se realiza depois de transitada 
em julgado a sentença condenatória. 

 

Lopes Júnior (2011, p. 107) profere pertinente crítica sobre a matéria, a saber: 

 

É elementar que a problemática em torno do direito de recorrer em liberdade está 
para muito além da categoria ‘efeito recursal’, tipicamente civilista e inadequada 
para o processo penal, situando-se noutra dimensão: a da eficácia do direito 
fundamental da ampla defesa e da presunção de inocência. Daí porque, inexistindo 
prisão cautelar obrigatória, como já foi explicado à exaustão, não foi o art. 637 
recepcionado pela Constituição. Quanto ao disposto no art. 27, § 2º, da Lei nº 8.038, 
é substancialmente inconstitucional, devendo sua validade substancial ser afastada 
em sede de controle difuso. 

 

O STF, contudo, alterou seu posicionamento, vedando a possibilidade de 

execução provisória da pena.64 Contudo, admitiu o Pretório Excelso que, em situações 

excepcionais, quando verificado o intuito meramente protelatório dos recursos especiais, 

poderá ser determinado o imediato início do cumprimento da pena, mesmo antes do trânsito 

em julgado.65 

                                                 
64STF, HC nº 84.078, relator Min. Eros Grau, julgado em 05 fev.2009. 
65STF, AI nº 759.450, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 04 ago.2009. No mesmo sentido: STJ, Edcl nos 

Edcl no AgRg no Ag nº 1.142.020, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 07 out.2010.  
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Por derradeiro, deve-se fazer uma última consideração. A vedação à execução 

provisória não é óbice para que o acusado, preso cautelarmente, venha a usufruir dos 

benefícios da execução penal (progressão de regime, livramento condicional etc.). Em suma, 

equipara-se a prisão processual a uma execução provisória no que tange a aspectos que 

possam beneficiar o réu. Neste sentido, a súmula nº 716, do STF, dispõe que se “admite a 

progressão de regime do cumprimento da pena ou aplicação imediata de regime menos severo 

nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.” 

 

3.6 Legitimidade para decretação e requerimento da prisão preventiva 

 

A cláusula de reserva de jurisdição, prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição 

Federal, estabelece que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada de autoridade judiciária competente.” O preceito também foi consagrado na 

novel redação dada ao art. 283, do CPP, pela Lei nº 12.403/11. Destarte, somente autoridade 

judiciária competente poderá decretar prisão preventiva. 

Em matéria de restrições à liberdade de locomoção, deve-se ressaltar que referidos 

dispositivos constituem verdadeira cláusula de reserva de jurisdição, isto é, nem mesmo 

presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, que segundo o art. 58, § 3º, da CF, possui 

“poderes de investigação próprios das autoridades judiciais” poderá decretar a medida 

extrema. 

Távora e Alencar (2012, p. 588) lembram que, nos casos de crimes cuja 

competência seja originária dos tribunais, a prerrogativa de decretação da preventiva será do 

relator, conforme se extrai do art. 2º, parágrafo único66, da Lei nº 8.038/90, cominado com o 

art. 311 do CPP. 

Perceba-se que o art. 5º, inciso LXI, da Carta Magna, faz expressa menção a 

autoridade judiciária “competente”. Diante desse termo, há de se indagar a validade de prisão 

preventiva decretada por juiz incompetente. Remetidos os autos à autoridade competente, 

poderá ela ratificar a decisão que impôs a preventiva ou deverá proferir nova decisão? Ab 

initio, Mendonça (2011, p. 60-61) lembra que o STF entendia não ser possível a ratificação de 

atos decisórios expedidos por juiz absolutamente incompetente, de maneira que seriam 

                                                 
66Lei nº 8.038/90, Art. 2º, parágrafo único - O relator terá as atribuições que a legislação processual confere aos 

juízes singulares. 
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anulados, conforme art. 567 do CPP.67 Posteriormente, a jurisprudência do Pretório Excelso, 

que antes admitia somente a confirmação de atos não decisórios, passou a considerar também 

a ratificação de atos decisórios68, em homenagem aos princípios da economia processual e da 

razoável duração do processo, desde que não haja prejuízo para as partes. 

A antiga redação do art. 311, do CPP, previa que em qualquer fase do inquérito 

policial ou da instrução, poderia o juiz decretar, ex officio, a prisão preventiva ou mediante 

requerimento do Ministério Público ou do querelante ou ainda por representação da 

autoridade policial. A novel redação do art. 311, do estatuto processual penal, estabelece duas 

principais novidades, quais sejam: a) o magistrado somente poderá decretar de ofício a 

medida de exceção no curso do processo criminal; b) o assistente de acusação passa a ter 

legitimidade para requerer ao juiz a decretação da prisão preventiva. Passemos a fazer breves 

considerações acerca dessas mudanças. 

A possibilidade de o magistrado decretar a preventiva de ofício restringe-se ao 

processo criminal, não sendo mais possível a imposição da medida durante a fase pré-

processual. A alteração veio adequar o estatuto processual penal ao modelo acusatório 

adotado pelo constituinte originário a partir de 1988. A doutrina clamava há anos por essa 

mudança. Neste sentido, pontua Gomes (2011, p. 68) que a iniciativa de ofício pelo 

magistrado antes do processo criminal:  

 

[...] vulnera o modelo acusatório de processo, instituído pela Constituição de 1988, 
quando considera os ofícios da acusação e da defesa como funções essenciais ao 
exercício da jurisdição, atribuindo esta aos juízes, que tem competência para 
processar e julgar, mas não para investigar, especialmente no âmbito 
extraprocessual. 

 

Apesar de mantida no art. 311 do CPP, o cabimento de prisão preventiva imposta 

de ofício pelo magistrado durante o processo penal ainda é alvo de críticas por parte da 

doutrina. Neste contexto, Lopes Júnior (2011, p. 64) afirma que:  

 

Insiste o legislador brasileiro em permitir a prisão preventiva decretada de ofício, 
sem suficiente compreensão e absorção das regras inerentes ao sistema acusatório 
constitucional e a própria garantia da imparcialidade do julgador. [...] Assim, ao 
decretar uma prisão preventiva de ofício, assume o juiz uma postura incompatível 
com aquela exigida pelo sistema acusatório e, principalmente, com a estética de 
afastamento que garante a imparcialidade.69 

                                                 
67Código de Processo Penal, Art. 567 - A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o 

processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. 
68STF, HC nº 83.006, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 17 jun.2003. 
69No mesmo sentido, Bottini (2009, p. 475). Nucci (2005, p. 580), mesmo reconhecendo a legalidade da prisão 

preventiva de ofício no curso do processo criminal, observa que a decretação da medida de exceção nessa 
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Com a devida vênia, não partilhamos desse entendimento. Acreditamos que, de 

fato, não deve o magistrado sucumbir às tentações de um ativismo judicial desenfreado, de 

modo a expedir decretos prisionais em massa. Esse tipo de conduta apenas revela uma 

subversão de valores cada vez mais comum no Judiciário brasileiro, em flagrante desrespeito 

aos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Contudo, não vemos 

qualquer óbice para que o magistrado decrete prisão preventiva de ofício, desde que no curso 

do processo criminal e que o faça com temperamentos, uma vez que a regra no atual sistema 

de cautelares penais é a liberdade, constituindo o cárcere a exceção. Isto porque o acusado não 

pode ficar ao alvedrio de manifestas ilegalidades que possam vir a ocorrer no processo 

criminal, especialmente aquelas decorrentes de atuação equivocada do Parquet. A propósito, 

precisas as palavras de Oliveira (2010, p. 536): 

 

É missão constitucional do referido Poder Público [Poder Judiciário] a tutela das 
liberdade públicas, no exercício da qual caberá a ele, unicamente, a decretação de 
prisões, a expedição de mandados de busca e apreensão, a manutenção das 
liberdades individuais e, enfim, a determinação de toda e quaisquer restrições de 
direito. E, ao mesmo tempo, como visto, compete também ao Judiciário a proteção 
da efetividade do processo, adotando medidas que preservem os interesses da Justiça 
Penal. Todavia, o fato de caber a ele o exercício de tais poderes não implica que tal 
função se realize, sempre, de ofício. Será ex officio quando se tratar de tutela de 
direitos individuais, até porque a missão de proteção aos direitos fundamentais é a 
finalidade, primeira e última, do Estado Democrático de Direito.70 

 

A outra mudança promovida pela Lei nº 12.403/11 em relação ao art. 311, do 

CPP, refere-se à concessão de legitimidade ao assistente de acusação para requerer ao juiz a 

decretação de prisão preventiva. Como se sabe, o assistente de acusação é a vítima, ou seu 

representante legal, ou ainda uma das pessoas indicadas no art. 31 do CPP, que, na ação 

pública, busca auxiliar o órgão ministerial na persecução penal. Vale ressaltar, portanto, que 

tais sujeitos passam a possuir essa prerrogativa tão logo seja recebida a denúncia e o juiz 

admita sua entrada no processo na posição de assistente do órgão ministerial. 

Essa legitimidade reflete um processo de revalorização da vítima no processo 

penal brasileiro durante os últimos anos. Neste sentido, Fernandes (2003, p. 25) assevera ser 

“[...] generalizada a tendência consistente em dar à vítima novo papel no processo criminal, 

tirando-a do ostracismo que lhe foi imposto nos últimos tempos.” Não é outro o magistério de 

Avena (2012, p. 924), a saber: 

                                                                                                                                                         
hipótese é “[...] mais uma mostra de que o juiz, no processo penal brasileiro, afasta-se de sua posição de 
absoluta imparcialidade, invadindo seara alheia, que é a do órgão acusatório, decretando medida cautelar de 
segregação sem que qualquer das partes envolvidas no processo tenha solicitado.” 

70Na mesma linha, entendendo pelo cabimento excepcional da preventiva de ofício pelo juiz no curso do 
processo criminal, Mendonça (2011, p. 227). 
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[...] trata-se de faculdade legal que vem ao encontro da postura assumida pelo 
legislador a partir das últimas reformas operadas no Código de Processo Penal, no 
sentido de estabelecer instrumentos à disposição do ofendido (o ofendido, seu 
representante legal ou, na falta, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão são 
as pessoas que podem se habilitar como assistente de acusação, ex vi do art. 268 do 
CPP), não apenas no intuito de resguardar a sua integridade física, moral e 
patrimonial, como também de contribuir na produção de provas e na realização de 
atos processuais que auxiliem na obtenção do resultado concreto que se espera do 
processo criminal.71 

 

A legitimidade concedida ao assistente de acusação é, em última análise, meio de 

conferir maior efetividade ao processo. De fato, a vítima não possui interesse imediato na 

condenação do infrator. Contudo, possui interesse mediato no resultado final do processo, 

pois também busca assegurar outra finalidade da persecução penal: a pacificação social.  

 

3.7 Momento de aplicação da prisão preventiva 

 

Uma leitura menos atenta do novel art. 311 do CPP, com redação dada pela Lei nº 

12.403/11, pode conduzir o intérprete no sentido de que não houve grandes alterações quanto 

ao momento de aplicação da prisão preventiva. A antiga redação do dispositivo versava que a 

prisão preventiva poderia ser decretada “em qualquer fase do inquérito policial ou da 

instrução criminal.” 

A literalidade do antigo art. 311 deixa transparecer, em uma interpretação 

puramente gramatical, que a medida extrema só poderia ser decretada durante o processo 

penal até o fim da instrução criminal. Na antiga sistemática do CPP, esse entendimento fazia 

todo sentido, uma vez que a prolação da sentença condenatória ou a decisão de pronúncia 

produziam, em regra, a prisão do réu como efeito automático. 

Contudo, o advento da Constituição Federal de 1988 e a consagração expressa do 

princípio da presunção de não-culpabilidade, como já analisado, não deixam mais espaço para 

quaisquer prisões consequenciais. Apesar dos Tribunais Superiores terem mantido estas 

espécies de prisões provisórias ao longo dos anos, as Leis nº 11.689/08 e nº 11.719/08 

extirparam o encarceramento imediato em decorrência da decisão de pronúncia e da sentença 

condenatória recorrível. A partir de 2008, portanto, toda prisão provisória deve possuir 

estrutura cautelar. 

                                                 
71Nesse sentido, a jurisprudência do STF e do STJ assevera que a atuação do assistente não se justifica apenas 

pela eventual reparação civil, mas também pelo legítimo desejo de buscar justiça. (STJ, HC nº 137.339, relator 
Min. Jorge Mussi, julgado em 09 nov.2010; STF, RE nº 96.495, relator Min. Djaci Falcão, julgado em 18 
jun.1982). 
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Nesse contexto, admitir a manutenção da antiga redação do art. 311 do CPP, no 

que concerne à decretação da prisão preventiva somente até o final da instrução criminal, seria 

considerar que, após esta fase do processo, o acusado poderá praticar quaisquer condutas que 

perturbassem a persecução penal sem que houvesse possibilidade de imposição de provisória 

constrição de liberdade após decisão de pronúncia ou sentença condenatória recorrível.  

O processo criminal, contudo, não pode ficar ao arrepio de semelhante situação, 

uma vez que o princípio da inafastabilidade da prestação judicial implica a necessidade de ser 

concedido um provimento adequado e efetivo às partes. Ademais, o processo penal não busca 

a satisfação de um interesse exclusivo da acusação, mas de toda a comunidade jurídica, 

potencialmente atingida pela infração. 

Destarte, entendia Oliveira (2010, p. 502) que as novas redações do art. 387, 

parágrafo único, com redação dada pela Lei nº 11.689/08, e do art. 413, § 3º, cujo preceito foi 

alterado pela Lei nº 11.719/08, revogaram, implicitamente, a antiga redação do art. 311, do 

CPP, no que tange à decretação de prisão preventiva somente até o encerramento da instrução 

criminal. Perceba que aqueles dispositivos modificados pelas reformas de 2008 fazem 

referência à “manutenção” ou “imposição” da medida extrema na decisão de pronúncia e na 

prolação da sentença condenatória recorrível. 

A Lei nº 12.403/11 veio consagrar essa interpretação feita em relação ao antigo 

art. 311 do estatuto processual penal, substituindo a expressão “instrução criminal” por 

“processo criminal”. O legislador foi feliz ao promover tal mudança, pois era certo que a 

prisão preventiva não se restringia somente à fase instrutória. Em síntese, poderá ser imposta 

a medida excepcional desde o recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da 

condenação. 

Por outro lado, substituiu-se também a expressão “inquérito policial” por 

“investigação policial”. Percebe-se que a possibilidade de prisão preventiva na fase 

extraprocessual não se cinge somente ao inquérito policial, mas a outras formas de 

investigação, desde que a natureza destas seja criminal. A propósito, Lima (2011, p. 227-228) 

ensina que: 

 

Sendo o inquérito policial peça dispensável ao oferecimento da peça acusatória, 
desde que a justa causa necessária à deflagração do processo esteja respaldada por 
outros elementos de convicção (CPP, art. 39, § 5º), não é obrigatória a existência de 
inquérito policial em andamento para a decretação da prisão preventiva, mas sim que 
haja uma investigação preliminar que demonstre a imprescindibilidade da prisão 
preventiva do investigado para melhor apuração do fato delituoso. Assim, além do 
cabimento da prisão preventiva durante o curso de um inquérito policial, também o 
será diante de outros procedimentos investigatórios, tais como comissões 
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parlamentares de inquérito, inquéritos civis ou procedimentos investigatórios 
criminais presididos pelo órgão do Ministério Público.72 

 

Na mesma linha de entendimento, Avena (2012, p. 919), apesar de reconhecer que 

a expressão “investigação policial” possa sugerir que a investigação seja dirigida 

necessariamente por autoridade policial, compreende ser possível a decretação da prisão 

preventiva “desde que o procedimento de investigação possua a finalidade específica de 

investigar a prática de uma infração penal.” Para o citado autor, justifica-se esta posição pelas 

seguintes circunstâncias: a) o art. 282, § 2º, do CPP, faz referência à decretação de prisão 

preventiva na fase de “investigação criminal”. Como o citado artigo é norma geral que se 

espalha por todo o sistema de cautelares penais, subentende-se que a prisão preventiva poderá 

ser imposta em qualquer procedimento de investigação criminal; b) caso se entendesse que 

somente haveria decretação da medida extrema nas hipóteses de procedimentos presididos por 

autoridades policiais, ficaria vedada qualquer possibilidade de prisão preventiva no âmbito de 

investigações criminais realizadas pelo Ministério Público e das apurações realizadas por 

Tribunal ou pelo Procurador Geral de Justiça em relação a infrações cometidas, 

respectivamente, por magistrados e por membros do Ministério Público. (AVENA, 2012, p. 

919-920). 

A doutrina majoritária compreende que, durante o inquérito policial, dever-se-á 

preferir sempre a imposição de prisão temporária em lugar de prisão preventiva. Nesta senda, 

assevera Nucci (2011, p. 605) que:  

 

[...] é rara a decretação da prisão preventiva durante a fase da investigação policial, 
sendo por vezes incompreensível que o juiz o faça, pois atualmente existe, como 
medida cautelar mais adequada, a prisão temporária, indicada justamente para os 
crimes mais graves.73 
 

                                                 
72Avena (2012, p. 919-920), contudo, entende que não será possível a decretação de prisão preventiva em 

procedimentos cuja finalidade específica não seja a de investigar infrações penais, entre eles as CPIs, processos 
administrativos, sindicâncias, inquéritos civis etc. Particularmente, filiamo-nos a este segundo entendimento, 
posto que o próprio procedimento das investigações tipicamente de natureza penal, entre as quais os inquéritos 
policiais e aquelas presididas por membros do MP, é revestido por toda uma sorte de garantias ao acusado que 
não necessariamente estarão presentes nesses outros procedimentos. Em se tratando de matéria afeta à 
constrição de liberdade do investigado, a interpretação deve sempre ser a mais prudente possível, posto que a 
liberdade é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, e a prisão, a exceção.  

73No mesmo sentido, observam Lima e Nogueira (2011, p. 111) que “[...] a prisão preventiva é medida que 
justifica o exercício da ação penal. Consequentemente, em uma interpretação sistemática, conclui-se que: se há 
elementos suficientes para decretação da prisão preventiva, há, por conseguinte, indícios bastantes para 
propositura da ação penal. Conseguintemente, para que exista prisão preventiva, deve existir, ao menos, 
oferecimento da denúncia. [...] Eventualmente, em não cabendo prisão temporária (em razão da natureza do 
crime), poder-se-á concluir pela aplicação – excepcional – da prisão preventiva durante o inquérito policial.” 
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A prisão temporária é, de fato, instrumento mais adequado para o encarceramento 

provisório do indiciado, uma vez que, possuindo prazo de duração definido em lei, se 

encontra em uma sintonia mais fina em relação aos princípios constitucionais da presunção de 

não-culpabilidade e da razoável duração do processo. Ademais, evita-se eventual excesso de 

prazo, tão comum na hipótese de prisão preventiva, em decorrência da maleabilidade acerca 

de sua duração. 

Vislumbra-se que, em sede de inquérito policial, o ideal será a imposição da 

prisão temporária, cabendo a prisão preventiva em situações excepcionais, caso não seja 

possível a decretação daquela nos termos da Lei nº 7.960/89. A propósito, Lima (2011, p. 

227) entende que “[...] não se afigura possível a aplicação da temporária seguida de 

preventiva exclusivamente durante a fase investigatória.”  

 

3.8 Revogação e redecretação da prisão preventiva. Cláusula rebus sic stantibus 

 

A redação primitiva do art. 316 do estatuto processual penal, estabelecia que a 

prisão preventiva poderia ser revogada, caso o magistrado verificasse a falta de motivos para 

sua manutenção, ou novamente decretada, se houvesse a superveniência de razões que a 

justificassem. A única exceção ficaria por conta da prisão preventiva obrigatória, prevista no 

texto original do art. 312 do CPP, hipótese na qual o magistrado não teria a prerrogativa de 

revogar a medida extrema. Como se sabe, a prisão preventiva obrigatória foi devidamente 

revogada pela Lei nº 5.349/67. A Lei nº 12.403/11 apenas suprimiu a ressalva do antigo art. 

312 feita pelo legislador de 1941. 

A prisão preventiva sustenta-se em um suporte fático que caracteriza a existência 

da aparência da prática do delito (fumus comissi delicti) e do perigo da permanência do réu 

em liberdade (periculum libertatis). Desaparecidos tais pressupostos autorizadores, 

desnecessária a continuidade da medida de exceção. Marques (1965, p. 54) leciona que, 

embora o art. 316, do CPP, pareça fazer referência somente ao periculum libertatis, quando se 

refere à verificação da “falta de motivos para que subsista”, também deverá ser verificado 

eventual afastamento superveniente do fumus comissi delicti: 

 

A revogabilidade da providência coativo-cautelar deriva da própria natureza da 
sentença que a decreta, isto é, da decisão proferida segundo o estado da causa. Sendo 
assim, tudo quanto se refira aos elementos pertinentes a aparentia juris em que se 
funda a medida cautelar está sujeito a ulterior apreciação, uma vez que se comprove 
não haver mais elementos que mostrem ser provável a imputação em face das provas 
colhidas no curso da instrução. 
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Decorre daí o caráter situacional da prisão preventiva, que está sujeita à cláusula 

rebus sic stantibus, tão difundida no âmbito do Direito Civil e do Direito Administrativo. 

Desaparecendo a base empírica que lastreou a emissão do decreto prisional, não há sentido em 

manter medida tão odiosa ao acusado/indiciado como a completa privação de sua liberdade. 

Nesta senda, adverte Tornaghi (1978, p. 339) ser desnecessária a existência de fato novo ou 

sequer novos elementos de prova, posto que “[...] o reexame dos  mesmos fatos é sempre 

possível e o juiz pode voltar atrás se, por ele, se convence de que a prisão é dispensável.”  

Ademais, deverá o juiz fundamentar a revogação e oportunizar o contraditório ao Ministério 

Público, conforme previsão do art. 282, § 3º, da lei processual penal. 

Exemplificando: caso o juiz tenha decretado a prisão preventiva com base na 

conveniência da instrução criminal, finda essa fase processual, não haveria mais qualquer 

necessidade de manter o imputado preso. Salvo se outra razão além da citada fundamentou o 

decreto prisional (por exemplo, garantia de aplicação da lei penal) ou se foi constatada a 

superveniência de outra causa ensejadora de prisão cautelar, hipóteses nas quais poderia 

persistir a medida de exceção, deverá ser revogada a preventiva. 

Neste contexto, poderá o magistrado, caso repute necessário, aplicar, isolada ou 

cumulativamente, uma das medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do 

CPP. Em direção oposta, caso julgue inexistir quaisquer resquícios dos pressupostos da prisão 

preventiva que autorizariam a imposição dessas medidas, deverá o juiz restituir integralmente 

a liberdade ao preso, sem qualquer condicionamento. Como bem esclarece Oliveira (2010, p. 

525), “a revogação da prisão preventiva não implica a concessão da liberdade provisória. O 

preso preventivamente, tão logo seja revogada a prisão, tem integralmente restituída a sua 

liberdade, sem a imposição de quaisquer restrições de direitos.” 

A nosso ver, somente o Ministério Público poderia pleitear a revogação da prisão 

preventiva, além, obviamente, do juiz, que pode afastá-la de ofício. Não vislumbramos qual 

seria o interesse do querelante ou do assistente da acusação quanto a tal pedido, salvo se 

partirmos do pressuposto de que tais figuras processuais possuem um interesse mais amplo no 

processo, qual seja a justiça da persecução penal. Em relação à autoridade policial, até é 

possível cogitar um pedido de revogação no curso das investigações preliminares, contudo é 

certo que instaurado o processo penal, cessa sua capacidade postulatória. Como bem leciona 

Tourinho Filho (2008, p. 537), a autoridade policial “[...] só representa na fase da instrução 

preparatória para a propositura da ação penal.” 

A referência feita pelo legislador de 1941 (e mantida pela reforma de 2011) à 

expressão “poderá revogar” no art. 316, do CPP, não é apropriada, pois deixa transparecer a 
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existência de uma faculdade judicial, o que de fato não ocorre. Poderia até fazer sentido 

dentro da sistemática original do Código de Processo Penal, marcada pela presunção de 

culpabilidade, mas não subsiste perante a consagração da presunção de inocência erigida pela 

Constituição Federal de 1988. Neste diapasão, precisas as palavras de Avena (2012, p. 952, 

grifo original), a saber: 

 

[...] sendo a prisão preventiva uma medida excepcional, correto é dizer que deverá 
ser revogada quando os fundamentos que a sustentam não mais subsistirem, pois, do 
contrário, passará a constituir execução antecipada da pena, gerando 
constrangimento ilegal ao preso.  

 

A competência para revogar a prisão preventiva recai, originariamente, sobre o 

órgão jurisdicional que decretou referida medida cautelar. Nesta senda, Lima (2011, p. 289) 

assevera que mesmo diante de uma decisão de habeas corpus proferida por determinado 

Tribunal favorável ao paciente que tivera contra si decreto prisional expedido por órgão de 

primeiro grau, caberá somente a este último decidir acerca do pedido de revogação da prisão 

preventiva, sob pena de supressão de instância. 

Portanto, o magistrado deverá estar constantemente alerta, observando a 

continuidade (ou não) da situação fática e jurídica que motivou a prisão cautelar para que não 

persista um encarceramento desnecessário e ilegal. Apesar do CPP não trazer qualquer 

dispositivo que verse sobre uma obrigatória revisão da subsistência de necessidade da prisão 

preventiva pela autoridade judiciária, tampouco quanto à periodicidade de tal procedimento, a 

doutrina há tempos tem oferecido soluções com base no Direito comparado. Tornaghi (1978, 

p. 185) cita o “procedimento examinatório”, previsto na legislação alemã, pelo qual o juiz, de 

tempos em tempos, reexaminará, de ofício, o suporte fático que ensejou a restrição de 

liberdade, analisando sua continuidade.  

No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) editaram a Resolução Conjunta nº 01, de 29 de setembro de 

2009, a fim de institucionalizar mecanismos de revisão periódica das prisões provisórias. 

Neste contexto, o art. 1º da referida resolução estabeleceu uma periodicidade mínima de um 

ano para a revisão da legalidade da manutenção das prisões provisórias. O art. 2º, por sua vez, 

institui que a revisão consistirá na “reavaliação de sua duração e dos requisitos que a 

ensejaram.”74 

                                                 
74Resolução Conjunta nº 01/09 – CNJ/CNMP, Art. 1º, caput - As unidades do Poder Judiciário e do Ministério 

Público, com competência em matéria criminal, infracional e de execução penal, implantarão mecanismos que 
permitam, com periodicidade mínima anual, a revisão da legalidade da manutenção das prisões provisórias e 
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Sobrevindo alterações no panorama fático e jurídico que autorizem a imposição de 

uma prisão cautelar pelo magistrado, poderá, motivadamente, redecretar a prisão preventiva, 

tantas vezes quanto julgar necessário, desde que repute insuficientes as medidas cautelares 

diversas da prisão para o tratamento da situação. Isto decorre do fato de que as prisões 

provisórias, como já dito, estão sujeitas à cláusula da imprevisão (rebus sic stantibus). 

Ademais, como lembra Lima (2011, p. 288), “[...] pode o juiz proferir nova decisão em 

substituição à anterior, na medida em que tal decisão não faz preclusão pro judicato.” 

 

3.9 Recursos 

 

O sistema recursal referente ao tema “prisão e liberdade” possui uma aparente 

contradição: as decisões interlocutórias contrárias ao pleito carcerário são recorríveis, de 

acordo com expressa previsão legal do art. 581, inciso V, do CPP75, ao passo que as decisões 

que autorizam decreto prisional não são recorríveis, sendo atacáveis somente por habeas 

corpus (HC), que possui natureza jurídica de ação autônoma. Em suma, indeferido pedido de 

decretação de prisão preventiva, cabível será o Recurso em Sentido Estrito (RESE); em 

sentido contrário, imposta a medida de exceção ou negado seu pedido de revogação, restará a 

via do aludido remédio constitucional, previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna. 

Sobre a suposta contradição a que se aludiu, a situação é muito bem esclarecida 

por Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2008, p. 179): 

 

Os provimentos judiciais sobre prisão cautelar e liberdade provisória, por 
envolverem o direito de locomoção do réu, são quase sempre impugnados por 
habeas corpus, instrumento mais expedito para proteção da liberdade de ir e vir. Isso 
faz com que o recurso em sentido estrito seja mais usado pelo Ministério Público 
quando pretende a prisão cautelar ou a manutenção da custódia. Por esse motivo, o 
legislador previu o recurso contra determinadas decisões favoráveis ao réu e não 
para as contrárias. Assim, viável o recurso quando o juiz: indefere o requerimento de 
prisão preventiva ou a revoga, não quando ele defere o requerimento, ou, de ofício, a 
decreta; concede liberdade provisória, não quando nega pedido nesse sentido; relaxa 
prisão em flagrante, mas não quando a mantém. 

 

                                                                                                                                                         
definitivas, das medidas de segurança e das internações de adolescentes em conflito com a lei; Art. 2º - A 
revisão consistirá, quanto à prisão provisória, na reavaliação de sua duração e dos requisitos que a ensejaram; 
quanto à prisão definitiva, no exame quanto ao cabimento dos benefícios da Lei de Execução Penal e na 
identificação de eventuais penas extintas; e, quanto às medidas socioeducativas de internação, provisórias ou 
definitivas, na avaliação da necessidade da sua manutenção (art. 121, § 2º, da Lei 8069/90) e da possibilidade 
de progressão de regime. 

75Código de Processo Penal, Art. 581, caput - Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 
sentença: [...] V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de 
prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 



129 
 

 

Se a prisão preventiva foi decretada no bojo da decisão de pronúncia, caberá 

RESE contra tal decisão, com base no art. 581, inciso IV, do CPP.76 Por sua vez, se a medida 

for imposta no interior de uma sentença condenatória, o recurso cabível será o de apelação, 

com esteio no art. 593, inciso I, da lei penal adjetiva.77 Nada impede, contudo, que o 

interessado se valha de habeas corpus, remédio constitucional mais célere na tutela da 

liberdade de locomoção, posto ser inadmissível que normas infraconstitucionais restrinjam o 

cabimento da referida ação. 

Ademais, lembram Távora e Alencar (2012, p. 589) que caso a prisão preventiva 

seja decretada pelo relator, nas hipóteses de competência originária dos Tribunais, cabível 

será o agravo regimental, no prazo de cinco dias, conforme previsão do art. 39 da Lei nº 

8.038/90, sem prejuízo da interposição de HC. 

Outra possibilidade a ser aventada diz respeito à substituição da prisão preventiva 

por medida cautelar diversa da prisão. A doutrina vem entendendo que, apesar da ausência de 

disciplina expressa, o art. 581, inciso V, do CPP, deve ser interpretado extensivamente, sendo 

cabível, portanto, o RESE em tais hipóteses. (TÁVORA; ALENCAR, 2012, p. 589; LIMA,  

2011, p. 55-56). 

Passemos a análise dos legitimados para a interposição dos referidos recursos. O 

art. 577, caput e parágrafo único, do estatuto processual penal, estabelece que poderão os 

recursos previstos no título II da lei penal adjetiva ser interpostos pelo Ministério Público, 

pelo réu ou pelo querelante, desde que possuam interesse recursal em modificar a decisão. 

Uma vez que referido dispositivo situa-se topograficamente acima das normas específicas 

sobre RESE e apelação, a disciplina do aludido artigo estende-se a esses recursos. 

 Quanto ao assistente de acusação, figura processual a qual a Lei nº 12.403/11 

dedicou bastante atenção, o Código de Processo Penal nada diz a respeito, permanecendo esta 

lacuna no sistema. Contudo, entendemos que no contexto de revitalização da figura da vítima 

no processo penal brasileiro, não faz mais sentido que a legitimidade para a interposição 

daqueles recursos restrinja-se somente aos sujeitos processuais indicados no art. 577, do CPP, 

que não contempla o assistente da acusação. Há, assim, necessidade de que o Código seja 

alterado nesse ponto. 

Importante questão diz respeito à autoridade policial que representa ao magistrado 

no sentido de ser decretada a medida extrema e o juiz não expede o decreto prisional. Nessas 

                                                 
76Código de Processo Penal, Art. 581, caput - Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou 

sentença: [...] IV – que pronunciar o réu. 
77Código de Processo Penal, Art. 593 - Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas 

de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 



130 
 

 

situações, a autoridade policial não poderá recorrer, pois não possui legitimidade para tanto, 

por ausência de previsão legal. Contudo, caso o Ministério Público endosse a representação 

feita pelo delegado de polícia e houver indeferimento, caberá o recurso, pois o Parquet é parte 

legítima para recorrer. Sobre a matéria, salutares as palavras de Tourinho Filho (2008, p. 534-

535, grifo original): 

 

A palavra representação inserta no art. 311, do CPP, tem, ali, um sentido unívoco, 
um significado que não admite outra interpretação: exposição escrita de motivos. 
Assim, a Autoridade Policial expõe ao Magistrado a conveniência da ordenação da 
preventiva. Não requer, não pede, não solicita. Apenas mostra a sua conveniência. 
Por outro lado, não há no CPP nenhum dispositivo conferindo à Autoridade Policial 
direito à via recursal. Ainda que se diga que a prisão preventiva é uma medida 
cautelar, e realmente o é, não é mostrando a conveniência da medida que se requer a 
instauração de um processo cautelar. É preciso que se peça, que se requeira. 
Observe-se, contudo: sempre que a Autoridade Policial representa, nesse sentido, o 
Juiz, incontinenti, ouve o órgão do Ministério Público. Se este endossar a 
representação e houver indeferimento, então lhe caberá recurso, pois é parte legítima 
para recorrer. [...] Dir-se-á: se o órgão do Ministério Público endossar, nada mais 
estará fazendo senão repetir a exposição feita pela Autoridade Policial. Por que esse 
endosso equivale a requerimento e a representação não? É que o Promotor não faz 
exposição, não mostra conveniência da medida. Ele postula, ele pede, ele requer. [...] 
Chancelando a representação feita pela Autoridade Policial, o órgão do Ministério 
Público outra coisa não faz senão postular. 

 

Em relação ao cabimento de habeas corpus nas hipóteses de decretação de prisão 

cautelar, qualquer pessoa, a priori, poderá impetrá-lo, em seu favor ou de outrem, conforme 

art. 654, primeira parte, do CPP. Portanto, amoldam-se a essa previsão legal as figuras do réu, 

do assistente de acusação, do querelante e até mesmo da autoridade policial. Entretanto, 

cumpre ressaltar que apesar de praticamente ilimitada a legitimação para impetração do 

remédio constitucional, deverá ainda ser demonstrado o interesse de agir em favor do direito 

de liberdade do paciente. No caso do preso, não há dúvidas quanto a seu interesse de agir, que 

é cristalino. Em relação à autoridade policial, parece-nos patente a inexistência do interesse, 

uma vez que haveria claro contrassenso em permitir ao agente que executa o decreto prisional 

postular em favor da liberdade de locomoção do enclausurado. 

Quanto ao querelante e ao assistente de acusação, a questão é mais complexa. 

Uma análise mais superficial denota que a interposição do remédio heróico não traria 

qualquer utilidade para tais sujeitos processuais. Porém, partamos de uma premissa menos 

ortodoxa. Conforme lecionam Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2008, p. 185), o 

querelante teria interesse em recorrer de decisões que envolvam a custódia cautelar do réu, 

uma vez que é parte da relação jurídica principal, possuindo interesse em impedir que o réu 

possa obstar a aplicação da lei penal ou a regularidade da instrução criminal. Em sentido 
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semelhante, já se disse alhures que o assistente de acusação não tem interesse meramente 

pecuniário na decisão penal, mas pugna pela justiça da decisão. 

Nesse contexto, parece-nos claro que, em uma perspectiva macroscópica, o 

querelante e o assistente de acusação possuem interesse na regularidade da instrução criminal 

e na garantia de aplicação da lei penal. Considerando o processo como uma estrutura una e 

partindo da premissa de que esses sujeitos processuais buscariam também a justiça da 

persecução penal, admitir que tais figuras somente possuiriam interesse recursal nos casos de 

indeferimento da prisão preventiva não se coadunaria, ao que nos parece, com o resultado 

implícito a que, teoricamente, almejariam em sede de persecução penal. 

Por derradeiro, impende destacar que o já mencionado art. 654, do CPP, confere 

ainda legitimidade ao Parquet, em consonância com o art. 127, caput, da CF.78 Vale ressaltar, 

no entanto, que a legitimação do órgão ministerial também não afasta a necessidade de 

evidenciar-se o interesse de agir. 

 

3.10 Procedimento 

 

Na sistemática do Código de Processo Penal antes do advento da Lei nº 

12.403/11, a prisão em flagrante era considerada uma modalidade de prisão provisória 

autônoma, cuja subsistência poderia ocorrer mesmo que o juiz não evidenciasse a 

continuidade dos pressupostos cautelares no auto de prisão em flagrante. Apesar dos reclames 

de parcela da doutrina para a qual toda prisão provisória deveria possuir contornos cautelares, 

em consonância com a sistemática constitucional e, especialmente, com o princípio da 

presunção de inocência, era bastante comum que o magistrado simplesmente homologasse o 

auto de prisão em flagrante sem qualquer fundamentação, prática referendada pela 

jurisprudência do STF79 e do STJ.80 

A reforma do sistema de cautelares penais empreendida pela Lei nº 12.403/11 

solucionou tal controvérsia, afastando qualquer possibilidade de manutenção da prisão em 

                                                 
78Constituição Federal, Art. 127, caput - O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. 

79“O parágrafo único do art. 310 do Código de Processo Penal não impõe ao juiz dever de exarar, de ofício, 
despacho fundamentado de toda e qualquer prisão que lhe seja comunicada, se entender não configurada. 
Todavia, corre-lhe a obrigação de fundamentar a decisão sempre que a liberdade provisória é postulada e 
denegada.” (STF, RHC nº 60.417, relator Min. Alfredo Buzaid, julgado em 22 out.1982). 

80“O entendimento pretoriano é no sentido de que o fato de a prisão ter sido em flagrante delito dispensa o juiz 
de fundamentar sua necessidade.” (STJ, RHC nº 7.150, relator Min. Fernando Gonçalves, julgado em 17 
fev.1998). Na mesma linha, STJ, RHC nº 6.355, relator Min. Felix Fischer, julgado em 06 maio.1997. 



132 
 

 

flagrante autonomamente. Conjugando o art. 306, § 1º, do estatuto processual penal, com o 

art. 310, tem-se que, 24 horas após a realização da prisão, deverá ser encaminhado o auto de 

prisão em flagrante para o magistrado, que deverá, fundamentadamente, demonstrar o 

periculum libertatis para justificar a prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares 

diversas da prisão no caso concreto. Quanto ao fumus comissi delicti, sua comprovação deu-

se, pelo menos em tese, com a visualização do delito, devidamente registrada no auto de 

prisão em flagrante, porém nada obsta que o juiz, posteriormente, repute que sequer restou 

caracterizada a aparência da prática do delito com fundamento no caráter situacional das 

restrições provisórias. 

Logo, salutares as palavras de Lopes Júnior (2011, p. 33), no sentido de que 

“ninguém pode permanecer preso sob o fundamento ‘prisão em flagrante’, pois esse não é um 

título judicial suficiente.” Admitir a prisão em flagrante como uma prisão cautelar autônoma 

seria considerar que os pressupostos inerentes a qualquer prisão cautelar podem ser 

presumidos, o que é um despautério. Como bem assevera Tourinho Filho (2008, p. 526), 

nenhuma presunção sustenta uma prisão provisória, pois nenhuma ilação supera a presunção 

de inocência.  

Conforme a novel redação do art. 310, do CPP, o magistrado, ao receber o auto de 

prisão em flagrante, terá cinco opções: a) relaxar a prisão ilegal; b) impor, isolada ou 

cumulativamente, medidas cautelares diversas da prisão, desde que preenchidos os requisitos 

do art. 282; c) converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que preenchidas as 

condições do art. 312 e demonstrada a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 

319; d) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança; e) conceder liberdade 

incondicionada.81 Passemos a analisar cada uma dessas possibilidades oferecidas ao 

magistrado. 

O relaxamento de prisão ilegal pressupõe uma prisão em flagrante viciada. Sendo 

assim, cabe ao juiz ao receber o auto de prisão em flagrante e avaliar se esse instrumento 

efetivamente noticia a prática de infração penal, se ocorre uma das situações previstas no art. 

302, do CPP, que autorizam o flagrante, e, por último, se foram atendidas as prescrições 

formais que legitimam a prisão. Caso contrário, deverá ser reconhecida a nulidade do ato, com 

o consequente relaxamento da medida constritiva.  

                                                 
81Antes mesmo da Lei nº 12.403/11, a Resolução nº 66/07, do CNJ, trazia em seu bojo dispositivo similar ao 

novel art. 310, do CPP, a saber: Art. 1° - Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, 
imediatamente, ouvido o Ministério Público nas hipóteses legais, fundamentar sobre: I - a concessão de 
liberdade provisória, com ou sem fiança, quando a lei admitir; II - a manutenção da prisão, quando presentes os 
pressupostos da prisão preventiva, sempre por decisão fundamentada e observada a legislação pertinente; ou III 
- o relaxamento da prisão ilegal. 
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Quanto às circunstâncias legalmente previstas que autorizam uma prisão em 

flagrante, importante ressaltar a diferença entre flagrante provocado ou preparado, flagrante 

esperado e flagrante forjado, urdido, fabricado ou maquiado. Quanto a este último, a doutrina 

é unívoca no sentido de que se trata de modalidade ilícita de flagrante. Nas palavras de Távora 

e Alencar (2012, p. 566), flagrante forjado é aquele “[...] armado, fabricado, realizado para 

incriminar pessoa inocente. É a lídima expressão do arbítrio, onde a situação de flagrância é 

maquinada para ocasionar a prisão daquele que não tem conhecimento do ardil.” Já para 

Nucci (2011, p. 596), “trata-se de flagrante totalmente artificial, pois integralmente composto 

por terceiros. É fato atípico, tendo em vista que a pessoa presa jamais pensou ou agiu para 

compor qualquer trecho da infração penal.” Conclui Bonfim (2011, p. 70) que, nessa situação, 

“[...] não se pode falar em flagrante, uma vez que este pressupõe um crime, que, no caso, não 

existe.” 

Nessa hipótese, o único infrator será o agente forjador. Caso este seja autoridade 

policial e houver praticado a conduta em razão de suas funções, responderá criminalmente 

pelo delito de abuso de autoridade, previsto no art. 3º, alínea a, da Lei nº 4.898/65. O 

particular, por sua vez, poderá responder pelo crime de denunciação caluniosa, conforme art. 

339 do Código Penal. 

As situações de flagrante preparado e de flagrante esperado guardam maiores 

peculiaridades. Deve-se ressaltar, de início, que as duas espécies poderão ser realizadas por 

autoridade policial ou por particular. O flagrante preparado ocorre, nas palavras de Lima 

(2011, p. 188-189), “[...] quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma 

insidiosa, instiga o agente à prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao 

mesmo tempo em que adota todas as providências para que o delito não se consume.” Nesta 

senda, estará caracterizada hipótese de crime impossível, em face da ineficácia absoluta dos 

meios empregados.  

Logo, a conduta deve ser considerada atípica e o flagrante, por conseguinte, será 

considerado ilegal, uma vez que ninguém pode ter sua liberdade restringida pela prática de 

conduta atípica. Destarte, imperativo o relaxamento da prisão pela autoridade judiciária 

competente, conforme art. 5º, inciso LXV, da CF/88.82 

Acerca do flagrante preparado, fundamental destacar o teor da súmula nº 145 do 

STF, estabelecendo que “não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna 

impossível a sua consumação.” Do enunciado sumular pode-se extrair os dois requisitos dessa 

                                                 
82Constituição Federal, Art. 5º, inciso LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade 

judiciária. 
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modalidade de flagrante: a preparação e a não consumação do delito. Portanto, mesmo que o 

agente tenha sido induzido à prática do delito, caso se opere a consumação do ilícito, haverá 

crime e a prisão será legal. 

Nessa esteira, leciona Oliveira (2010, p. 515) que a rejeição ao flagrante 

preparado ocorreria por dupla fundamentação, a saber: 

 

[...] a primeira, porque haveria, na hipótese, a intervenção decisiva de um terceiro a 
preparar ou provocar a prática da ação criminosa, e, assim, do próprio flagrante; a 
segunda, porque dessa preparação, por parte das autoridades e agentes policiais, 
resultaria uma situação de impossibilidade de consumação da infração de tal maneira 
que a hipótese se aproximaria do conhecido crime impossível. 

 

Ainda nesse contexto, importante destacar situações que, em uma primeira 

análise, constituiriam flagrante preparado, mas que, em verdade, não o são. Uma primeira 

hipótese seria a venda simulada de drogas, situação em que a autoridade policial, fazendo-se 

passar por usuário de drogas, solicita a determinado traficante certa quantia de entorpecentes 

e, logo em seguida, efetua a prisão no momento que a droga é entregue. Neste caso, apesar do 

sujeito ativo ter sido induzido a vender a droga, a preparação do delito não perfectibilizou um 

quadro de crime impossível, pois já houvera consumação de um ilícito penal anteriormente. 

Isto porque o art. 33, da Lei nº 11.343/06, que dispõe sobre o delito de tráfico de drogas, é um 

tipo penal misto alternativo, que contém diversos núcleos, entre eles as modalidades “trazer 

consigo”, “guardar”, “oferecer, “ter em depósito”, etc. Em suma, segundo Lima (2011, p. 

192), “[...] não se dá voz de prisão em flagrante pelo delito preparado, mas sim pelo outro, 

descoberto em razão deste.” Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores.83  

Outra hipótese na qual não se vislumbra flagrante preparado, lembrada por 

Tourinho Filho (2008, p. 493), ocorre nos delitos de concussão, quando o particular avisa a 

autoridade policial que o funcionário dele exigiu dinheiro e que o pagamento ficou definido 

para determinada data. Quando o particular efetua a entrega da quantia exigida e, 

imediatamente, a polícia prende o infrator, não há qualquer flagrante preparado, pois o crime 

já se consumara com o simples pedido da importância devida e a chegada da polícia não 

tornou impossível sua consumação. Em verdade, caso as circunstâncias fáticas não se 

amoldem aos incisos III ou IV do art. 302 do CPP, sequer poderá ser considerada válida a 

prisão em flagrante, devendo o magistrado relaxá-la imediatamente. 

                                                 
83STF, HC nº 81.970, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 28 jun.2002; STJ, HC nº 12.269, relator Min. 

Felix Fischer, julgado em 12 jun.2000. 
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O flagrante esperado, por sua vez, não comporta qualquer atividade de 

induzimento, instigação ou provocação pela autoridade policial. Valendo-se de investigações 

pretéritas, a autoridade policial ou terceiro limita-se a aguardar o momento do cometimento 

do delito para proceder à prisão em flagrante. Essa modalidade não está disciplinada na 

legislação, sendo uma construção jurisprudencial idealizada para justificar a atividade de 

aguardo da polícia. É, portanto, plenamente admissível pela jurisprudência do STF e do STJ.84 

Contudo, parcela da doutrina entende que, em determinados casos, o flagrante 

esperado poderá dar ensejo a um crime impossível. Nucci (2011, p. 597) traz à baila o caso de 

a polícia obter informações sobre delito que será praticado em determinado lugar, armando 

esquema de proteção infalível ao bem jurídico, de modo a não permitir a consumação da 

infração sob qualquer hipótese. Essas situações peculiares refletem o entendimento de parte 

dos estudiosos que não veem qualquer diferença entre o flagrante preparado e o flagrante 

esperado. Nessa esteira, compreende Oliveira (2010, p. 517) que: 

 

[...] ambas as situações podem estar tratando de uma única e mesma realidade: a 
ação policial suficiente a impedir a consumação do crime (ou o seu exaurimento), 
tudo dependendo de cada caso concreto. Não nos parece possível, com efeito, fixar 
qualquer diferença entre a preparação e a espera do flagrante, no que se refere à 
impossibilidade de consumação do crime, fundada na ideia da eficiente atuação 
policial. Em ambos os casos, como visto, seria possível, em tese, tornar impossível, 
na mesma medida, a ação delituosa em curso. Porque então a validade de um 
(esperado) e a invalidade de outro (preparado)?85 

 

Partilhando do mesmo entendimento, Mendonça (2011, p. 162-164) faz uma 

crítica aos parâmetros instituídos pela súmula nº 145, do STF, para a determinação de um 

flagrante preparado. Para referido autor, o critério não pode ser a pura e simples inviabilidade 

da consumação do delito. O foco deve ser alterado do momento da prática da infração para o 

momento da gênese da vontade em praticar o ilícito, ou seja, será considerada hipótese de 

flagrante preparado quando se constatar que o agente provocador estimulou de tal forma a 

conduta delitiva que, sem tal instigação, o crime não teria sido cometido. 

Ponto que merece ser destacado diz respeito à prisão em flagrante em crime de 

ação penal privada ou crime de ação penal pública condicionada à representação. Nesses 
                                                 
84“1. Não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que a atividade policial é apenas de alerta, 

sem instigar qualquer mecanismo causal da infração; 2. A ‘campana’ realizada pelos policiais à espera dos 
fatos não se amolda à figura do flagrante preparado, porquanto não houve a 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.” (STJ, HC nº 40.436, relatora Min. Laurita Vaz, julgado em 16 mar.2006). 
Na mesma linha, STF, HC nº 78.250, relator Min. Maurício Côrrea, julgado em 15 fev.1998. 

85Na mesma linha, Greco (2008, p. 292) observa que “não importa se o flagrante é preparado ou esperado. Desde 
que o agente não tenha qualquer possibilidade, em hipótese alguma, de chegar à consumação do delito, o caso 
será de crime impossível.” 
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casos, o inquérito sequer poderá ser instaurado caso não haja manifestação do ofendido, de 

acordo com o art. 5º, §§ 4º e 5º, do CPP. Como o auto de prisão em flagrante é também meio 

de deflagrar o inquérito policial, chega-se à inarredável conclusão de que a perfectibilização 

desse ato dependerá de autorização da vítima. 

Contudo, nas situações em que a vítima não puder exprimir sua vontade de 

imediato (por exemplo, quando se encontra hospitalizada), nada obsta que a autoridade 

policial proceda à detenção do infrator, pois, segundo Mendonça (2011, p. 159), “[...] o que se 

busca neste momento do flagrante é impedir a continuidade da prática delitiva. Aqui, 

portanto, o interesse não é apenas do particular, mas de toda a coletividade.” Como bem 

lembra Bonfim (2011, p. 67), a prisão em flagrante divide-se em três momentos distintos: a) 

captura; b) lavratura do auto; c) custódia ou recolhimento ao cárcere. Destarte, pode-se 

afirmar que o ato de captura possui natureza essencialmente administrativa e não é, portanto, 

condicionado a qualquer postura do ofendido. 

 Nessa hipótese, deverá a autoridade policial aguardar a manifestação da vítima 

pelo prazo máximo de 24 horas, uma vez que este é o período determinado pelo art. 306, § 1º, 

do CPP, para facção do auto de prisão em flagrante. Lima (2011, p. 199) observa que “[...] 

não se exige qualquer formalismo nessa manifestação de vontade, bastando estar evidenciada 

a intenção da vítima de que o autor do delito seja responsabilizado criminalmente.” 

Ultrapassado esse prazo, deverá ser liberado o suposto autor de crime, sem prejuízo da 

posterior instauração do inquérito policial caso a vítima manifeste-se dentro do prazo 

decadencial. 

 A prisão em flagrante, como já dito, constitui a única forma de restrição 

provisória do direito de liberdade que não resulta de provimento jurisdicional, por expressa 

determinação do art. 5º, inciso LXI, da CF/88. Por isso, ressaltam Grinover, Gomes Filho e 

Fernandes (2001, p. 284) que “[...] a obediência às formalidades previstas em lei [...] 

representam, em última análise, a garantia do cidadão contra possíveis abusos cometidos em 

nome da repressão dos delitos.” Fundamental, portanto, todo um zelo por parte da autoridade 

policial em relação às garantias constitucionais do preso e às formalidades do auto de prisão 

em flagrante.  

A atenção ao auto de prisão em flagrante é primordial, uma vez que se trata do 

instrumento no qual constarão os elementos e as circunstâncias da infração penal. Se não 

houver um maior cuidado quanto a tal ato, como poderá o magistrado realizar um adequado 

controle de legalidade em momento posterior? A respeito, já proferia Marques (1965, p. 73): 
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De modo geral, as formalidades do auto de flagrante são indeclináveis, pois que o 
referido auto é exigido ad solemnitatem, como instrumento imprescindível da 
coação cautelar que vem nele documentada. Trata-se de prisão em que, 
excepcionalmente, fica dispensada a ordem escrita da autoridade judiciária: por essa 
razão, as formalidades e cautelas que a lei prevê, no tocante à lavratura do auto, são 
sacramentais, porquanto se constituem em meio e modo da tutela da liberdade.86 
 

É importante ressaltar que o reconhecimento da nulidade do auto de prisão em 

flagrante invalida apenas a prisão, não maculando a posterior ação penal.87 Tampouco fica 

impossibilitada a decretação de uma prisão cautelar imediatamente após o relaxamento da 

prisão em flagrante ilegal88, desde que o magistrado, fundamentadamente, demonstre a 

existência das bases cautelares da medida restritiva e a insuficiência das cautelares diversas da 

prisão. 

Lavrado o auto de prisão em flagrante, exige-se a comunicação da prisão a 

diversas autoridades, especialmente o magistrado. Trata-se de procedimento imprescindível, 

com o fito de analisar a legalidade do ato e a necessidade e adequação da medida. 

 Em primeiro lugar, analisemos a comunicação ao juiz. O art. 5º, inciso LXII, da 

Constituição Federal, estabelece que “a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre 

serão imediatamente comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele 

indicada.” O art. 306, § 1º, do CPP, por sua vez, dispõe que o auto de prisão em flagrante 

deverá ser encaminhado em até 24 horas ao magistrado. Haveria distinção entre esses dois 

momentos ou o imediatismo do dispositivo constitucional deve ser interpretado em 

consonância com a lei processual penal? 

A questão não é pacífica na doutrina, embora pareça haver uma tendência 

favorável à distinção das referidas situações. Nesse sentido, Lopes Júnior (2011, p. 51) é 

enfático no sentido de que a comunicação ao juiz deve ser imediata. A consequência da 

inobservância dessa regra seria a ilegalidade da prisão em flagrante. A propósito, entende 

Lima (2011, p. 131, grifo original) que: 

 

Uma coisa é a imediata comunicação da prisão à autoridade judiciária. Como a 
própria Constituição Federal dispõe em seu art. 5º, inciso LXII, tal comunicação 
deve ser imediata, ou seja, tão logo haja o cerceamento à liberdade de locomoção, o 

                                                 
86Acrescentam Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2001, p. 285, grifo original) que “todas essas formalidades 

são sacramentais e constituem elementos essenciais desse ato processual complexo, sendo certo que seu 
desatendimento deve resultar no reconhecimento de sua invalidade, nos termos do art. 564, IV, CPP; trata-se, 
ademais, de nulidade absoluta, por infrigência à garantia constitucional, pois sem a rigorosa observância desses 
requisitos legais o auto em questão não atinge sua finalidade, que é a de legitimar essa forma excepcional de 
prisão, não sendo aplicável, nesse particular, o disposto pelo art. 572, II, CPP.” 

87STF, RHC nº 61.252, relator Min. Rafael Mayer, julgado em 24 nov.1983. 
88STJ, RHC nº 3.036, relator Min. Jesus Costa Lima, julgado em 29 set.1993; STJ, RHC nº 3.429, relator Min. 

Pedro Acioli, julgado em 12 abr.1994. 
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juiz competente deve ser comunicado acerca da prisão. Outra coisa é a posterior 
remessa do auto de prisão em flagrante delito, em até 24 (vinte e quatro) horas 
depois da captura. A comunicação imediata informa a autoridade judiciária de que 
há uma pessoa que está detida sem que haja prévia autorização judicial, 
possibilitando que o magistrado, a partir de então, passe a controlar os passos da 
autoridade policial, até mesmo no que toca à conclusão do auto de prisão em 
flagrante no prazo legal de 24 (vinte e quatro) horas.89 

 

Adotando posicionamento diverso, Mendonça (2011, p. 202) e Bonfim (2011, p. 

74-75) compreendem que a comunicação imediata deve ser entendida nos termos do Código 

de Processo Penal. Por conseguinte, a imediatidade seria observada quando a ciência ao 

magistrado ocorrer no prazo de 24 horas, posto que imprescindível ao devido controle de 

legalidade do flagrante que o juiz tenha em mãos cópia do auto de prisão em flagrante. 

Parece-nos que a razão está com a primeira corrente. Apesar de, em uma análise 

superficial, a comunicação imediata constituir mera formalidade inócua, pois o juiz não teria 

como aferir nesse momento a legalidade da prisão em flagrante, a ciência do ato, nesse 

momento inicial, guarda outro escopo: permitir que o magistrado possa acompanhar o iter 

procedimental da elaboração do auto de prisão em flagrante, observando se houve o devido 

cumprimento das garantias constitucionais do preso pela autoridade policial. 

A ausência de comunicação do flagrante à autoridade judiciária caracteriza o 

delito de abuso de autoridade, nos exatos termos do art. 4º, alínea “c”, da Lei nº 4.898/65. 

Quanto à prisão em si, antigos julgados dos Tribunais Superiores apontavam no sentido de 

que a mera falta de comunicação não teria o condão de excluir a legalidade da clausura90, 

gerando tão somente a responsabilidade funcional e criminal por parte da autoridade que 

presidiu o auto de prisão em flagrante. Contudo, uma posição mais consentânea com a 

sistemática constitucional seria considerar que a ausência de comunicação ao juiz caracteriza 

grave violação à determinação constitucional, que foi insculpida na Carta Magna como 

garantia do preso contra possíveis arbítrios do Estado. Nas palavras de Grinover, Gomes Filho 

e Fernandes (2001, p. 24):  

 

Os preceitos constitucionais com relevância processual tem a natureza de normas de 
garantia, ou seja, de normas colocadas pela Constituição como garantia das partes e 
do próprio processo. [...] Nessa dimensão garantidora das normas constitucionais-
processuais, não sobra espaço para a mera irregularidade sem sanção ou nulidade 
relativa. A atipicidade constitucional, no quadro das garantias, importa sempre uma 
violação a preceitos maiores, relativos à observância dos direitos fundamentais e a 
normas de ordem pública. 

 
                                                 
89Na mesma linha de entendimento, Távora e Alencar (2012, p. 577). 
90STF, RHC nº 64.152, relator Min. Aldir Passarinho, julgado em 27 jun.1986; STJ, HC nº 28.575, relator Min. 

Felix Fischer, julgado em 01 set.2003. 
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Portanto, nas situações em que a autoridade policial não proceder à comunicação 

imediata da prisão em flagrante ao juiz, a restrição de liberdade será ilegal, sendo imperativo 

o relaxamento da prisão. Todavia, é interessante anotar que a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores é tranquila no sentido de que a comunicação do flagrante ao juiz em um prazo 

mais dilatado não caracteriza, por si só, a ilegalidade da prisão, desde que os demais 

requisitos formais tenham sido observados.91  

Semelhante raciocínio poderia ser aplicado, teoricamente, ao procedimento de 

remessa do auto de prisão em flagrante, embora a redação do art. 306, § 1º, do CPP, faça 

expressa menção ao prazo de 24 horas. Parece-nos que referido prazo possui natureza 

peremptória, diferentemente do art. 5º, inciso LXII, da CF, que comporta subjetivismos em 

relação à interpretação do vernáculo “imediatamente”. A respeito, precisas as lições de Nucci 

(2011, p. 603), a saber: 

 

Esse prazo é improrrogável, pois a prisão, ato constritivo de cerceamento da 
liberdade, configura um natural constrangimento, motivo pelo qual não se devem 
admitir concessões. Não se contam as 24 horas a partir do término da lavratura do 
auto, pois isso ampliaria muito o tempo para que o indiciado ficasse sabendo, 
formalmente, qual o teor da acusação que o mantém preso. O prazo se inicia quando 
a prisão se concretiza, ainda fora da delegacia de polícia. 

 

O Ministério Público também deverá ser comunicado da prisão em flagrante, 

conforme dispõe a nova redação do art. 306, caput, do estatuto processual penal. Em sentido 

similar, o art. 10, da Lei Complementar nº 75/93, já estabelecia a necessidade de comunicação 

imediata de qualquer prisão ao membro do Ministério Público da União. A Lei nº 12.403/11 

veio apenas generalizar essa necessidade de cientificação ao Parquet em outras esferas 

estatais. 

Ainda nesse contexto de comunicação da prisão em flagrante, o art. 306, § 1º, do 

CPP, com redação dada pela Lei nº 11.449/07, prevê ainda o encaminhamento, no lapso 

temporal de 24 horas, de cópia integral do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública, 

caso o encarcerado não informe o nome de seu advogado. A jurisprudência vem entendendo 

                                                 
91“Vem entendendo esta Corte Superior que a demora na comunicação do flagrante, desde que inserida em lapso 

temporal razoável – como se dá na espécie em exame – constitui mera irregularidade, se respeitados os demais 
requisitos legais.” (STJ, HC nº 85.071, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16/04/08); 
“Descumprimento do inciso LXII do art. 5º da Constituição: circunstância que não compromete a materialidade 
dos delitos e sua autoria, nem autoriza o trancamento da ação penal, podendo ensejar a responsabilidade das 
autoridades envolvidas.” (STF, HC nº 68.503, relator Min. Célio Borja, julgado em 19 mar.1991). 
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que a demora ou a ausência de comunicação à referida instituição caracteriza mera 

irregularidade, que não dá ensejo ao relaxamento do flagrante.92 

Concluídas essas breves considerações sobre a prisão em flagrante, retoma-se a 

análise das opções conferidas ao magistrado pelo art. 310 do CPP. Ao receber o auto de prisão 

em flagrante, poderá o juiz impor, isolada ou conjuntamente, as medidas cautelares diversas 

da prisão previstas no art. 319 do CPP. Embora o art. 310 não faça expressa menção a tal 

possibilidade, pode-se extraí-la da parte final de seu inciso II, que determina como uma das 

condições para decretação de prisão preventiva a demonstração da inadequação ou 

insuficiência das cautelares diversas da prisão. Ademais, recorde-se que o art. 282 constitui 

norma geral do novo sistema de cautelares penais, sendo plenamente aplicável nesse 

momento. 

Inadequadas e insuficientes as medidas alternativas à prisão, poderá o magistrado, 

fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, de acordo com o 

art. 310, inciso II, da lei penal adjetiva. Apesar de não haver referência expressa nesse 

dispositivo, parece-nos que o juiz também poderá converter o flagrante em prisão temporária, 

até mesmo porque essa modalidade de prisão cautelar é específica da fase pré-processual. 

Aludido artigo rechaçou, como já dito, qualquer possibilidade de manutenção 

automática de prisão em flagrante desprovida de fundamentação. Reconheceu o legislador a 

precariedade da custódia decorrente do estado de flagrância. É imperativo, portanto, para a 

continuidade da detenção, a conversão da prisão em flagrante em prisão cautelar. 

Essa conversão deve ser fundamentada. Trata-se de consequência do princípio da 

motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, inciso IX, da CF/88, devidamente 

consagrado em inúmeros dispositivos do Código de Processo Penal após a reforma 

empreendida pela Lei nº 12.403/11. Deverá ser demonstrada, com base em prova razoável, a 

existência do periculum libertatis e do fumus comissi delicti. Reside, neste processo de 

verificação, o grande problema da conversão de prisão em flagrante em prisão cautelar, 

especialmente quanto à constatação do periculum libertatis. 

O fumus comissi delicti, em regra, não traria maiores dúvidas, uma vez que o 

próprio flagrante já constitui a visibilidade do delito. Contudo, percebe-se que há um certo 

escalonamento das modalidades de prisão em flagrante previstas no art. 302, do CPP, quanto 

a maior ou menor “clareza” da aparência da prática do ilícito. Se nos incisos I e II do referido 

artigo o fumus comissi delicti é mais evidente, o mesmo não pode ser dito quanto às situações 

                                                 
92STJ, RHC nº 25.633, relator Min. Felix Fischer, julgado em 13 ago.2009. 
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de flagrância insculpidas nos incisos III e IV, quando o pressuposto cautelar em exame é 

praticamente presumido pelo legislador. A propósito, salutares as considerações de Tornaghi 

(1978, p. 267-268), a saber: 

 

É óbvio que o quase-flagrante é menos convincente do que o flagrante verdadeiro, 
tem menor eficácia probatória. Não que a lei haja estabelecido previamente uma 
escala de valores, o que é próprio do sistema das provas legais e não se compadece 
com o da livre convicção. Mas a verdade é que, no caso de quase-flagrante, a autoria 
é presumida, decorre dos indícios que apontam alguém como autor. [...] A 
consagração da quase-flagrância em lei advém, portanto, não de sua perfeita 
identidade com a flagrância, mas do fato de que dela se aproxima: não torna certa a 
autoria, mas a faz provável; e tal como na flagrância verdadeira, também na quase -
flagrância é grande a indignação dos circunstantes, o escândalo, o desassosego. E, 
por outro lado, a necessidade de colher de imediato os elementos de prova, os 
vestígios materiais deixados pelo fato ainda recente antes que eles desapareçam, que 
eles se extingam, e a possibilidade de obter a versão do indiciado, de fazer os 
reconhecimentos, tudo isso leva a considerar flagrante o que na verdade é parecido 
com flagrante, quase-flagrante, e a permitir a prisão daquele contra o qual há 
indícios de autoria. 

  

Nesta senda, se o juiz deduzir do auto de prisão em flagrante que a conduta foi 

praticada sob a égide de uma cláusula excludente de ilicitude (ou de culpabilidade), deverá 

conceder liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos 

processuais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 310. Poderá ainda, caso entenda que a 

conduta praticada pelo agente não se adequava a qualquer tipo penal, relaxar a prisão e, 

consequentemente, restituir a liberdade plena do detido. 

A demonstração do periculum libertatis é um pouco mais complexa. Como bem 

ressalta Fernandes (2003, p. 304): 

 

Nem sempre quem é pilhado em flagrante deve ser recolhido ao cárcere, pois nem 
sempre seria justificada a sua prisão. Pode a pessoa, com residência fixa, trabalho 
certo, família regularmente constituída, nunca ter se envolvido criminalmente e ser 
esse o seu único deslize. Será encaminhado ao cárcere pela simples circunstância do 
flagrante, não porque o recolhimento fosse necessário.  

 

Isso ocorre porque o periculum libertatis adquire contornos diferentes em relação 

à prisão em flagrante. O pressuposto cautelar em tela é limitado pelos dois principais escopos 

da prisão em flagrante, que justificam sua decretação imediata sem necessidade de 

provimento judicial. Segundo Mendonça (2011, p. 134-135), o primeiro escopo é a reação 

social, evitando que a infração se consume ou que haja seu exaurimento; o segundo é a 

colheita imediata e acautelamento das provas, pois a documentação imediata assegura a 

melhor apuração dos fatos. Essas finalidades são alcançadas em curto espaço de tempo, daí a 
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necessidade de demonstrar-se o periculum libertatis por meio de outros elementos para que 

subsista a clausura. 

A fundamentação da decisão que converte o flagrante em prisão cautelar deverá 

lastrear-se em fundamentos sólidos, concretos, que demonstrem a existência dos pressupostos 

cautelares e a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Deverá 

ser orientada sempre pelo princípio da proporcionalidade, de modo a verificar-se a real 

necessidade de uma medida restritiva de liberdade mais gravosa.  

Uma leitura superficial do art. 310, inciso II, do CPP, poderia conduzir à 

conclusão de que o magistrado pode converter a prisão preventiva de ofício. Tal assertiva não 

pode prosperar. Ora, não é possível que seja imposta prisão preventiva de ofício na fase pré-

processual, sob pena de violação do sistema acusatório. Portanto, para que haja a conversão 

do flagrante em prisão preventiva, o juiz dependerá de representação da autoridade policial ou 

de requerimento do Ministério Público ou do querelante.93 

Ademais, apesar do mencionado artigo referir-se apenas às condições do art. 312, 

do CPP, para a conversão em preventiva, deverão ser observadas, logicamente, as condições 

de admissibilidade da medida extrema indicadas no art. 313 da lei penal adjetiva. Realmente, 

caso não se tratasse de um crime passível de prisão preventiva autônoma, admitir a conversão 

de qualquer delito afrontaria o princípio da proporcionalidade. 

A quarta alternativa para o magistrado, quando recebe o auto de prisão em 

flagrante, é a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. Trata-se, em verdade, de 

medida cautelar diversa da prisão, pela qual o infrator fica vinculado ao processo e deve 

cumprir uma série de deveres processuais. Obviamente, sua imposição deverá ser 

devidamente fundamentada, observando-se o preenchimento dos requisitos trazidos pelo art. 

282 do CPP. 

A opção trazida pelo art. 310, inciso III, do CPP, deflui da regra do art. 5º, inciso 

LXVI, da Constituição Federal, pela qual “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, 

quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.” Ademais, decorre também do 

art. 521 do estatuto processual penal, que estabelece o dever do juiz em conceder liberdade 

                                                 
93Nessa linha de entendimento, Lima (2011, p. 138) e Távora e Alencar (2012, p. 578). Adotando 

posicionamento diverso, Mendonça (2011, p. 228) compreende que o magistrado não atuaria de ofício quando 
procedesse à conversão sem a manifestação dos devidos legitimados, pois “[...] em verdade, na hipótese do art. 
310, já houve uma anterior prisão em flagrante, de sorte que o magistrado não está tomando qualquer 
iniciativa. A prisão em flagrante já foi realizada por qualquer do povo ou pela autoridade policial e o 
magistrado, em verdade, apenas verifica se há necessidade de sua manutenção.” Também comunga deste 
último entendimento Avena (2012, p. 839). 
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provisória, cumulada ou não com as cautelares do art. 319 e observadas as condições do art. 

282, caso estejam ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva. 

Outra possibilidade para o magistrado é a concessão de liberdade incondicionada 

ao preso em flagrante, apesar do art. 310, do estatuto processual penal, não trazer qualquer 

referência a respeito. É cediço que a imposição de qualquer medida cautelar de natureza 

pessoal depende da existência de bases cautelares. Portanto, a ausência dessas bases implica 

na impossibilidade de aplicação de qualquer medida provisória restritiva da liberdade. O preso 

em flagrante seria restituído ao status quo ante à captura. Nada impede, contudo, que, 

posteriormente, seja decretada uma medida cautelar, em razão da sujeição à cláusula rebus sic 

stantibus. 

Da mesma forma, nos termos do art. 283, § 1º, do CPP, não serão aplicadas 

quaisquer medidas cautelares àquele que praticou infração a que não for cominada pena 

privativa de liberdade. Também nesse caso, a liberdade deverá ser restituída de forma plena, 

sem condicionamentos ou vínculos processuais. 

Deve-se questionar se o magistrado está sujeito a prazo para aplicar qualquer uma 

das alternativas instituídas pelo art. 310 do CPP. É certo que o juiz receberá o auto de prisão 

em flagrante em até 24 horas, conforme art. 306 do CPP. Todavia, a Lei nº 12.403/11 não 

fixou expressamente qualquer prazo para que o juiz realize sua decisão. A controvérsia parece 

ser muito bem solucionada por Mendonça (2011, p. 218), a saber: 

 

Qual o prazo que o magistrado possui para aplicar o art. 310? A lei não fixou 
expressamente esse prazo, ao menos não no art. 310. Porém, analisando 
sistematicamente a reforma introduzida pela Lei 12.403/11, verifica-se que o 
referido prazo é de 48 horas. Realmente extrai-se do art. 322, parágrafo único, do 
CPP, que o juiz, no caso de crimes cuja pena é superior a quatro anos, deverá decidir 
sobre a concessão da fiança no prazo de 48 horas. Relembre-se que a fiança é uma 
das formas de liberdade provisória, conforme se deflui do art. 310, inc. II, c.c o art. 
319, inc. VIII. Assim, se para concessão da liberdade provisória com fiança (art. 
310, inc. II, c.c o art. 322, parágrafo único) o legislador fixa prazo de 48 horas, 
indubitável que esse deve ser o prazo máximo dentro do qual o magistrado deverá 
também analisar as hipóteses do art. 310. [...] Em síntese, são 24 horas para a 
autoridade policial comunicar o juiz sobre a prisão, somadas às 48 horas dentro das 
quais o juiz deve aplicar o art. 310, do CPP, chegando-se ao lapso máximo de 72 
horas. 

 

Uma das principais alterações promovidas pela Lei nº 12.403/11 diz respeito à 

observância, quando cabível, do contraditório no procedimento de imposição de medidas 

cautelares. Embora o art. 310, do CPP, não faça referência a respeito, será plenamente 

aplicável o art. 282, § 3º, do estatuto processual penal. Como o infrator já se encontra 
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encarcerado, oportunizar o contraditório à parte contrária não traria, em tese, perigo de 

ineficácia da medida cautelar a ser imposta. 

 Contudo, como bem lembra Mendonça (2011, p. 219), como o lapso temporal 

para o magistrado decidir é exíguo, o legislador não incluiu a possibilidade de oitiva prévia da 

defesa. De acordo com o referido art. 282, § 3º, o contraditório poderá ser diferido nos casos 

de urgência. Amolda-se, perfeitamente, o contexto fático do art. 310 a esta ressalva. Ademais, 

as decisões passíveis de serem tomadas pelo magistrado dificilmente irão piorar a situação do 

detido, que já se encontra encarcerado. Nada obsta, porém, que a defesa manifeste-se no prazo 

de 48 horas em relação à aplicação do art. 310.  

Em relação ao Ministério Público, apesar da omissão da Lei nº 12.403/11 a 

respeito, é imprescindível sua oitiva, em razão de seu “desenho” constitucional e de sua 

própria condição de figura principal do modelo acusatório brasileiro. 
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4 MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO 

 

A abordagem que será dada ao presente capítulo pauta-se em uma análise das 

medidas cautelares de natureza pessoal introduzidas pela Lei Federal nº 12.403/11, marcada 

por forte influência da legislação europeia. Segundo Delmanto (2008, p. 190), há uma 

diferença significativa no tratamento das medidas cautelares de natureza pessoal entre as 

legislações europeias e latino-americanas. Enquanto estas limitam-se, em regra, à disciplina 

da prisão provisória e da liberdade provisória com tênues vínculos do acusado ao processo, 

aquelas restringem o carcer ad custodiam aos casos de estrita necessidade, devendo-se optar 

sempre pela aplicação de outras medidas cautelares menos ofensivas. 

Esta diferença não mais persiste no Código de Processo Penal brasileiro após o 

advento do novel diploma legislativo, que inseriu um leque de opções intermediárias às 

prisões provisórias. A Lei Federal nº 12.403/11 possui dois principais escopos. O primeiro 

deles é de natureza político-social, qual seja o controle da superpopulação carcerária no 

contexto de banalização do uso da prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro. Uma 

medida que deveria ser utilizada de forma excepcional vinha constituindo, em verdade, a 

regra, aumentando ainda mais o contingente carcerário. Como bem assevera Lopes Júnior 

(2011, p. 24): 

 

[...] [consagrava-se] o absurdo primado das hipóteses sobre os fatos, pois prende-se 
para investigar, quando, na verdade, primeiro se deveria investigar, diligenciar, para 
somente após prender, uma vez suficientemente demonstrados o fumus comissi 
delicti e o periculum libertatis. 

 

A constatação da falência da pena privativa de liberdade em todo o mundo deu 

azo à instituição de medidas cautelares descarcerizadoras, com a finalidade de evitar a prisão 

provisória excessiva, injusta e abusiva, reclamadas pelo movimentos político-criminais 

minimalistas (não-intervencionistas). Segundo Gomes (2011, p. 31), esses movimentos 

caracterizam-se pela “[...] abolição ou drástica redução da intervenção estatal ‘penal’ ou 

‘prisional’ para a resolução dos conflitos penais: confiam na e procuram incrementar a 

resposta social, informal ou a aplicação de penas ou medidas alternativas à prisão.” Portanto, 

pode-se inserir as medidas cautelares de natureza pessoal agora previstas na lei penal adjetiva 

brasileira dentro da tendência mundial dos processos de descarcerização. 

O segundo escopo da lei que alterou o sistema de cautelares penais é de natureza 

essencialmente jurídica, que pode ser percebida em diversas perspectivas. Em primeiro lugar, 
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eliminou-se formalmente, no Código de Processo Penal, qualquer possibilidade de prisão 

preventiva automática, como efeito imediato de determinadas decisões judiciais (pronúncia, 

sentença condenatória recorrível e acórdão condenatório na pendência de recursos especiais 

sem efeito suspensivo), adequando expressamente o estatuto processual penal ao princípio da 

presunção de inocência. Esse objetivo da lei em comento foi bem delineado no capítulo dois 

deste trabalho. 

Em segundo lugar, consagrou-se o princípio da proporcionalidade, apenas 

implícito na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, de forma expressa no novo 

sistema de cautelares penais. A prisão preventiva passa a ser a ultima ratio desse sistema, em 

razão da excessiva restrição de liberdade que proporciona. A primazia, na imposição de 

mecanismos constritivos de liberdade, é destinada às medidas cautelares de natureza pessoal 

estabelecidas pela Lei Federal nº 12.403/11. Por conseguinte, a prisão preventiva é 

excepcional e só poderá ser decretada em caso de absoluta necessidade. 

Privilegiou-se ainda o princípio da individualização das medidas cautelares, 

verdadeiro corolário do princípio da individualização da pena, que também se estende às 

medidas cautelares. Com o fito de tutelar os bens jurídicos determinados pelo legislador, 

deverá ser decretada a restrição mais adequada ao caso concreto, de acordo com as 

circunstâncias fáticas e as características do agente. Pode-se inserir o princípio em tela no 

contexto do princípio da proporcionalidade. 

Ademais, diante de tão odiosa reprimenda quanto uma prisão cautelar, a 

instituição de medidas cautelares descarcerizadoras constitui clara homenagem ao princípio 

da dignidade da pessoa humana.  São conhecidos os efeitos deletérios do sistema 

penitenciário sobre o recluso, conforme se tratou no primeiro capítulo. Evita-se ainda a 

estigmatização social causada por qualquer modalidade de encarceramento. 

 Serão tratados neste capítulo a estrutura principiológica das medidas cautelares de 

natureza pessoal, suas características, a legitimidade para requerê-las, os recursos cabíveis e 

as medidas cautelares alternativas à prisão em espécie, além de outros aspectos que lhes são 

concernentes. 

 

4.1 Cautelaridade. Instrumentalidade 

 

O provimento judicial definitivo não pode ser ministrado instantaneamente. A 

composição de um conflito de interesses, através do processo, só é atingida mediante a 

concatenação de atos lógicos que assegurem o resguardo dos interesses das partes e a 
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possibilidade do julgador formar o convencimento mais adequado acerca da lide. Portanto, 

processo é forma e garantia para as partes. 

O ideal é que o provimento judicial fosse concedido de forma imediata, tão logo 

ajuizada fosse a demanda. Contudo, nas palavras de Cintra, Grinover e Dinamarco (2007, p. 

339), “a instantaneidade do provimento jurisdicional de mérito não é possível na prática, 

porque o desenvolvimento das atividades para a declaração e a execução reclama tempo.” 

É indubitável que o transcurso do tempo exigido pela tramitação processual pode 

acarretar variações muitas vezes irremediáveis nas coisas, pessoas e situações jurídicas 

relacionadas ao processo. O paradoxo existente em relação ao vetor “tempo” no processo é 

evidente: da mesma forma que a duração do processo é necessária para a correta atuação 

jurisdicional, essa mesma duração permite ao demandado, seja por uma postura ativa de sua 

parte, seja pelo perecimento natural do direito em decorrência do decurso temporal, burlar, 

total ou parcialmente, os direitos pleiteados.  

De acordo com Theodoro Júnior (1993, p. 40):  

 

[...] não basta ao ideal de justiça garantir a solução ideal para todos os conflitos; o 
que é imprescindível é que essa solução seja efetivamente justa, isto é, apta, útil e 
eficaz para outorgar à parte a tutela prática a que tem direito, segundo a ordem 
jurídica vigente. 

 

 Na mesma linha de entendimento, observa Delmanto (2008, p. 87) que “se fosse 

possível a solução do litígio no mesmo instante em que a ação fosse ajuizada, não haveria 

necessidade de provimentos ou medidas cautelares.” 

Para assegurar a utilidade e eficácia da prestação jurisdicional aos fins do 

processo, os órgãos jurisdicionais contam com mecanismos para assegurar a permanência e a 

conservação do status quo processual, que podem atingir sujeitos, coisas e provas processuais. 

Trata-se dos provimentos cautelares que, segundo Calamandrei (1936 apud DINAMARCO, 

1994, p. 260), representam: 

 

Uma conciliação entre duas exigências geralmente contrastantes na Justiça, ou seja, 
a da celeridade e a da ponderação; entre fazer logo, porém mal, e fazer bem, mas 
tardiamente, os provimentos cautelares visam, sobretudo, a fazer logo, deixando que 
o problema do bem e do mal, isto é, da justiça intrínseca do provimento, seja 
resolvido mais tarde, com a necessária ponderação, nas sossegadas formas do 
processo ordinário.  

 

O processo cautelar, portanto, é acessório ao processo principal, pois seu escopo 

será, sempre, o de resguardar a efetividade deste último. Se o processo é instrumento para a 
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prestação jurisdicional, a tutela cautelar tem natureza instrumental qualificada. Em termos 

matemáticos, pode-se afirmar que constitui instrumento “ao quadrado”, ou seja, um 

“instrumento do instrumento”. Nesta senda, Dinamarco (1994, p. 261) leciona que: 

 

A instrumentalidade das medidas cautelares às principais (cognitivas, executivas) é 
instrumentalidade eventual e de segundo grau. É eventual, porque se efetivará se e 
quando houver necessidade do processo principal. É de segundo grau, porque as 
medidas cautelares colocam-se como instrumento a serviço do processo: elas servem 
à eficiência do provimento jurisdicional principal e este, por sua vez, serve ao direito 
material e à própria sociedade. 

 

Os provimentos cautelares dependem de dois requisitos para sua decretação, quais 

sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. De modo bem sucinto, o fumus boni iuris 

representa a plausibilidade de existência do direito alegado, que deve ser entendido, segundo 

Scarpinella Bueno (2009, p. 210), “[...] como a suficiência de que o magistrado convença-se 

sumariamente da existência do direito e das consequências jurídicas pretendidas pelo autor 

para a concessão da tutela jurisdicional.” O periculum in mora, por sua vez, pode ser 

traduzido como o perigo na demora da prestação jurisdicional. 

A constatação dessas bases cautelares é atingida mediante cognição sumária, uma 

vez que o magistrado encontra-se premido pelo tempo. Trata-se, em verdade, de um juízo de 

probabilidade, que não deve ser confundido com juízo de possibilidade. Mendonça (2011, p. 

30) distingue com clareza as duas situações, a saber: 

 

O juízo do possível é um juízo neutral, que possui elementos tanto em um sentido 
como em outro. Quando se afirma que algo é possível, há a mesma chance ou ao 
menos próxima de aquilo ser possível (é possível que caia um raio em determinada 
residência, por exemplo). [...] Por outro lado, o juízo do provável é coisa diversa: é 
um juízo aneutral, em que há mais elementos em uma direção que em outra. Quando 
se afirma que algo é provável, há mais indicadores em um sentido que em sentido 
contrário, embora a dúvida ainda possa persistir. 

 

No âmbito do processo penal, as providências cautelares podem ser divididas da 

seguinte maneira, conforme lição de Lima (2011, p. 02-03): 

 

a) medidas cautelares de natureza civil (reais): são aquelas relacionadas à reparação 
do dano e ao perdimento de bens como efeito da condenação. No CPP, são as 
medidas assecuratórias dispostas entre os arts. 125 e 144 do estatuto processual 
penal (sequestro, arresto e hipoteca legal), e a restituição de coisas apreendidas, 
prevista nos arts. 118 a 124 do CPP, quando requerida e deferida pelo juiz. [...]; b) 
medidas cautelares relativas à prova, tanto para efeito penal quanto para efeito civil: 
as medidas cautelares relativas às provas são a busca e apreensão, prevista nos arts. 
240 e seguintes do CPP, assim como a produção antecipada de prova testemunhal, 
disposta no art. 225 do CPP, também conhecida como depoimento ad perpetuam rei 
memoriam, que também está prevista no art. 366 do CPP. [...]; c) medidas cautelares 
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de natureza pessoal: são aquelas medidas restritivas ou privativas da liberdade de 
locomoção adotadas contra o imputado durante as investigações ou no curso do 
processo, com o objetivo de assegurar a eficácia do processo, importando algum 
grau de sacrifício da liberdade do sujeito passivo da cautela, ora em maior grau de 
intensidade (v.g., prisão preventiva, temporária), ora com menor lesividade (v.g., 
medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP). 

 

Ainda que a doutrina majoritária compreenda inexistir um processo penal cautelar 

autônomo1, os aludidos pressupostos cautelares são indeclináveis para que haja a imposição 

de qualquer medida cautelar. Para a decretação de qualquer providência restritiva de liberdade 

antes do trânsito em julgado, momento no qual se passa ao cumprimento da pena, é necessário 

que a medida seja dotada de cautelaridade, que é concretizada pela demonstração do fumus 

boni iuris e do periculum in mora.  

Admitir qualquer dessas medidas sem que haja cautelaridade equivale a 

considerar possível a antecipação da pena (e sua consequente execução provisória) e a adoção 

de provimentos cautelares de natureza pessoal como efeito automático da prática de 

determinada infração penal ou da prolação de certa decisão judicial, o que não se coaduna 

com a sistemática constitucional brasileira. Como bem observa Mendonça (2011, p. 38), “[...] 

as medidas cautelares penais não podem ter como objetivo o cumprimento das finalidades 

próprias da pena, ou seja, não podem ter caráter retributivo, preventivo-geral ou preventivo-

especial, mas apenas tutelar os fins da própria persecução penal.” 

Contudo, nem sempre a transposição integral de categorias do processo civil para 

o processo penal revela-se adequada. É o caso do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

termos que se mostram impróprios para a realidade processual penal. Segundo Lopes Júnior. 

(2011, p. 08), “o equívoco consiste em buscar a aplicação literal da doutrina processual civil 

ao processo penal, exatamente em um ponto em que devemos respeitar as categorias jurídicas 

próprias do processo penal [...]”. 

Em primeiro lugar, constitui uma impropriedade jurídica e semântica afirmar que 

para decretação de medida cautelar de natureza pessoal é necessária a existência de fumus 

boni iuris. Leciona Lopes Júnior (2011, p. 08) que: 

 

                                                 
1“Há que se observar que, ao contrário do que ocorre no processo de natureza não penal, inexiste no processo 
penal o processo cautelar propriamente dito, no sentido mais tradicional da teoria geral do processo, a exigir a 
demanda, partes legitimadas, pedidos e demais requisitos da citada tutela processual (cautelar).” (OLIVEIRA, 
2011, p. 11). Acrescenta Lopes Júnior (2011, p. 09) que “o processo penal pode ser de conhecimento ou de 
execução, inexistindo um verdadeiro processo penal cautelar. Logo, não havendo processo penal cautelar, não 
há que se falar de ação cautelar.” Portanto, no âmbito do processo penal, não há que se falar em processo 
cautelar autônomo, mas somente em medidas cautelares incidentais. 
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No processo penal, o requisito para decretação de uma medida coercitiva não é a 
probabilidade de existência do direito de acusação alegado, mas sim de um fato 
aparentemente punível. Logo, o correto é afirmar que o requisito para decretação de 
uma prisão cautelar é a existência do fumus comissi delicti, enquanto probabilidade 
da ocorrência de um delito (e não de um direito), ou, mais especificamente, na 
sistemática do CPP, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.  

   

Em segundo lugar, não se mostra correto falar em periculum in mora no contexto 

das medidas cautelares subjetivas. Na arguta lição de Gomes (2011, p. 34): 

 

[...] isso se justifica em relação às medidas reais. Não é a mora ou a demora que 
justifica a adoção de medidas cautelares pessoais, sim, é o estado de liberdade do 
agente que constitui o fundamento dessas medidas.  

 

O fator determinante não é o tempo, como leciona Lopes Júnior (2011, p. 08), mas 

a situação de perigo criada pela conduta do imputado. O perigo não brota do lapso temporal 

entre o ajuizamento da demanda e o provimento definitivo, mas sim da situação de liberdade 

do sujeito passivo que possa vir a perturbar o normal andamento do processo. 

A comprovação desses pressupostos seria obrigatória mesmo que não fossem 

expressamente previstos no CPP, pois se tratam de requisitos intrínsecos a qualquer medida 

cautelar. O fumus comissi delicti, por exemplo, encontra abrigo no art. 312, do estatuto 

processual penal, que faz menção à exigência de “prova da existência do crime” e de “indício 

suficiente de autoria” para decretação de prisão preventiva, porém o art. 282, do CPP, não o 

prevê de forma expressa. Como bem ressalta Lima (2011, p. 39), apesar do art. 282, do CPP, 

regra matriz do novo sistema de cautelares penais, não fazer clara menção ao fumus, não se 

pode perder de vista que estamos diante de um provimento cautelar. Nesta senda, leciona 

Delmanto (2008, p. 281) que: 

 

Com efeito, embora seja correto afirmar que as exigências para as ‘medidas 
cautelares diversas da prisão’ possam ser menores ou menos intensas do que as 
exigências feitas para a prisão preventiva, não poderia o Projeto deixar de ter 
exigido a presença do fumus comissi delicti, tal como fez para a prisão preventiva, 
sob pena de possível abuso na aplicação dessas medidas cautelares. [...] Dessa 
forma, não podem as ‘medidas cautelares diversas da prisão’, trazidas pelo projeto 
de reforma, ser aplicadas sem que estejam presentes os dois pressupostos básicos de 
toda medida cautelar restritiva da liberdade, quais sejam, o fumus comissi delicti e o 
periculum libertatis, até porque restringem também, embora com menor intensidade, 
a liberdade do acusado. 

 

Deve-se questionar se haveria ou não uma gradação entre o fumus comissi delicti 

necessário para a decretação de uma prisão processual e para a imposição de uma cautelar 

alternativa à prisão. Bonfim (2011, p. 26-27) entende que sim, uma vez que a lei não exigiria 
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para a decretação das medidas diversas da prisão a prova da materialidade do crime, posto 

que, como o escopo dessas medidas pode vir a ser a própria tutela da instrução criminal, seria 

ilógico “[...] cobrar como requisito o próprio fim ou escopo almejado ou justificado pela 

decretação da medida, como a produção de uma prova, por manifesta contraditio in re ipsa.” 

Observa ainda Bonfim (2011, p. 26-27) que: 

 

A situação é diversa, contudo, no que se refere à decretação da prisão preventiva, já 
que para esta, por ser a mais drástica das cautelares, expressamente exigiu o 
legislador, ademais dos ‘indícios de autoria’, também a ‘prova da materialidade do 
crime’, conforme expressamente prevê o art. 312, do CPP. Destarte, tem-se que os 
indícios de autoria são requisitos comuns a todos os tipos de cautelares, mas a prova 
da materialidade é requisito específico para a decretação da custódia preventiva. Há, 
pois, ao teor das exigências da lei processual, uma gradação ascendente do modo de 
cognição, entre o nominativo notitia criminis (necessário para a fase investigatória 
da persecução penal) para o opinio delicti (necessário para a decretação das 
custódias cautelares e para a denúncia) e daí para o corpus criminis ou corpus delicti 
(necessário para a preventiva e para a pronúncia), desvelando os modos ‘notícia’, 
‘suspeita’ e ‘prova’. 

 

Lima (2011, p. 38), por sua vez, liga o fumus comissi delicti das medidas 

cautelares diversas da prisão à “[...] presença de prova da materialidade e indícios de autoria 

do delito.” Gomes (2011, p. 34) entende que, para a decretação das medidas cautelares, “o 

juiz tem que ter a cautela de se cientificar (com um certo grau de convicção) de que houve um 

crime (um fato punível) e de que existem indícios suficientes de autoria.”  

Quanto aos “indícios suficientes de autoria”, a doutrina parece ser unívoca no 

sentido de que não há qualquer gradação entre a prisão preventiva e as medidas cautelares 

diversas da prisão, até mesmo porque a expressão guarda forte carga de subjetividade. Como 

aferir a suficiência dos indícios de autoria? Ademais, admitir “indícios suficientes de autoria” 

menos sólidos no contexto das cautelares alternativas ao cárcere traria perigosa insegurança 

jurídica ao sistema constitucional de garantias penais. 

A celeuma, portanto, parece cingir-se à questão da prova da existência do crime. 

Entendemos que a questão torna-se confusa em razão do uso indistinto, pela doutrina, das 

expressões “prova da materialidade” e “prova da existência” do crime. O art. 312, do CPP, 

não faz qualquer alusão à prova da materialidade, conforme entendimento supracitado, mas 

sim à prova da existência do crime. Ademais, deve-se perceber o paralelismo existente entre o 

art. 282 e o art. 312, ambos do CPP, especialmente no que tange às finalidades dos 

provimentos cautelares.   

Entendemos que não há qualquer variação de intensidade entre a prova da 

existência do crime para a prisão preventiva e para as medidas alternativas ao cárcere. Ou o 



152 
 

 

crime existe ou não existe. Considerar que a prova da infração possa ser menos contundente 

para impor um provimento diferente da prisão ofenderia o princípio da presunção de 

inocência e o princípio do in dubio pro reo. Ademais, relembre-se ainda que a interpretação 

de dispositivo que verse sobre restrição de liberdade deverá ser, em regra, restritiva. 

Falar em materialidade faz sentido apenas para infrações penais que deixam 

vestígios. Portanto, a questão poderia até persistir em relação a tais crimes. Poder-se-ia cogitar 

a desnecessidade do exame de corpo de delito para decretação das medidas previstas nos arts. 

319 e 320, ambos do CPP? A resposta, para nós, é negativa e por dois motivos. Em primeiro 

lugar, o art. 158, do estatuto processual penal, estabelece que “quando a infração deixar 

vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo 

supri-lo a confissão do acusado.” Logo, conforme leciona Avena (2012, p. 833): 

 

 [...] se a infração deixou vestígio e se é possível a realização do exame de corpo de 
delito, este é necessário sim, quer para a decretação da prisão preventiva, quer para 
as demais medidas cautelares alternativas.  
 

Em segundo lugar, o art. 312, do CPP, faz referência à “prova da existência do 

crime”, e não à “prova da materialidade do crime”. Não há, portanto, qualquer vinculação ao 

exame de corpo de delito para decretação de prisão preventiva, desde que os vestígios da 

infração tenham desaparecidos e o meio de prova em comento reste inviável, quando a prova 

testemunhal suprir-lhe-á a falta, conforme art. 167 do CPP. Nos outros casos, o exame de 

corpo de delito será considerado necessário. 

Enfim, o exame de corpo de delito não é imprescindível em todas as situações 

para a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, mas sua ausência também não é 

um óbice intransponível para a decretação da prisão preventiva. Nos casos em que o exame de 

corpo de delito mostre-se viável, mas não seja realizado, ocorrerá nulidade insanável da 

medida cautelar imposta, nos termos do art. 563, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual 

penal. 

Quanto ao periculum libertatis, deve-se perceber a similitude entre as finalidades 

da prisão preventiva e das medidas cautelares diversas da prisão. Há uma correspondência 

entre os arts. 282, inciso I, e 312, ambos do CPP, no que tange às causas que cristalizam o 

pressuposto cautelar em comento. Os referidos dispositivos, inclusive, repetem quase 

integralmente as hipóteses de imposição das medidas restritivas com fito de resguardar a 

aplicação da lei penal e a instrução criminal. 
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O mesmo não ocorre em relação à garantia da ordem pública, que é 

expressamente prevista no art. 312 do CPP, mas não encontra reprodução literal no art. 282, 

inciso I, do estatuto processual penal. Ocorre, contudo, que esse último dispositivo possui 

natureza de regra matriz do novo sistema de cautelares penais. Sua influência estende-se a 

todos os artigos do Título IX do Código de Processo Penal. Portanto, em regra, parece haver 

uma identidade entre a garantia da ordem pública, prevista no art. 312, e a necessidade de 

evitar-se a prática de novas infrações penais, conforme art. 282, inciso I, parte final, da lei 

penal adjetiva. 

É sabido que qualquer medida restritiva de liberdade imposta antes do trânsito em 

julgado da condenação deverá possuir bases essencialmente cautelares para que seja reputada 

constitucional, de modo a compatibilizar-se, especialmente, com o princípio da presunção de 

inocência. Reflete-se, assim, a instrumentalidade qualificada que caracteriza a tutela cautelar. 

Em relação às medidas cautelares aplicadas para assegurar o desenvolvimento da instrução 

criminal e a aplicação da lei penal, a cautelaridade dos provimentos judiciais é patente, pois se 

busca tutelar o processo. 

Em relação às medidas decretadas em razão da garantia da ordem pública, os 

contornos cautelares dos provimentos temporários são nebulosos. A constitucionalidade dessa 

finalidade, caracterizada pelo argumento do risco de reiteração de delitos, é contestada por 

parcela da doutrina, conforme visto no segundo capítulo deste trabalho, uma vez que as 

medidas aplicadas com base em tal fundamento não possuiriam funções puramente cautelares. 

Consoante lição de Marques (1965, p. 50), as medidas provisórias restritivas de liberdade 

impostas com esteio na garantia da ordem pública perdem seu caráter de providência cautelar, 

constituindo antes verdadeira medida de segurança. Não mais tutelariam o processo 

condenatório ao qual estão instrumentalmente conexas, mas sim a ordem pública. 

A cautelaridade, de acordo com esse entendimento, deve vincular-se, 

necessariamente, à operacionalização do processo e das garantias processuais (função 

endoprocessual), e não a finalidades diversas (função metaprocessual). Lopes Júnior (2011, p. 

90) faz contundente crítica sobre a identidade entre garantia da ordem pública e afastamento 

do risco de reiteração de delitos, a saber: 

 

A prisão para garantia da ordem pública sob o argumento de ‘perigo de reiteração’ 
bem reflete o anseio místico por um direito penal do futuro, que nos proteja do que 
pode (ou não) vir a ocorrer. Nem o direito penal, menos ainda o processo, está 
legitimado à pseudotutela do futuro (que é aberto, indeterminado, imprevisível). 
Além de inexistir um periculosômetro (tomando emprestada a expressão de 
Zaffaroni), é um argumento inquisitório, pois irrefutável. Como provar que amanhã, 
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se permanecer solto, não cometerei um crime? Uma prova impossível de ser feita, 
tão impossível como a afirmação de que amanhã o praticarei. 

  

De nossa parte, entende-se que a finalidade de garantia da ordem pública não pode 

ser comparada pura e simplesmente ao risco de reiteração, sob pena de ofensa ao princípio da 

presunção de inocência. A medida decretada com base em tal fundamento não teria qualquer 

natureza cautelar, constituindo, em verdade, antecipação de pena. Para que se busque deixar a 

referida finalidade em consonância com os requisitos cautelares, o ideal é que outros aspectos 

componham a garantia da ordem pública. Nesse sentido, o art. 282, inciso II, do CPP, oferece 

importantes dados que podem ajudar na realização dessa composição. As circunstâncias do 

fato, a gravidade do crime e as condições pessoais do acusado, além de outros elementos, 

devem ser considerados pelo magistrado na construção do conceito de garantia da ordem 

pública. 

 

4.2 Principiologia das medidas cautelares de natureza pessoal 

 

Os princípios são, segundo Silva (2006, p. 92), “[...] ordenações que se irradiam e 

imantam o sistema de normas, são ‘núcleos de condensações’ nos quais confluem valores e 

bens constitucionais.” Consoante relato de Bonavides (2005, p. 258-264), careciam os 

princípios, na velha hermenêutica constitucional, de eficácia normativa. Possuíam natureza de 

verdadeiras normas programáticas, “conselhos” construídos pela doutrina que vinham auxiliar 

o operador do Direito nos eventuais conflitos de normas no interior de um sistema jurídico. 

Somente com o advento do pós-positivismo (aqui se destacam os trabalhos dos juristas Robert 

Alexy e Ronald Dworkin) e a inserção constitucional dos princípios, é que se consolidou sua 

juridicidade e sua hegemonia axiológica. Segundo Nucci (2011, p. 66), os princípios 

constitucionais:  

 

Expõem valorações políticas essenciais que inspiraram o legislador constituinte a 
elaborar a Constituição, servem de orientação para a produção legislativa ordinária, 
podem atuar como garantia direta e imediata aos cidadãos e funcionam como 
critérios de interpretação e integração do Texto Constitucional e da legislação 
infraconstitucional. 

 

Todos os ramos do Direito possuem princípios próprios, que disciplinam cada 

subsistema jurídico. O processo penal não foge à essa regra, erguendo-se em torno de 

princípios que, por muitas vezes, suplantam a literalidade de um estatuto processual penal 

eventualmente defasado em relação ao ordenamento jurídico. Os princípios constitucionais 
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também estendem sua influência a essa seara, representando direitos e garantias humanas 

fundamentais insculpidas na Constituição Federal de 1988.  

O processo é o instrumento para a concretização do direito material. Em se 

tratando de Direito Penal, cujo objetivo precípuo é a restrição do direito de liberdade e 

locomoção do sujeito passivo, o processo revela-se não apenas como forma, mas também 

como uma garantia para a aplicação justa das normas sancionadoras, o que está em 

consonância com o Estado Democrático de Direito e o princípio da dignidade da pessoa 

humana. No contexto de constitucionalização dos diversos ramos do Direito, o mecanismo 

adotado pelo legislador constituinte, para conferir maior segurança ao acusado no âmbito de 

um processo penal, foi a positivação de direitos e garantias processuais, antes reconhecidos 

apenas pela doutrina e pela jurisprudência como corolários de princípios implícitos na 

sistemática constitucional. Nas precisas palavras de Delmanto (2008, p. 17-19): 

 

No Estado Democrático de Direito, não pode, portanto, o ius puniendi ser exercido 
de forma indiscriminada, sujeitando-se, pelo contrário, a uma série de limitações 
impostas pelo próprio ordenamento jurídico. Daí o correto entendimento segundo o 
qual o ius puniendi, em face da indisponibilidade do processo, não é auto-
executável, mas meio de coação indireta. E a fórmula encontrada para representar 
esses limites foi justamente fazer-se incluir na Constituição Federal, por meio do 
chamado ‘processo de positivação’, direitos e garantias processuais, dirigidos aos 
acusados e ao próprio Estado no exercício da sua função jurisdicional, todos eles 
necessariamente baseados em princípios informadores do processo penal. 

 

Como bem leciona Fernandes (2003, p. 13): 

 

Na evolução do relacionamento indivíduo-Estado, houve necessidade de normas que 
garantissem os direitos fundamentais do ser humano contra o forte poder estatal 
intervencionista. Para isso, os países inseriram em suas Constituições regras de 
cunho garantista, que impõem ao Estado e à própria sociedade o respeito aos direitos 
individuais. 

 

Há, portanto, uma evolução do ordenamento jurídico brasileiro em direção ao 

garantismo penal, corrente impulsionada pela obra do italiano Luigi Ferrajoli. Comentando 

sobre a influência do célebre jurista italiano sobre o Direito Penal e o Processo Penal, Oliveira 

(2010, p. 35-36) entende que: 

 

Como tais disciplinas cuidam de uma intervenção estatal de grandes consequências 
na liberdade individual, sobretudo no que respeita ao aspecto das penas corporais, 
próprias do Direito Penal, Ferrajoli se debruça cuidadosamente sobre as principais 
características do ato jurisdicional, enquanto ato de autoridade pública, dotado de 
coercibilidade estatal. Assinala então o autor que, para além da autoridade inerente a 
qualquer ato do Poder Público, as decisões judiciais em matéria criminal, mais que 
quaisquer outras (administrativas e políticas), devem demonstrar o amplo 
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conhecimento sobre a matéria decidida. E de tal maneira que toda condenação 
criminal seja fruto exclusivo do saber (conhecimento), e não manifestação de poder 
(de autoridade). Conhecidas as inúmeras dificuldades de todo conhecimento 
(afirmação da certeza), a solução de um caso penal somente poderá obter 
legitimidade quando fundada em procedimento judicial no qual se permitam o mais 
amplo conhecimento dos fatos e a mais ampla possibilidade de argumentação 
jurídica. 

 

Ademais, observam Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2001, p. 24) que: 

 

Da ideia individualista das garantias constitucionais-processuais, na ótica exclusiva 
de direitos subjetivos das partes, passou-se em épocas mais recentes, ao enfoque das 
garantias do ‘devido processo legal’ como sendo qualidade do próprio processo, 
objetivamente considerado, e fator legitimante do exercício da função jurisdicional. 
Contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação, publicidade, etc. constituem, é 
certo, direitos subjetivos das partes, mas são, antes de mais nada, características de 
um processo justo e legal, conduzido em observância ao devido processo, não só em 
benefício das partes, mas como garantia do correto exercício da função jurisdicional. 
Isso representa um direito de todo o corpo social, interessa ao próprio processo para 
além das expectativas das partes e é condição inafastável para uma resposta 
imparcial, legal e justa. 
 

Se os princípios processuais penais são aplicáveis em sede de persecução penal 

que busca a aplicação de pena, com muito mais razão deverão ser observados em face de 

medidas cautelares de natureza pessoal, uma vez que tais restrições à liberdade do imputado 

possuem caráter provisório e podem revelar-se desproporcionais ao final de um processo em 

que o indivíduo seja absolvido.  

Portanto, a base principiológica é estruturante e fundamental no estudo das 

medidas cautelares diversas da prisão, especificando as linhas norteadoras que adequam as 

restrições provisórias de liberdade à sistemática constitucional e evitando declaração de 

nulidade absoluta que macule essas medidas constritivas. Por derradeiro, deve-se ressaltar 

ainda, nas palavras de Lima e Nogueira (2011, p. 52), que a Lei Federal nº 12.403/11, entre 

suas diversas inovações, conferiu “[...] verdadeiro impulso principiológico ao ordenamento 

jurídico pátrio”, especialmente no que tange às providências alternativas ao cárcere. 

 

4.2.1 Devido processo legal 

 

O processo, segundo Fernandes (2003, p. 31), “[...] é o palco no qual devem se 

desenvolver, em estruturação equilibrada e cooperadora, as atividades do Estado (jurisdição e 

das partes (autor e réu).” Nesta senda, para o desenvolvimento adequado do processo, cuja 

função principal, nas palavras de Gomes Filho (2001, p. 27), é “[...] impor uma disciplina que 

constitui a principal garantia para o correto exercício do poder” em diversas esferas 
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(legislativo, administrativo e jurisdicional), será necessário que seja observado um conjunto 

de princípios constitucionais, expressos e implícitos, que limitam a ação dos Poderes 

Públicos.  

Esse amálgama de normas principiológicas constitui o que a doutrina denomina 

como devido processo legal, verdadeira cláusula geral insculpida no art. 5º, inciso LIV, da 

Constituição Federal. Consoante lição de Bulos (2010, p. 660), o devido processo legal é um 

“[...] sobreprincípio, ou seja, fundamento sobre o qual todos os demais direitos repousam.” Os 

princípios e garantias processuais previstos na Carta Magna são, portanto, verdadeiros 

corolários da aplicação dessa cláusula geral e estabelecem o modelo constitucional do 

processo brasileiro. 

A locução “devido processo legal” corresponde à tradução para o português da 

expressão inglesa due process of law. Sobre a transposição desse termo para a língua 

portuguesa, Didier Júnior (2012, p. 45) observa que, em verdade, o adjetivo “legal” remete a 

Direito, e não a Lei em sentido estrito, uma vez que Law significa Direito, e não Lei. Portanto, 

o processo deve estar em consonância com o Direito de maneira integral, e não apenas em 

conformidade com a Lei. 

Sobre a importância e operatividade do devido processo legal, Bulos (2010, p. 

661) assevera que referido sobreprincípio funciona “[...] como meio de manutenção dos 

direitos fundamentais. Sua importância é enorme, porque impede que as liberdades públicas 

fiquem ao arbítrio das autoridades executivas, legislativas e judiciais.” Repise-se que o 

processo é método de exercício do poder normativo, isto é, todas as normas jurídicas são 

produzidas após um processo. As leis, após o processo legislativo, e as normas 

individualizadas nas decisões judiciais, após um processo jurisdicional. Somente com a 

observância do devido processo legal é que essas normas podem atingir seus desideratos 

constitucionais. Didier Júnior (2012, p. 49) leciona que: 

 

O devido processo legal tem a função de criar os elementos necessários à promoção 
do ideal de protetividade dos direitos, integrando o sistema jurídico eventualmente 
lacunoso. [...] Desse princípio constitucional extraem-se, então, outros princípios e 
direitos fundamentais, ainda sem o respectivo texto constitucional. 
 
 

O devido processo legal é um direito fundamental que pode ser compreendido em 

duas dimensões. Segundo Távora e Alencar (2012, p. 70): 

 

A primeira, processual, que assegura a tutela de bens jurídicos por meio do devido 
procedimento (procedural due process); a segunda, material, reclama, no campo da 
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aplicação e elaboração normativa, uma atuação substancialmente adequada, correta, 
razoável (substantive due process of law).2 

 

Deve-se salientar que essas duas perspectivas do devido processo legal não devem 

ser contrapostas, mas sim observadas de maneira indissociável. A separação é realizada 

apenas para efeitos de sistematização e estudo. Assevera Ávila (2008 apud DIDIER JÚNIOR, 

2012, p. 53) ser “[...] equivocado afirmar que há um ‘devido processo legal procedimental’, 

entendido como direito a um processo adequado ou justo, separado do ‘devido processo legal 

substancial.’” 

O art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, estabelece que “ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.” Percebe-se, mediante uma 

leitura superficial do dispositivo, que a liberdade, principal objeto de sanção do Direito Penal 

e do Processo Penal, não pode ser restringida sem o atendimento ao sobreprincípio em 

comento. Conforme leciona Delmanto (2008, p. 21-22): 

 

Quando aplicada ao processo penal, a garantia do devido processo legal costuma ser 
chamada de garantia do devido processo penal, reclamando, para sua efetivação, que 
o procedimento em que o processo penal se materialize observe, rigorosamente, 
todas as formalidades em lei prescritas para o perfeito atendimento de sua finalidade 
solucionadora de conflito de interesses socialmente relevantes, quais sejam, o 
punitivo e o de liberdade. Assim é que o processo penal, antes de ser um 
instrumento de aplicação do Direito Penal, possui inegável caráter de garantia, 
surgindo, acima de tudo, como meio para evitar abusos e arbitrariedades por parte de 
órgãos encarregados da persecutio criminis. 

 

Por derradeiro, impende destacar que a função de pacificação social do processo 

penal somente é atingível ao observar-se o devido processo legal. Nas palavras de Gomes 

Filho (2001, p. 28), somente pela obediência às regras de um procedimento válido e justo é 

possível alcançar uma decisão efetiva, adequada e justa que realize os escopos políticos e 

sociais da função jurisdicional.  

 

 

                                                 
2“Abrindo o debate, deixo expresso que a Constituição de 1988 consagra o devido processo legal nos seus dois 
aspectos, substantivo e processual, nos incisos LIV e LV, do art. 5º, respectivamente. [...] Due process of law, 
com conteúdo substantivo – substantive due process – constitui limite ao Legislativo, no sentido de que as leis 
devem ser elaboradas com justiça, devem ser dotadas de razoabilidade (reasonableness) e de racionalidade 
(rationality), devem guardar, segundo W.Holmes, um real e substancial nexo com o objetivo que se quer atingir. 
Paralelamente, due process of law, com caráter processual – procedural due process – garante às pessoas um 
procedimento judicial justo, com direito de defesa.” (STF, ADI nº 1.511 – MC, voto do relator Min. Carlos 
Velloso, julgado em 16 out.1996). 
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4.2.2 Princípio da presunção de inocência 

 

Em sua célebre obra Dos delitos e das penas, Beccaria (1998, p. 69, grifo original) 

já advertia que “um homem não pode ser chamado culpado antes da sentença do juiz, e a 

sociedade só pode retirar-lhe a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por 

meio dos quais ela lhe foi concedida.” A afirmação do marquês traduz bem o princípio da 

presunção de inocência, que, segundo Delmanto (2008, p. 22), foi consagrado mundialmente a 

partir das revoluções liberais dos séculos XVII e XVIII, passando a ser incluído em diversas 

declarações internacionais e Constituições em harmonia com o ideal iluminista. Como relata 

Gomes (2011, p. 35), uma das principais bandeiras do movimento filosófico iluminista pode 

ser resumida na seguinte oração: “É preferível a absolvição de cem culpados, que a 

condenação de um inocente.” 

A positivação do princípio da presunção de inocência, também conhecido como 

princípio do estado de inocência ou princípio da presunção de não-culpabilidade, foi uma 

novidade introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Constituição Federal de 1988. 

Antes desse marco temporal, esse princípio somente existia de forma implícita, extraído pelo 

STF da cláusula do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa.3 

Deve-se ressaltar que o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no qual está 

insculpido o princípio em tela, não faz menção alguma à aludida presunção de inocência. A 

redação do dispositivo estabelece que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória.” Nesse contexto, observa-se que parcela da doutrina 

diferencia o princípio da presunção de inocência e o princípio da presunção de não-

culpabilidade. Para Delmanto Júnior (2001, p. 59-60), a Constituição Federal de 1988 

reconhecia, originariamente, tão só o direito à desconsideração prévia de culpabilidade, mais 

restritivo que o princípio da presunção de inocência, expressamente previsto em diversos 

tratados internacionais, tais como a Declaração Universal dos Direitos do Homem4, o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos5 e o Pacto de São José da Costa Rica6. 

                                                 
3STF, HC nº 67.707, relator Min. Celso de Mello, julgado em 06 nov.1989. 
4Art. XI – Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que a sua 
culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido 
asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. 

5Art. 14, nº 2 – Toda pessoa acusada de um delito terá o direito a que se presuma sua inocência enquanto não for 
legalmente comprovada sua culpa. 

6Art. 8º, nº 2, 1ª parte - Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não 
se comprove legalmente sua culpa. 
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Nessa linha de diferenciação, há quem entenda, como Delmanto (2008, p. 23), que 

o princípio da presunção de inocência seria mais abrangente que a garantia de não 

consideração prévia de culpabilidade. Lima (2011, p. 14), por sua vez, compreende em 

sentido oposto, destacando que o princípio da presunção de não-culpabilidade  seria mais 

amplo, “[...] na medida em que estende referida presunção até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória, ao passo que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Decreto nº 678/92, art. 8º, nº 2) o faz tão somente até a comprovação legal da culpa.” 

Em sentido contrário, Badaró (2003, p. 283) sustenta não haver diferença entre 

presunção de inocência e presunção de não-culpabilidade, sendo contraproducente a tentativa 

de estabelecer qualquer distinção entre essas noções. Em relação a esse debate doutrinário, a 

jurisprudência do STF não estabelece qualquer esclarecimento, referindo-se indistintamente 

aos mencionados princípios. 

De fato, essa controvérsia, atualmente, tem valor meramente histórico. Conforme 

leciona Avena (2012, p. 26), com a ratificação da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) pelo Brasil, o princípio da presunção de 

inocência ganha normatividade expressa no ordenamento jurídico brasileiro em decorrência 

do art. 5º, § 2º, da Constituição Federal.  

Ademais, de acordo com a jurisprudência mais recente do STF, os tratados 

internacionais de direitos humanos possuem valor, no mínimo, supralegal.7 Nesta senda, 

como bem leciona Gomes (2011, p. 36), “[...] 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.” 

Mendonça (2011, p. 34-35) relata que surgiram duas orientações principais sobre 

a extensão do princípio da presunção de inocência: 

 

Para a primeira, mais restritiva, o referido princípio estabeleceria apenas uma regra 
de julgamento, a indicar que somente é possível condenar alguém se houver provas 
de sua responsabilidade, o que é de incumbência da acusação. Decorrência disso, 
portanto, é que o ônus da prova sobre a autoria de um fato ilícito é da acusação, e 
não pode ser imposto ao réu, mediante sua inversão. Para outra posição, porém, o 
princípio da presunção de inocência possui âmbito maior de aplicação. Além da 
regra de julgamento, também estabeleceria uma regra de tratamento, de sorte que o 
acusado não poderia ser tratado, no curso do processo, como se já fosse condenado. 
O acusado é inocente durante o desenvolvimento do processo e seu estado final 
somente se altera com a sentença final que o declare culpado. 

 

                                                 
7STF, RE nº 466.343, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 03 dez.2008. 
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A doutrina majoritária8 e a jurisprudência do STF9 filiam-se à noção mais ampla 

do princípio da presunção de inocência. Sobre a regra probatória do princípio da presunção de 

inocência, Gomes Filho (1994 apud LIMA, 2011, p. 15) destaca os seguintes consectários: a) 

a incumbência do acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado; b) a necessidade de 

comprovar a existência dos fatos imputados, não de demonstrar a inconsistência das desculpas 

do acusado; c) essa comprovação deve ser feita legalmente, em consonância com o devido 

processo legal; d) impossibilidade de obrigar o acusado a colaborar na apuração dos fatos, em 

razão do princípio nemo tenetur se detegere. 

Segundo Nucci (2011, p. 85), um dos princípios consequenciais da presunção de 

inocência é o in dubio pro reo, ou seja, “[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e 

sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz 

decidir em favor do acusado.” Nesta senda, Lima (2011, p. 15), observa que o princípio do in 

dubio pro reo não é uma simples regra de apreciação das provas, devendo ser utilizado 

também no momento de valoração destas. 

Em relação à regra de tratamento do princípio da presunção de inocência, Lopes 

Júnior (2011, p. 05-06) destaca que tal dever possui duas dimensões, interna ao processo e 

exterior a ele: 

 

Na dimensão interna, é um dever de tratamento imposto - primeiramente – ao juiz, 
determinando que a carga da prova seja inteiramente do acusador (pois, se o réu é 
inocente, não precisa provar nada) e que a dúvida conduza inexoravelmente à 
absolvição: ainda na dimensão interna, implica severas restrições ao (ab)uso das 
prisões cautelares (como prender alguém que não foi definitivamente condenado?). 
Externamente ao processo, a presunção de inocência exige uma proteção contra a 
publicidade abusiva e a estigmatização (precoce) do réu. Significa dizer que a 
presunção de inocência (e também as garantias constitucionais da imagem, 
dignidade e privacidade) deve ser utilizada como verdadeiro limite democrático à 
abusiva exploração midiática em torno do fato criminoso e do próprio processo 
judicial. O bizarro espetáculo montado pelo julgamento midiático deve ser coibido 
pela eficácia da presunção de inocência.10 

                                                 
8Segundo Távora e Alencar (2012, p. 55), “[...] do princípio da presunção de inocência derivam duas regras 
fundamentais: a regra probatória, ou de juízo, segundo a qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a 
culpabilidade do acusado – e não este de provar sua inocência – e a regra de tratamento, segundo a qual 
ninguém pode ser considerado culpado senão depois de sentença com trânsito em julgado, o que impede 
qualquer antecipação de juízo condenatório ou de culpabilidade.” Na mesma linha de entendimento, Oliveira 
(2010, p. 49-50). 

9“O princípio constitucional da presunção de inocência, em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras 
relevantes consequências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em 
relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, 
definitivamente, por sentença do Poder Judiciário.” (STF, HC nº 93.883, relator Min. Celso de Mello, julgado 
em 26 ago.2008). 

10Bulos (2010, p. 689) assevera que se o princípio da presunção de inocência fosse respeitado em sua 
integralidade, “[...] estaria liquidada, no Brasil, a contumeliosa prática do ‘denuncismo’, inadmitida, inclusive, 
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.” Nesse sentido, STF, HC nº 84.409, relator Min. Joaquim 
Barbosa, julgado em 13 dez.2004. 
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Uma consequência clara da regra de tratamento do princípio da presunção de 

inocência foi a revogação do art. 393 do Código de Processo Penal. O inciso II do referido 

dispositivo estabelecia a possibilidade de lançamento do nome do réu no rol de culpados 

como consequência natural de sentença condenatória recorrível. Era patente a violação ao 

princípio da presunção de inocência, uma vez que tal procedimento induzia à culpabilidade de 

um réu que sequer sujeitara-se ao trânsito em julgado. Como bem ressalta Bulos (2010, p. 

689), “até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o réu tem o direito público 

subjetivo de não ostentar o status de culpado.” 

Em matéria de medidas cautelares de natureza pessoal, a principal dificuldade é 

compatibilizar o princípio da presunção de inocência com esses provimentos temporários. 

Não se pode, conforme leciona Gomes Canotilho (1993 apud DELMANTO, 2008, p. 23), 

analisar o princípio por uma perspectiva radical, o que acabaria inviabilizando a imposição de 

qualquer medida cautelar e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo penal. 

Nesse contexto, observam Lima e Nogueira (2011, p. 46) que “[...] nem a culpabilidade e nem 

a efetiva inocência podem estar estabelecidas sem um concurso do devido processo legal.” 

Isso traduz, nos dizeres de Gomes (2011, p. 37), que:  

 

[...] o princípio da presunção de inocência não constitui causa impeditiva da prisão 
ou outras medidas cautelares, quando presentes os seus requisitos justificadores. É 
que a presunção de inocência não é absoluta. Possui natureza iuris tantum.  

 

A compatibilização entre o princípio da presunção de inocência e os provimentos 

penais provisórios decorre, fundamentalmente, da cautelaridade, da necessidade e da 

excepcionalidade dessas medidas, a serem aferíveis e demonstradas pelo magistrado de 

acordo com as circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido, leciona Delmanto (2008, p. 25) 

que: 

 

Em face do princípio da presunção de inocência, verifica-se que toda prisão anterior 
à condenação definitiva somente pode ser aplicada como medida de absoluta 
exceção, admitida apenas em face de sua extrema e comprovada necessidade 
cautelar, sob pena de caracterização de inadmissível punição antecipada, e desde que 
não possa ser substituída por medida menos atentatória à dignidade do ser humano. 

 

Nessa linha de entendimento, Mendonça (2011, p. 35) leciona que, embora todos 

sejam considerados inocentes durante o processo, pode haver a necessidade de estabelecer 

restrições à liberdade do acusado/indiciado, visando à proteção de outros bens jurídicos 

processuais. É certo que nenhum princípio é absoluto e pode ceder em caso de conflito com 
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outros princípios. Para isso, a finalidade das medidas cautelares de natureza pessoal, segundo 

Oliveira (2011, p. 09), deverá ser encontrada sempre no âmbito constitucional. Em suma, 

conclui Mendonça (2011, p. 36) que:  

 

[...] o princípio da presunção de inocência aparece, neste sentido, como princípio 
reitor para expressar os limites das medidas de coerção pessoal contra o réu, de sorte 
que não se pode admitir medida cautelar com fim de antecipação da pena. 

 

A Lei Federal nº 12.403/11 procurou adequar o estatuto processual penal à 

garantia constitucional da presunção de inocência. Nessa esteira, a nova redação do caput do 

art. 28311, do CPP, está em perfeita consonância com o mandamento em estudo. Destaca-se 

ainda o art. 282, do estatuto processual penal, que estabelece, como regra para imposição de 

medidas restritivas provisórias de liberdade, a demonstração da necessidade dessas 

providências e sua excepcionalidade, ainda mais perceptível no caso da prisão preventiva, 

aplicável somente quando inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão.  

 

4.2.3 Princípio do favor libertatis. Excepcionalidade das restrições de liberdade 

 

O conceito de liberdade humana, nas palavras de Silva (2006, p. 233), “[...] deve 

ser expresso no sentido de um poder de atuação do homem em busca de sua realização 

pessoal, de sua felicidade.” Segundo Tornaghi (1978, p. 87-88), a ideia de liberdade pode ser 

enunciada de maneira positiva ou de maneira negativa: 

 

Positivamente, a liberdade é o poder de autodeterminação; negativamente, é a 
ausência de constrangimento. Livre é quem pode agir sem coação – nem externa 
(como a exercida por outrem ou por um acontecimento qualquer), nem interna 
(como, verbi gratia, uma tendência invencível); no primeiro caso, liberdade exterior 
(libertas a coactione); no segundo, liberdade interior (libertas arbitrii). A liberdade, 
em relação aos fatos externos (libertas a coactione), cifra-se em não ser a pessoa 
obrigada a fazer ou deixar de fazer, em não ser ela forçada pela violência ou pela 
ameaça. A liberdade, em relação aos fatos internos (libertas arbitrii), consiste no 
poder de escolher entre várias coisas, sem que a vontade seja necessária e 
inevitavelmente inclinada para qualquer delas. É verdadeira senhoria, soberania da 
vontade, a qual, como arbítrio absoluto, age ou deixa de agir (liberdade de 
exercício), faz de uma ou de outra maneira (liberdade de forma ou de especificação), 
escolhe o ato moralmente bom ou o moralmente mau (liberdade de preferência). 

 

                                                 
11Código de Processo Penal, Art. 283 - Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 
julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. 
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Como bem coloca Silva (2006, p. 231), a questão fundamental não diz respeito à 

liberdade interna, também chamada pelo autor de liberdade subjetiva, psicológica ou moral, 

uma vez que o Direito não é atingido enquanto o homem fica no campo impenetrável de suas 

internalizações. Em verdade, o cerne do debate no âmbito das medidas constritivas cinge-se à 

liberdade externa (liberdade objetiva), posto que, entre a plêiade de possibilidades a ser 

escolhidas pelo indivíduo, poderá, eventualmente, optar-se por uma conduta que gere lesão a 

determinado bem jurídico cuja elevada relevância social importe tutela do Direito Penal. 

Portanto, Tornaghi (1978, p. 89-98) pontua que “[...] ao Direito é que cabe traçar 

os lindes da liberdade, para que ela possa não ser a liberdade natural (absoluta, mas 

impraticável) e sim a liberdade jurídica (limitada, porém exequível), a qual se compadece com 

a ordem preestabelecida.” Adverte ainda Tornaghi (1978, p. 149) que: 

 

A liberdade em si não é criação do Direito nem do Estado. Absolutamente certos 
estão os jusnaturalistas quando afirmam que as liberdades fundamentais são 
anteriores ao Estado e mesmo inatas. Trata-se de uma anterioridade lógica, não 
cronológica: posso conceber a liberdade anteriormente a qualquer cogitação de 
Estado. Esse não cria a liberdade, mas, ao contrário, limita-lhe e regula o uso. 

 

Nesta senda, Silva (2006, p. 232) conclui que: 

 

Autoridade e liberdade são situações que se complementam. É que a autoridade é tão 
indispensável à ordem social – condição mesma da liberdade – como esta é 
necessária à expansão social. Um mínimo de coação há sempre que existir. [...] Não 
é correta a definição de liberdade como ausência de coação. O que é válido afirmar é 
que a liberdade consiste na ausência de toda coação anormal, ilegítima e amoral. Daí 
se conclui que toda lei que limita a liberdade precisa ser lei normal, moral e 
legítima, no sentido de que seja consentida por aqueles cuja liberdade restringe. 

 

Na concepção de Delmanto (2008, p. 15-17), o direito fundamental de liberdade 

decorre do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de 

Direito brasileiro consignado pelo art. 1º, inciso III, da Carta de Outubro, e do princípio da 

prevalência dos direitos humanos, prescrito no art. 4º, inciso II, da CF/88. O próprio texto 

constitucional prevê que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”, conforme art. 5º, inciso II. Na seara penal, o mesmo art. 5º (incisos 

LIV, LV, LVII e LXI a LXV, especialmente) estatui uma miríade de garantias processuais 

penais que privilegiam o status libertatis do cidadão alvo da persecução criminal. De acordo 



165 
 

 

com o ministro Celso de Mello, provém da Constituição Federal uma verdadeira “prerrogativa 

jurídica de liberdade.”12 

Sendo a liberdade um direito fundamental ínsito à condição humana, o natural é 

que o indivíduo permaneça nesse estado. O Direito Penal constitui limitação a essa regra, 

estabelecendo restrições de caráter definitivo (prisão-pena) ou de caráter provisório (medidas 

cautelares). A imposição de tais restrições, contudo, só se mostra exequível caso a decisão 

judicial seja devidamente motivada e necessária. Daí a natureza excepcional das prisões 

cautelares, que também se estende às medidas alternativas à prisão, instituídas pela Lei 

Federal nº 12.403/11, como consectário lógico de sua natureza constritiva. Como bem pontua 

Gomes (2011, p. 39), “toda restrição que venha a incidir sobre a liberdade deve ser 

rigorosamente justificada e necessária: porque a liberdade é a regra; sua supressão ou restrição 

é exceção (e toda exceção deve ser devidamente prevista em lei e fundamentada).” 

Portanto, o princípio do favor libertatis traduz a tutela da liberdade inerente a toda 

sociedade politicamente organizada. Implica, em suma, no caráter excepcional das medidas 

restritivas de liberdade, sejam definitivas sejam provisórias. Nesta senda, Delmanto Júnior 

(2001, p. 58) lembra que referido princípio encontra expressão nas garantias da presunção de 

inocência e do in dubio pro reo.  

Deve-se salientar que, apesar de menos ofensivas ao sujeito passivo do processo 

penal, as novas medidas cautelares de natureza pessoal instituídas pela Lei Federal nº 

12.403/11 não devem ser banalizadas. A excepcionalidade dessas providências persiste, uma 

vez que não deixam de constituir mecanismos de restrição de liberdade. Como bem assevera 

Lopes Júnior (2011, p. 121), “o maior temor é que tais medidas sejam deturpadas, não 

servindo, efetivamente, como redutoras de danos, mas sim de expansão de controle.” Nesse 

diapasão, não se pode admitir que as medidas cautelares penais tenham como objetivo o 

cumprimento das finalidades próprias da pena. 

 

4.2.4 Princípio da jurisdicionalidade. Cláusula de reserva de jurisdição 

 

Pelo princípio da jurisdicionalidade, a decretação de qualquer espécie de medida 

cautelar de natureza pessoal está condicionada à apreciação fundamentada pelo Poder 

Judiciário, seja no caso de imposição autônoma das prisões cautelares (preventiva e 

temporária) ou das medidas diversas da prisão, seja pela necessidade de manifestação acerca 

                                                 
12STF, HC nº 93.883, relator Min. Celso de Mello, julgado em 26 ago.2008. 
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da legalidade da prisão em flagrante e de sua possibilidade de conversão em um daqueles 

provimentos cautelares. 

O princípio em comento é extraível do texto constitucional de 1988, 

especialmente de seu art. 5º, inciso LXI, ao prescrever que “ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária.” O novel art. 

283 do CPP, com redação conferida pela Lei nº 12.403/11, dispõe de maneira similar. Pode-se 

citar ainda outros dispositivos constitucionais que guardam relação com o princípio da 

jurisdicionalidade, tais como os incisos LXV13 e LXVI14 do art. 5º. 

A necessidade de ordem judicial fundamentada e escrita, salvo no caso da prisão 

em flagrante, para imposição de qualquer medida restritiva à liberdade de locomoção dos 

cidadãos constitui, valendo-se da expressão construída por doutrina e jurisprudência, 

verdadeiro exemplo de cláusula de reserva de jurisdição erigida pelo constituinte originário. 

Como já afirmou o ministro Celso de Mello: 

 

O postulado da reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera 
única de decisão dos magistrados, a prática de determinados atos cuja realização, por 
efeito de explícita determinação constante do próprio texto da Carta Política, 
somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a quem se haja 
eventualmente atribuído o exercício de ‘poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais’. A cláusula constitucional da reserva de jurisdição - que incide 
sobre determinadas matérias, como a busca domiciliar (CF, art. 5º, XI), a 
interceptação telefônica (CF, art. 5º, XII) e a decretação da prisão de qualquer 
pessoa, ressalvada a hipótese de flagrância (CF, art. 5º, LXI) - traduz a noção de 
que, nesses temas específicos, assiste ao Poder Judiciário não apenas o direito de 
proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a 
primeira palavra, excluindo-se, desse modo, por força e autoridade do que dispõe a 
própria Constituição, a possibilidade do exercício de iguais atribuições, por parte de 
quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado.15 

 

 Nesta senda, Gomes (2011, p. 48) assevera que “[...] existe uma reserva absoluta 

de jurisdição, não se admitindo ordem nem sequer das CPIs.” Apesar do art. 58, § 3º, da 

CF/88, estabelecer que as Comissões Parlamentares de Inquérito possuem “poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais”, não poderão decretar prisões processuais, 

salvo a prisão em flagrante. Como bem pontua Bulos (2010, p. 1104), “a cláusula ‘poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais’ não tem o condão de transformar CPIs em 

organismos jurisdicionais.” 

                                                 
13Constituição Federal de 1988, Art. 5º, inciso LXV – A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela 

autoridade judiciária. 
14Constituição 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. Na mesma linha de entendimento, art. 321 do CPP. 
15STF, MS nº 23.452, relator Min. Celso de Mello, julgado em 15 set.1999. 
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Sobre a cláusula de reserva de jurisdição, Oliveira (2010, p. 504) assevera que: 

 

A reserva da jurisdição, ou seja, a atribuição expressa à ordem escrita da autoridade 
judicial é perfeitamente compreensível, já que, em qualquer Estado Democrático de 
Direito, é ao Judiciário que se atribui a missão de tutela dos direitos e garantias 
individuais, ou ainda das chamadas liberdades públicas. 

 

 Em tema de restrição de liberdade, é imperativo, portanto, o controle prévio do 

Poder Judiciário quanto à imposição de qualquer medida dessa natureza. Como bem colocam 

Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2001, p. 283): 

 

Não se pode duvidar, assim, da intenção do constituinte em submeter todas as 
formas de prisão de natureza cautelar à apreciação do Poder Judiciário, seja 
previamente, seja pela necessidade de convalidação imediata da prisão em flagrante, 
inclusive com apreciação do cabimento da liberdade provisória. 

 

A respeito do princípio da jurisdicionalidade, deve-se salientar que o magistrado 

deverá estar no exercício da jurisdição no momento que profere a ordem judicial restritiva da 

liberdade de locomoção do indivíduo. Leciona Lima (2011, p. 22-23) que: 

 

A propósito da autoridade judiciária competente para decretar a prisão cautelar e 
qualquer outra medida cautelar de natureza pessoal, é importante ressaltar que 
somente o magistrado no exercício de sua função judicante é que pode decretar a 
medida cautelar. Supondo, assim, que determinado magistrado esteja sendo 
investigado pela prática de um ilícito, não se pode admitir que sua prisão cautelar 
seja decretada por um Juiz Corregedor. Como o corregedor não se encontra no 
exercício da função jurisdicional propriamente dita, mas sim de caráter 
administrativo, conduzindo instrução pré-processual, caso entenda que a prisão 
processual deva ser decretada, não pode simplesmente fazê-lo. Cabe a ele 
representar ao tribunal competente postulando sua decretação. 

 

Nesse contexto, pode ser situada ainda a questão da medida cautelar de natureza 

pessoal imposta por juiz absolutamente incompetente. A respeito do tema, Mendonça (2011, 

p. 60) relata que o STF entendia não ser “[...] possível a ratificação de atos decisórios 

praticados por juiz absolutamente incompetente, de sorte que seriam anulados, nos termos do 

art. 567, do CPP.” Posteriormente, a jurisprudência do Pretório Excelso passou a admitir a 

ratificação pelo juízo competente, inclusive quanto a atos decisórios16, em clara reverência ao 

princípio da economia processual e da inexistência de prejuízo para a defesa. 

Em tese, não poderia delegado de polícia ou promotor de justiça impor prisões 

cautelares ou medidas alternativas à prisão, pois, conforme o art. 282, §2º, do CPP, “as 

                                                 
16STF, HC nº 83.006, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 17 jun.2003. 
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medidas cautelares serão decretadas pelo juiz.” Nessa mesma linha, o art. 311, do estatuto 

processual penal, estabelece que a prisão preventiva será imposta somente pelo magistrado. 

Contudo, a Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional estabelecem 

ressalvas quanto ao princípio da jurisdicionalidade. 

A primeira delas diz respeito à prisão em flagrante, em razão das finalidades dessa 

modalidade de custódia. Como lembra Tornaghi (1978, p. 260), a prisão em flagrante gera 

quatro efeitos básicos: a) dar relevo à flagrância; b) servir de advertência aos maus; c) restituir 

a tranquilidade aos bons; d) restaurar a confiança na lei, na ordem jurídica e na sociedade. 

Tourinho Filho (2008, p. 450) compreende que a ressalva feita em relação à prisão em 

flagrante possui razões óbvias, uma vez que: 

 

Não teria sentido permitisse a lei a prisão de alguém no instante da perpretação da 
infração e, ao mesmo tempo, exigisse a exibição da ordem escrita da autoridade 
competente... Seria uma contradictio in adjectu. Quem é que pode saber quem vai 
cometer a infração, onde e quando vai cometê-la? A desnecessidade, pois, da ordem 
escrita é tão evidente que dispensa qualquer comentário. O evidente não se prova 
nem se demonstra. 

 

Como já visto neste trabalho, antes da reforma produzida pela Lei Federal nº 

12.403/11, a prisão em flagrante era considerada uma prisão cautelar autônoma pelos 

Tribunais Superiores e pela doutrina majoritária. Nesse contexto, o cárcere poderia persistir, 

uma vez cessada a situação de flagrância, mesmo que o magistrado não vislumbrasse a 

possibilidade de decretação de uma das espécies de prisões cautelares. 

Em razão disso, Gomes (2011, p. 48) relata que a prisão em flagrante era 

apontada, antes da reforma do sistema de cautelares penais, como uma medida carente de 

judicialidade. Contudo, a nova redação do art. 310, do CPP, estabelece que toda prisão em 

flagrante será imediatamente submetida à autoridade judiciária, que deverá convertê-la em 

prisão preventiva, impor uma das medidas cautelares diversas da prisão, conceder liberdade 

provisória ou, simplesmente, relaxar a prisão ilegal. Qualquer controvérsia sobre uma suposta 

ausência de judicialidade da prisão em flagrante foi sepultada pela Lei nº 12.403/11. 

Uma segunda ressalva ao princípio da jurisdicionalidade pode ser verificada no 

art. 322, caput, do CPP, com redação conferida pela Lei Federal nº 12.403/11. Por esse 

dispositivo, a autoridade policial poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena 

privativa de liberdade máxima não seja superior a quatro anos. Como a liberdade provisória 

com fiança é espécie de medida cautelar diversa da prisão, percebe-se que o delegado de 

polícia poderá concedê-la, independentemente de autorização judicial.  
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Essa prerrogativa decorre do princípio da proporcionalidade, uma vez que, 

dificilmente, será aplicada pena privativa de liberdade a sujeito que cometeu crime cuja pena 

máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, dada a possibilidade de substituição por pena 

restritiva de direitos. Como bem ressalta Mendonça (2011, p. 60), “o princípio da reserva de 

jurisdição é mitigado pelo legislador, com o intuito de agilizar a concessão de liberdade ao 

réu, de sorte a prestigiar, em última análise, o próprio princípio da liberdade.” 

Contudo, a exceção feita pelo art. 322, do estatuto processual penal, deve ser vista 

com temperamentos. Em primeiro lugar, apesar de a autoridade policial possuir uma maior 

aproximação com o inquérito policial em um primeiro momento, deve-se considerar que o 

magistrado é quem terá contato com um lastro probatório melhor consolidado posteriormente. 

Ademais, a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão implica na análise de sua 

adequação, necessidade e efetividade no caso concreto. A insuficiência dessas medidas 

alternativas pode dar ensejo à decretação de uma prisão preventiva, que só poderá ser imposta 

por autoridade judicial. 

Em segundo lugar, a ressalva em análise não é absoluta. Haverá, inexoravelmente, 

o controle judicial posterior da fiança concedida pela autoridade policial. A propósito, bem 

pontua Lima (2011, p. 23) que “[...] caso seja verificado que a autoridade policial se excedeu 

na concessão de liberdade provisória com fiança, é perfeitamente possível a posterior 

cassação da fiança pela autoridade judicial, nos termos do art. 338, do CPP.” 

O princípio da jurisdicionalidade guarda estreita relação com o devido processo 

legal e o Estado Democrático de Direito. Gomes (2011, p. 48) ensina que “sem processo não 

existe coação. E processo só existe com a presença do juiz. Todas as medidas cautelares 

pessoais ou reais exigem, portanto, legalidade, processo e jurisdição.” 

Ressalte-se, por fim, que deriva do princípio da jurisdicionalidade a necessidade 

de fundamentação da ordem judicial que imponha medida cautelar de natureza pessoal. A 

respeito, lecionam Grinover, Gomes Filho e Fernandes (2001, p. 283) que: 

 

[...] a fundamentação configura exigência básica de todos os provimentos 
relacionados à restrição antecipada do direito de liberdade do réu; somente através 
da declaração expressa dos motivos da decisão será possível reconstituir o caminho 
percorrido pelo magistrado para a decretação da medida extrema, aferindo-se, assim, 
o atendimento das prescrições legais e o efetivo exame das questões suscitadas pelos 
interessados no provimento. 

 

Deverão, portanto, ser demonstrados os fundamentos de fato e de direito pelos 

quais o magistrado conclui pela absoluta necessidade de aplicação da medida cautelar de 
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natureza pessoal. A exposição desses motivos também está em consonância com o princípio 

da publicidade das decisões judiciais. Ademais, a explanação desses fundamentos torna 

possível o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. 

 

4.2.5 Princípio da motivação das decisões judiciais 

 

Antes da Constituição Federal de 1988, a obrigatoriedade da motivação das 

decisões judiciais era prevista somente na legislação ordinária, especialmente pela prescrição 

do art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. Apesar da ausência de disposição 

constitucional, a doutrina mais antiga já sublinhava a importância da motivação das decisões 

judiciais na seara penal. A respeito, Tornaghi (1978, p. 334) lecionava que “a decretação da 

prisão preventiva tem de ser acompanhada das razões de fato e de direito em que se baseia.” 

A Constituição Federal disciplinou expressamente, no art. 5º, inciso LXI, e no art. 

93, inciso IX, a obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais que possuam conteúdo 

decisório, sob pena de nulidade absoluta em caso de descumprimento desse encargo. 

Excetuam-se, portanto, os despachos de mero expediente. Nesse contexto, a Lei Federal nº 

12.403/11 foi feliz ao corrigir a impropriedade terminológica do termo “despacho” contido no 

antigo art. 315 do CPP, posto que, obviamente, a imposição de prisão preventiva decorre de 

ordem com nítida carga decisória. 

Esse dever de motivar constitui uma garantia política e processual. Consoante 

lição de Bulos (2010, p. 681), “trata-se de uma garantia contra possíveis excessos do Estado-

juiz.” Segundo Gomes Filho (2001, p. 76, grifo original), a dimensão política decorre da 

própria natureza do Estado Democrático de Direito, a saber: 

 

[...] no Estado de direito os poderes públicos se exercem segundo um padrão de 
legitimação racional e objetiva, que transfere à apreciação da comunidade uma 
espécie de controle democrático e difuso sobre a racionalidade ou não arbitrariedade 
do poder; daí ser possível afirmar que nesse tipo de Estado os poderes não estão 
apenas submetidos à lei, mas também e sobretudo são orientados por procedimentos 
que satisfaçam as exigências de uma correção argumentativa. 

 

De modo similar, compreende Fernandes (2003, p. 129) que: 

 

[...] fala-se em garantia de ordem política, em garantia da própria jurisdição. Os 
destinatários da motivação não são mais somente as partes e os juízes de segundo 
grau, mas também a comunidade que, com a motivação, tem condições de verificar 
se o juiz, e por consequência a própria Justiça, decide com imparcialidade e com 
conhecimento da causa. É através da motivação que se avalia o exercício da 
atividade jurisdicional. Ainda, às partes interessa verificar na motivação se as suas 
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razões foram objeto de exame pelo juiz. A este também importa a motivação, pois, 
através dela, evidencia a sua atuação imparcial e justa. 

 

Portanto, pode-se concluir, nas palavras de Lima (2011, p. 285), que a 

fundamentação das decisões judiciais possui escopos endoprocessual e extraprocessual. 

Finalidade endoprocessual pelo fato de que a motivação caracteriza uma garantia técnica do 

processo, proporcionando às partes o conhecimento necessário para que possam impugnar a 

decisão e permitindo que os órgãos de segundo grau analisem a legalidade e a justiça da 

decisão. Percebe-se também a função extraprocessual do dever de motivar, em razão de sua 

natureza de garantia política aos membros da sociedade. 

O princípio da obrigatoriedade de motivação das decisões judiciais guarda 

correspondência com o sistema do livre convencimento do juiz, adotado pelo art. 155, caput, 

do estatuto processual penal.17 Por esse sistema, o magistrado possuirá liberdade na 

apreciação da prova para formar sua convicção. A respeito, Avena (2012, p. 31) observa que: 

 

[...] na medida em que há essa liberdade valorativa, a exigência de motivação surge 
como corolário necessário do Estado de Direito, impedindo ou ao menos 
dificultando a prolação das decisões arbitrárias ou à margem da lei, pois os juízes e 
tribunais, ao exará-las, estarão cientes de que tanto a deficiência de motivação 
quanto a fundamentação errônea (error in judicando) ou arbitrária (error in 
procedendo) poderão, em grau de recurso, conduzir à reforma ou até mesmo a 
nulificação do julgado pelas instâncias superiores. 

 

A estrutura da fundamentação da ordem judicial que imponha uma medida 

cautelar de natureza pessoal deve contemplar, segundo Gomes (2011, p. 49), três dimensões: 

a) a situação fática justificadora da medida cautelar; b) sua base jurídica; e, c) sua 

necessidade. Quanto à essa estrutura, Taruffo (1975 apud FERNANDES, 2003, p. 130) 

detalha sua composição, a saber: 

 

O conteúdo mínimo e essencial da garantia da motivação compreende, em síntese: 1. 
O enunciado das escolhas do juiz, com relação: a) à individuação das normas 
aplicáveis; b) à análise dos fatos; c) à sua qualificação jurídica; d) às consequências 
jurídicas desta decorrentes; 2. Nexos de implicação e coerência entre os referidos 
enunciados. 

 

Apesar das medidas cautelares de natureza pessoal possuírem, em regra, natureza 

urgente, não se pode cogitar qualquer automatismo na imposição desses provimentos 

cautelares, isto é, não prescindem de motivação, até mesmo porque, se a fundamentação é 
                                                 
17Código de Processo Penal, Art. 155, caput - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 

produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 
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imperativa na prolação de sentença condenatória que fixe pena privativa de liberdade, com 

mais razão revela-se obrigatória em relação a restrições meramente provisórias. Assim, para 

que o magistrado determine uma daquelas providências, Gomes Filho (2001, p. 219) reputa 

ser necessário que: 

 

[...] o juiz realize uma efetiva cognição, ainda que sumária, superficial ou não 
exauriente sobre o direito afirmado pelo interessado no provimento, e, ao mesmo 
tempo, também constate a efetiva existência de um perigo para a incolumidade desse 
mesmo direito, em face da natural demora para a obtenção do provimento definitivo; 
neste último caso, não se trata de verificar uma simples probabilidade de perigo, 
como ocorre em relação ao direito controvertido, o que supõe uma cognição plena e 
mais aprofundada. Disso resulta [...] que também a adoção dos provimentos 
cautelares deve vir adequadamente justificada, segundo as características da 
cognição realizada: com relação ao direito que fundamenta a cautela, trata-se de 
apresentar argumentos que mostrem a sua probabilidade, ao passo que em relação ao 
periculum in mora deve ser convenientemente demonstrada a sua efetiva ocorrência. 

 

Nesse contexto, a fundamentação, segundo Mendonça (2011, p. 70), “[...] deve-se 

pautar em elementos concretos, extraídos do mundo fenomênico, da realidade concreta.” É 

imprescindível que haja uma base empírica sólida, baseada em dados concretos, que 

demonstre a necessidade da tutela cautelar. A propósito, já decidiu o ministro Celso de Mello 

nessa linha de entendimento: 

 

A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando 
desacompanhada de fatos concretos que lhe justifiquem a necessidade, não podendo 
apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a 
pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na 
instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se da 
sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções 
arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas 
à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, 
cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do 
processo penal.18 

 

Não será suficiente ainda a mera repetição dos termos legais ou de fundamentação 

em tese. Como observa Bulos (2010, p. 682), “[...] o ministro, o desembargador ou o juiz tem, 

necessariamente, de explicar o porquê do seu posicionamento.” Não basta que a autoridade 

judicial escreva “denego a liminar” ou “ausentes os pressupostos legais, revogo a liminar.” 

Nesse diapasão, relevante a crítica de Tornaghi (1978, p. 334), a saber: 

 

Não basta de maneira alguma, não é fundamentação, frauda a finalidade da lei e 
ilude as garantias da liberdade o fato de o juiz dizer apenas: ‘considerando que a 
prisão é necessária para a garantia da ordem pública...’. Ou então: ‘a prova dos autos 

                                                 
18STF, HC nº 93.883, relator Min. Celso de Mello, julgado em 26 ago.2008. 
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revela que a prisão é conveniente para a instrução criminal...’. Fórmulas como essas 
são a mais rematada expressão da prepotência, do arbítrio e da opressão. Revelam 
displicência, tirania ou ignorância, pois além de tudo envolvem petição de princípio: 
com elas o juiz toma por base exatamente aquilo que deveria demonstrar. 

 

Lima (2011, p. 286) ensina que o princípio da motivação das decisões judiciais 

implica em outro dever para o magistrado, a saber: 

 

Se ao magistrado se impõe o dever de apontar elementos concretos que confirmem a 
necessidade de segregação cautelar do acusado, também se lhe impõe o dever de 
moderação de linguagem. Ao exteriorizar seu convencimento no momento da 
fundamentação, a utilização de linguagem sóbria por parte do magistrado serve, 
assim, para demonstrar que não está havendo um julgamento antecipado do acusado. 

 

De acordo com a jurisprudência do STF, não se exige fundamentação exaustiva, 

sendo suficiente que a ordem judicial constritiva de liberdade analise, ainda que de forma 

concisa, a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela cautelar.19 Ademais, Oliveira 

(2010, p. 503) recorda que a fundamentação deve ser construída em bases cautelares, isto é, 

“[...] que a prisão seja decretada como acautelamento dos interesses da jurisdição penal, como 

marca da indisponibilidade e da necessidade da medida.” 

Não se tem admitido que decisões posteriores do tribunal ad quem sejam emitidas 

com o intuito de reforçar a argumentação de ordem judicial anterior, suprindo a falta ou 

inidoneidade da fundamentação de uma decisão que, provavelmente, será declarada nula. 

Segundo julgado do STF, “a motivação há de ser própria, inerente e contemporânea à decisão 

que decreta o ato excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou deficiência 

de fundamentação não podem ser supridas a posteriori.”20 A respeito do tema, Lima (2011, p. 

287) considera que: 

 

Esse dever de fundamentar a decisão [...] é do juiz natural. Logo, não se pode 
admitir que o órgão ad quem supra eventual deficiência de fundamentação do juízo 
a quo em sede de julgamento de habeas corpus, ou que a autoridade coatora 
complemente a decisão omissa ao prestar informações em pedido de habeas corpus. 

 

Havendo coautoria ou participação, deverá o magistrado, segundo Nucci (2011, p. 

612), “[...] analisar, individualmente, os requisitos para a decretação da prisão preventiva. O 

mesmo se diga quanto à revogação. Se o motivo deixou de existir quanto a um corréu, deve 

ele – e somente ele – ser beneficiado pela liberdade.” Na mesma linha de entendimento, 

Mendonça (2011, p. 71) assevera que “a motivação deve ser específica para cada um dos 

                                                 
19STF, RHC nº 89.972, relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 21 maio.2007. 
20STF, HC nº 98.862, relator Min. Celso de Mello, julgado em 23 jun.2009. 
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atingidos pela medida, pois deve o magistrado indicar as particularidades e circunstâncias 

pessoais em relação a cada investigado ou acusado.” Obviamente, o raciocínio é aplicável 

para todas as medidas cautelares de natureza pessoal, não somente para as prisões cautelares. 

Ressalta Avena (2012, p. 32) que a fundamentação deve estar presente também na 

sentença absolutória, salvo se esta fundamentar-se no art. 386, inciso VII, do CPP, que se 

refere à absolvição por insuficiência de provas para condenação. Na hipótese de sentença 

absolutória, faz bastante sentido a presença da fundamentação, uma vez que o Ministério 

Público poderá recorrer da decisão e, para isso, faz-se imprescindível o conhecimento das 

razões de fato e de direito que conduziram à decisão do magistrado. Ademais, eventuais 

medidas cautelares de natureza pessoal impostas anteriormente são extintas em razão da 

sentença absolutória, conforme art. 386, parágrafo único, inciso II, do CPP. Nesse contexto, o 

Parquet poderá pleitear, em suas razões recursais, a aplicação de providências cautelares 

subjetivas, caso as repute necessárias. 

Outro ponto a ser destacado diz respeito à relação entre o dever de motivar e as 

hipóteses legais de vedação da liberdade provisória, a exemplo do art. 44, da Lei Federal nº 

11.343/2006, e do art. 7º, da Lei Federal nº 9.034/1995. Referidos dispositivos obstacularizam 

não apenas a concessão de fiança para determinados crimes, mas também a concessão de 

liberdade provisória. Nesses casos, indaga-se se o magistrado pode referir-se tão somente ao 

dispositivo de lei em sua decisão denegatória. 

A questão é controvertida nos Tribunais Superiores. Em relação ao tráfico de 

drogas, a Segunda Turma21 do STF tem decidido pela necessidade de fundamentação, ao 

passo que a Primeira Turma22 admite que a decisão paute-se somente na referência ao 

dispositivo legal. No STJ, este último posicionamento é adotado pela Quinta Turma23, ao 

passo que aquela outra tese é defendida também pela Sexta Turma24. 

Entendemos que o dever de motivar se faz presente mesmo nas referidas hipóteses 

legais de vedação à liberdade provisória. Em primeiro lugar, a inafiançabilidade apenas afasta 

a liberdade provisória com fiança, mas nada obsta que seja concedida a liberdade provisória 

sem fiança. Em segundo lugar, não se pode admitir qualquer prisão processual sem caráter 

cautelar, uma vez que haveria afronta ao princípio da presunção de inocência. Ademais, como 

                                                 
21STF, Segunda Turma, HC nº 97.346, relator Min. Eros Grau, julgado em 25 maio.2010. 
22STF, Primeira Turma, HC nº 98.081, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24 nov.2009. 
23STJ, Quinta Turma, HC nº 204.486, relator Min. Jorge Mussi, julgado em 20 set.2011. 
24STJ, Sexta Turma, HC nº 210.348 relator Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 

julgado em 22 nov.2011. 
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já decidiu o STF em reiterados julgados, a gravidade em abstrato de uma infração não pode, 

isoladamente, justificar uma prisão preventiva.  

A respeito do tema, o Pretório Excelso declarara inconstitucional o art. 21, da Lei 

nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), que vedava a concessão de liberdade provisória 

para os crimes previstos nos arts. 16 a 18 do referido diploma normativo. O relator, ministro 

Ricardo Lewandowski, reconheceu a inconstitucionalidade com fundamento no princípio da 

presunção de inocência, no princípio da motivação das decisões judiciais e na vedação à 

prisão ex lege no ordenamento jurídico nacional.25 

Mendonça (2011, p. 398) traz outro argumento favorável, a saber: 

 

Em verdade, a proibição à liberdade provisória em qualquer situação acaba por 
trazer incoerência no sistema, pois impõe ao agente preso em flagrante a necessidade 
de aguardar todo o processo detido, enquanto se esse mesmo agente não fosse preso 
em flagrante poderia aguardar o processo em liberdade, já que não há em nosso 
sistema a prisão preventiva obrigatória. 

 

Sobre a necessidade de fundamentação nos casos de crimes inafiançáveis ou 

daqueles cuja liberdade provisória é vedada em qualquer regime, conclui Mendonça (2011, p. 

400) que: 

 

Realmente, há uma indicação normativo-constitucional de que os delitos previstos 
na Constituição como inafiançáveis merecem um tratamento mais rigoroso pelo 
magistrado, inclusive quanto à prisão cautelar. Há uma diretiva constitucional 
alertando ao magistrado de que deve analisar com critérios mais aguçados os delitos 
que possuem o referido desvalor constitucionalmente indicado. Esta é uma indicação 
em abstrato, é verdade, que poderá e deverá ser confirmada no caso concreto, 
mediante a demonstração concreta da presença dos fundamentos da cautelaridade. 
Perceba-se bem: o juízo feito pelo Constituinte é feito meramente em abstrato e não 
pode justificar, sem reflexo no mundo concreto e, sobretudo, na necessidade 
cautelaridade, a manutenção da prisão. Em outras palavras, a gravidade em abstrato 
não permite, por si só, a manutenção ou a justificação da prisão. Porém, 
inequivocamente há uma indicação constitucional de que, naquele caso, a prisão 
pode ser imprescindível, mas que deverá ser confirmada na hipótese concreta 
submetida ao magistrado. 

 

Por derradeiro, necessário tratar sobre a admissibilidade de fundamentação 

implícita, fundamentação per relationem e fundamentação aliunde. Tucci (1993 apud 

FERNANDES, 2003, p. 132) distingue essas espécies de motivação, dizendo ser motivação 

implícita “aquela em que a fundamentação do julgado carece de um raciocínio lógico e direto, 

reclamando, para sua compreensão, a análise conjunta de argumentos principais e 

subsidiários”; aliunde, “aquela em que há simples referência a atos produzidos em outro 

                                                 
25STF, ADI nº 3.112, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 02 maio.2007. 
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processo”; e per relationem “aquela repousante em fundamentação outra, porém constante do 

mesmo processo, sendo mais frequente a hipótese em que o órgão recursal se reporta aos 

argumentos decisórios expendidos pelo inferior no julgamento recorrido.” 

Gomes Filho (2001, p. 197-198) compreende a fundamentação implícita da 

seguinte maneira, a saber:  

 

Na denominada motivação implícita, a superação das lacunas torna-se possível em 
virtude da relação lógica existente entre aquilo que ficou expresso no discurso 
judicial e aquilo que também deveria ter sido objeto de justificação, mas não foi. Em 
outros termos, os motivos que justificam a solução de uma questão servem, 
implicitamente, para atender à mesma finalidade em relação a outro ponto em que 
não foram explicitadas as razões do convencimento judicial. Assim, a integração da 
argumentação omissa supõe a possibilidade de deduzir-se logicamente – com certeza 
e de forma imediata – da motivação dada para justificar determinada solução as 
razões que amparam outra escolha adotada no mesmo contexto decisório. 

 

No âmbito das medidas cautelares de natureza pessoal, entendemos que o 

cabimento de motivação implícita deve ser visto com reservas. Em se tratando de restrições de 

liberdade com natureza provisória, o ideal é que a motivação seja a mais clara e direta 

possível. Porém, perceba-se, como lembra Gomes Filho (2001, p. 198), a possibilidade de 

motivação implícita no caso de concurso de crimes: apresentados, por exemplo, 

expressamente os motivos que levam ao reconhecimento do crime de furto, será possível 

deduzir que esses mesmos motivos também foram adotados para reconhecer um dos 

elementos do tipo penal de receptação. Contudo, Bulos (2010, p. 683) compreende que o 

princípio da motivação das decisões judiciais inadmite a motivação implícita. Nessa mesma 

linha, entende Fernandes (2003, p. 133) que: 

 

É, realmente, inadmissível a motivação implícita. O juiz, no exercício de sua função 
jurisdicional, quando produz o principal ato de sua atividade, fazendo atuar a 
vontade da lei no caso concreto, deve primar pela clareza e pela precisão, refutando 
ou acolhendo as alegações das partes. Não se pode aceitar que, para não invalidar a 
sentença, o tribunal vislumbre, apesar da omissão judicial, suprimento em outros 
fundamentos da sentença, deles extraindo, de maneira implícita, a motivação 
inexistente. 

 

O ministro Celso de Mello conceituou a fundamentação per relationem como 

aquela “que se caracteriza pela remissão que o ato judicial expressamente faz a outras 

manifestações ou peças processuais existentes nos autos, mesmo as produzidas pelas partes, 

pelo Ministério Público ou por autoridades públicas.”26 Essa técnica de motivação tem sido 

                                                 
26STF, MS nº 25.936, relator Min. Celso de Mello, julgado em 13 jun.2007. 
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admitida pelos Tribunais Superiores27, devendo-se verificar, segundo Mendonça (2011, p. 73), 

se a decisão ao qual o juiz fez remissão como fonte argumentativa é devidamente 

fundamentada, se possui os requisitos necessários para a decretação da medida cautelar que se 

tenciona aplicar e se enfrentou todos os argumentos elencados pela defesa. Especificamente 

em relação à análise dos argumentos defensivos, conclui Mendonça (2011, p. 73) que: 

 

Se algum dos argumentos levantados pela defesa não for objeto da manifestação 
anterior (direta ou em razão de decisão logicamente incompatível), então urge que o 
magistrado a enfrente, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da 
motivação das decisões. 

 

Gomes Filho (2001, p. 200-202) entende que devem ser atendidas, 

simultaneamente, quatro condições para que seja admitida a motivação per relationem, a 

saber: 

 

Em primeiro lugar, é de todo evidente que a integração só pode ser feita entre textos 
justificativos de provimentos em que subsista um nexo quanto ao objeto da 
deliberação, ou seja, deve haver coincidência entre aquilo que é relevante para a 
decisão que faz o reenvio e os elementos que foram considerados no ato a que se faz 
referência. [...] Uma segunda condição fundamental para a validade do expediente 
tratado é que exista também identidade quanto à profundidade de cognição realizada 
nos dois provimentos que se integram, pois esse dado se reflete na própria estrutura 
da motivação. Não seria possível imaginar, assim, o aproveitamento da justificação 
adotada num provimento cautelar, em que por natureza a cognição é superficial e 
sumária, para integrar posteriormente a motivação da sentença de mérito [...] O 
terceiro requisito diz respeito à legitimidade do autor do texto a que se faz referência 
para justificar a decisão judicial. Como salienta Amodio, não é possível admitir a 
relatio a atos processuais provenientes de sujeitos diversos do juiz ou juízes que 
tenham tomado parte na deliberação, como ocorre em relação aos pareceres de 
peritos, que fornecem máximas de experiência e conclusões que podem ser inseridas 
no discurso justificativo, mas somente na medida em que o juiz demonstra tê-las 
valorado criticamente, para depois aplicá-las na formação do seu convencimento. 
[...] Por fim, uma quarta condição essencial à admissibilidade da motivação ad 
relationem diz respeito à ordem cronológica dos provimentos integrados: diante da 
exigência inafastável de que as razões possam ser conhecidas pelos interessados, só 
é possível imaginar a remissão a um texto antecedente; não seria válido, por 
exemplo, que o juiz indeferisse um pedido de realização de prova formulado durante 
a instrução, diferindo a justificação para o momento da sentença. 

 

                                                 
27STF, RHC nº 66.358, relator Min. Francisco Rezek, julgado em 03 jun.1988; STF, HC nº 86.352, relator Min. 

Cezar, julgado em 17 ago.2005. Contudo, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, em voto vencedor de 
aresto do STJ, já entendeu que: “O dever de motivar as decisões implica necessariamente cognição efetuada 
diretamente pelo órgão julgador. Pode o Ministério Público, de forma cooperativa, fornecer subsídios para o 
Judiciário cumprir o seu dever constitucional de deliberar fundamentadamente. Todavia, não é de se admitir a 
construção lógica calcada em argumentos fornecidos por órgão que, inclusive, corporifica um dos polos da 
relação jurídico-processual. Embora concorde que o juiz possa se reportar à manifestação do Parquet, acredito 
que esta não pode ser a única razão para decidir, sendo de rigor acrescentar fundamentação que seja própria do 
órgão judicante.” (STJ, HC nº 90.684, relator Min. Paulo Gallotti, julgado em 16 set.2008). 
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Apesar de valiosas as lições do professor da USP, é certo que os Tribunais 

Superiores tem admitido a fundamentação per relationem não apenas quando a decisão a que 

se remete tenha sido prolatada por autoridade judiciária, mas também em relação a parecer do 

Ministério Público ou de autoridade policial. A propósito da controvérsia doutrinária sobre o 

cabimento da motivação ad relationem, parece haver certa razão nas palavras de Távora e 

Alencar (2012, p. 589), a saber: 

 

Entendemos que esta é uma discussão estéril, pois se o pedido dos órgãos da 
persecução pela decretação da medida está amparado por elementos extraídos dos 
autos, basta que o magistrado se valha daquilo que já foi compilado pelo promotor 
ou pelo delegado, indicando a fonte. Se não houver tal amparo, estando o 
requerimento baseado em especulações, a toda evidência, não poderá o magistrado 
valer-se de tais elementos, e se o fizer, a prisão será ilegal. 

 

É certo que a fundamentação per relationem e a fundamentação aliunde estão em 

consonância com o princípio da razoável duração do processo e com o princípio da economia 

processual. Tampouco parece haver prejuízo as funções endoprocessuais do dever de motivar, 

pois as partes e os órgãos de segundo grau estão, nesses tempos de digitalização dos 

processos, em condições de tomar conhecimento da decisão ao qual o magistrado se reporta 

como fonte argumentativa. Contudo, referidas técnicas de motivação devem ser vistas com 

reservas, pois, como bem observa Gomes Filho (2001, p. 200), tais expedientes não 

necessariamente observam os fundamentos políticos (extraprocessuais) do dever de motivar, 

entre os quais se situa a garantia da efetiva e adequada cognição judicial. Conclui Gomes 

Filho que (2011, p. 200): 

 

[...] ao adotar integralmente as razões apresentadas para justificar outra decisão, 
proferida em fase distinta do procedimento, e até mesmo por órgão diverso, com 
frequência o juiz acaba por omitir a inafastável valoração crítica sobre os 
argumentos a que adere ou, o que é mais grave, deixa de considerar elementos 
supervenientes que deveriam levar, senão a outra solução, pelo menos à indicação 
dos motivos pelos quais não devem alterar a conclusão antes adotada. 

 

Destarte, compreendemos que essas técnicas de motivação podem ser empregadas 

de forma temperada. O magistrado não poderá fazer remissão pura e simples a parecer do 

órgão ministerial ou a outra decisão judicial. Deverá fazer uma análise cuidadosa de modo a 

constatar uma perfeita correspondência entre os argumentos veiculados por essas peças e os 

fundamentos e circunstâncias do caso concreto avaliado pelo magistrado 
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4.2.6 Princípio do contraditório 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê o princípio do contraditório no inciso LV 

do art. 5º. Trata-se, segundo Didier Júnior (2012, p. 56), de “[...] reflexo do princípio 

democrático na estruturação do processo. Democracia é participação, e participação no 

processo opera-se pela efetivação da garantia do contraditório.” Na mesma linha de 

entendimento, Gomes Filho (2001, p. 39) assevera que: 

 

O contraditório processual expressa, em primeiro lugar, valores político-ideológicos, 
indicando que no Estado democrático as decisões judiciais não somente são 
pronunciadas em nome do povo, mas também resultam de procedimentos abertos à 
participação dos cidadãos. Ao mesmo tempo, consagra a ideia de igualdade, que, 
especialmente na justiça penal, representa uma opção de civilidade, na medida em 
que indica o reconhecimento da dignidade do acusado, cuja presença nas atividades 
de preparação da sentença é tão necessária quanto a do acusador. Sob uma ótica 
sociológica, não menos relevante, a participação dos interessados no provimento 
realiza importante função, que é a de legitimar a decisão adotada: como adverte 
Luhmann, é a esperança de poder influenciar o resultado do processo que leva os 
contendores ao compromisso de aceitar uma solução ainda incerta, e com isso 
imuniza-se o sistema social contra descontentamentos e protestos. 

 

O processo é um procedimento estruturado em contraditório. Representa o 

contraditório um aspecto fundamental do próprio conceito de processo, pois, como sublinha 

Fazzalari (1994 apud GOMES FILHO, 2001, p. 38), só é digno de ser considerado processo o 

procedimento regulado de modo a que dele participem, em simétrica paridade, aqueles em 

cuja esfera jurídica o provimento final produzirá seus efeitos. Para Bulos (2010, p. 671): 

 

O conteúdo do princípio constitucional do contraditório é sobejamente claro: 
garantir aos litigantes o direito de ação e o direito de defesa, respeitando-se a 
igualdade das partes. Por isso, todos aqueles que tiverem alguma pretensão a ser 
deduzida em juízo podem invocá-lo em seu favor, seja pessoa física, seja pessoa 
jurídica. 

 

Segundo Didier Júnior (2012, p. 57), o princípio do contraditório pode ser 

analisado por duas dimensões, uma formal e outra substancial. A garantia da participação 

constitui a dimensão formal, isto é, o direito de ser ouvido, de participar do processo, de ser 

comunicado, enfim, de manifestar-se no processo. Trata-se do conteúdo mínimo e noção mais 

tradicional sobre o princípio do contraditório. Essa posição mais conservadora pode ser bem 

observada no magistério de Bulos (2010, p. 670), para quem o contraditório consiste 

essencialmente em dois elementos: bilateralidade e possibilidade de reação. 
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A respeito da aludida bilateralidade, há de se destacar breve apontamento feito por 

Gomes Filho (2001, p. 39): 

 

De fato, se na sua acepção lógico-filosófica o contraditório é entendido como o 
contraste dialético entre posições assertivas opostas, dirigidas a se elidirem 
reciprocamente, no esquema processual essa contraposição só adquire sentido 
quando destinada à persuasão de um terceiro imparcial, ainda que não 
necessariamente inerte ou passivo; assim, embora se desenvolva entre dois polos 
dialéticos, o contraditório processual implica uma relação triádica, que constitui 
afinal a essência da ideia de processo. 

 

A dimensão substancial, por sua vez, pode ser sintetizada como a capacidade que 

a parte possui de influir, de maneira útil e efetiva, no convencimento do magistrado. Essa 

segunda perspectiva está em consonância, conforme relato de Oliveira (2010, p. 45), com a 

tendência da processualística mais moderna em incluir no contraditório o princípio da 

paridade de armas, em razão da busca de uma efetiva igualdade processual. Portanto, para que 

o princípio do contraditório seja integralmente observado, afastando qualquer mácula ao 

processo, deverão ser concretizadas essas duas dimensões. 

No âmbito do processo penal, Fernandes (2003, p. 59) assevera ser necessário 

que: 

 

[...] a informação e a possibilidade de reação permitam um contraditório pleno e 
efetivo. Pleno porque se exige a observância do contraditório durante todo o 
desenrolar da causa, até seu encerramento. Efetivo porque não é suficiente dar à 
parte a possibilidade formal de ser pronunciar sobre os atos da parte contrária, sendo 
imprescindível proporcionar-lhes os meios para que tenha condições reais de 
contrariá-los. Liga-se, aqui, o contraditório ao princípio da paridade, sendo mister, 
para um contraditório efetivo, estarem as partes munidas de forças similares. 

 

Enquanto no processo penal, em virtude da necessidade de plenitude e 

efetividade, o contraditório deva ser atendido durante todo o desenvolvimento da causa, ainda 

que haja revelia, o mesmo não sucede em relação ao processo civil, em que se admite, no caso 

de revelia, o seguimento da causa sem ciência ao réu dos atos processuais. Por isto, parte da 

doutrina reconhece que o mero atendimento da dimensão formal do contraditório concretiza 

esse princípio no âmbito do processo civil. Há, inclusive, entendimento de que o processo 

civil não contempla o princípio do contraditório, mas sim, em verdade, o princípio da 

bilateralidade de audiência. Arruda Alvim (1975 apud FERNANDES, 2003, p. 60) os 

distingue, a saber: 
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Na verdade o princípio da bilateralidade da audiência expressa somente a 
necessidade de se proporcionar ao réu o conhecimento do que contra ele se pede, 
ensejando-lhe a possibilidade de defesa. O do contraditório, porém, implica 
necessariamente que se tenha observado num processo, com igualdade de 
oportunidades para as partes, ampla discussão – discussão efetiva - sobre a causa.  

 

Para Fernandes (2003, p. 61): 

 

A diversidade da exigência para a observância do contraditório expressa, na 
realidade, formas diferentes de reflexo do direito material sobre o direito processual, 
pois quanto mais indisponível o direito em jogo maiores devem ser as preocupações 
garantistas e, entre elas, a de que o contraditório seja efetivo e pleno. 

 

No âmbito dos provimentos cautelares de natureza penal, tratar de contraditório 

prévio à imposição dessas medidas, há alguns anos, era considerado uma verdadeira heresia. 

Como bem observa Mendonça (2011, p. 76), “[...] antes da reforma, as medidas cautelares 

pessoais eram sempre aplicadas inaudita altera pars, sem oitiva da parte contrária, 

exercitando-se o contraditório diferido, ou seja, após a execução do ato.” Para Tucci (1993 

apud FERNANDES, 2003, p. 65), não havia “[...] violação à garantia da bilateralidade da 

audiência, que, firme, se vê apenas diferida para momento ulterior à pronunciação de ato 

decisório liminar, prosseguindo-se regularmente no procedimento instaurado.” 

Como bem ressalta Greco Filho (1989, p. 110-111): 

 

A Constituição não exige, nem jamais exigiu, que o contraditório fosse prévio ou 
concomitante ao ato. Há atos privativos de cada uma das partes, como há atos 
privativos do juiz, sem a participação das partes. Todavia, o que assegura o 
contraditório é a oportunidade de a eles se contrapor por meio de manifestação 
contrária que tenha eficácia prática. 

 

A reforma do sistema de cautelares penais promovida pela Lei Federal nº 

12.403/11 estabeleceu uma novidade ao determinar o contraditório prévio à decretação da 

medida cautelar. A nova redação do art. 282, § 3º, do CPP, dispõe que “ressalvados os casos 

de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida 

cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e 

das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo.” 

A finalidade dessa mudança introduzida pelo diploma legislativo em comento, 

segundo Mendonça (2011, p. 77), “[...] é assegurar que a parte contrária tenha oportunidade 

de trazer elementos que possam contraditar os fundamentos da medida cautelar, permitindo ao 

magistrado tomar uma decisão mais consistente.” A propósito, não é outro o magistério de 

Oliveira (2010, p. 46): 
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De outro lado, e para além do interesse específico das partes e, de modo especial, do 
acusado, é bem de ver que o contraditório põe-se também como método de 
conhecimento do caso penal. Com efeito, uma estrutura dialética de convencimento 
judicial, permitindo uma análise mais ampla de toda a argumentação pertinente à 
matéria de fato e de direito. Decisão judicial que tem como suporte a participação 
efetiva dos interessados em todas as fases do processo tem maior probabilidade de 
aproximação dos fatos e do direito aplicável, na exata medida em que puder 
abranger a totalidade dos argumentos favoráveis e desfavoráveis a uma ou outra 
pretensão. 

 

O referido dispositivo fala em “parte contrária”. Segundo Gomes (2011, p. 72), há 

aí uma impropriedade terminológica, pois “[...] quem deve sempre (que possível) ser intimado 

é o indiciado ou o acusado.” O texto também não foi claro a respeito da forma de resposta do 

imputado. Para os citados autores, nada impede que o juiz determine prazo para apresentação 

de resposta escrita ou marque uma audiência para ouvir o acusado. Já para Lopes Júnior 

(2011, p. 16), o ideal seria que: 

 

O juiz, à luz do pedido de adoção de alguma medida cautelar, intimasse o imputado 
para uma audiência, onde, sob a égide da oralidade, se efetivaria o contraditório e o 
direito de defesa, na medida em que o acusador sustentaria os motivos de seu pedido 
e o réu, de outro lado, argumentaria sobre a falta de necessidade da medida (seja por 
fragilidade do fumus comissi delicti ou do periculum libertatis). [...] No mínimo, 
deverá o juiz conceder um prazo razoável para que a defesa se manifeste sobre o 
pedido e produza sua prova, para após decidir. Inclusive, para efetivação do 
contraditório, pode ser necessária a realização de audiência para coleta de prova 
testemunhal.  

 

O art. 282, § 3, do estatuto processual penal, faz referência somente aos casos de 

“pedido de medida cautelar”. Devem ser destacadas duas possibilidades que não foram 

contempladas pela aludida norma. Primeiramente, olvidou-se a respeito da observância do 

contraditório no caso de provimento cautelar decretado de ofício pelo magistrado. Nesse caso, 

Bonfim (2011, p. 40) compreende que: 

 

Não se justifica a intimação prévia da parte contrária, porquanto se afigura ilógico 
que o juiz, antes de decretar a imposição da(s) medida(s), venha a consultar o 
acusado/indiciado acerca da sua conveniência, necessidade ou adequação. 

 

 Com a devida vênia, entendemos que essa posição é equivocada, uma vez que 

não parece haver qualquer correlação lógica entre a decretação de medida cautelar de ofício e 

uma suposta desnecessidade de contraditório prévio. Pelo contrário: parece-nos que se a 

medida for decretada de ofício, com muito mais razão deverá ser oportunizado o contraditório 

prévio, em homenagem ao modelo acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988. A 

propósito, para Avena (2012, p. 841):  
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Ora, considerando que o legislador exigiu a prévia intimação do agente acerca dos 
provimentos cautelares quando há pedido realizado pelos interessados, ressalvando, 
unicamente, as hipóteses de urgência e de perigo de ineficácia da medida, não vemos 
razão plausível para que a mesma regra não seja utilizada na hipótese de 
determinação de ofício. Afinal, em uma e outra situação, a necessidade de audiência 
do interessado acerca da medida que poderá restringir-lhe a liberdade possui o 
mesmo lastro, qual seja as garantias constitucionais da ampla defesa e do 
contraditório.28  

 

Deve-se ressaltar que, nos casos de imposição de medida cautelar de ofício, tanto 

o imputado quanto o Ministério Público deverão ser intimados para manifestar-se. A 

Constituição Federal de 1988, ao consagrar o princípio do contraditório em seu art. 5º, inciso 

LV, garante-o não apenas ao acusado/indiciado, mas também ao Parquet. Leciona Fernandes 

(2003, p. 63) que: 

 

Não se pode invocar, para repelir essa afirmação, o argumento de que a norma 
constitucional se destina a garantir apenas o indivíduo, pois, ao se exigir o 
contraditório em relação ao Ministério Público, está-se também garantindo o 
indivíduo, dando-se a todos a certeza de um julgamento imparcial, feito por quem 
não acusa. A instituição do Ministério Público surgiu na história justamente para 
que, mediante um processo acusatório, fosse superado o período inquisitorial, 
quando, nas mãos de uma só pessoa, se reuniam as funções de acusar e de julgar. 
Essa conquista favoreceu o indivíduo e assegurou o contraditório, propiciando ao 
acusado o direito de contraditar os atos formulados por órgão diverso daquele que 
julga. É, assim, necessário existir no processo penal partes em posições opostas, 
colocadas em condições de contrariarem os atos da parte adversa. 

 

Outro ponto não esclarecido pelo § 3º do art. 282, da lei penal adjetiva, diz 

respeito à observância (ou não) do contraditório prévio no caso de descumprimento das 

medidas cautelares anteriormente impostas. O art. 282, § 4º, também é silente quanto a essa 

questão. Para Avena (2012, p. 842), não haveria qualquer exigência de contraditório prévio 

nessa hipótese: 

 

Veja-se que o art. 282, § 4º cuida de quem já se encontra sob certo grau de restrição 
em sua liberdade e, nesta condição, deixa de cumprir o comando judicial. Ora, em 
tais casos, o agente, devidamente admoestado por ocasião da imposição do 
provimento cautelar, já tem o ônus de comunicar ao juízo, a ele comparecer ou 
fazer-se representar no intuito de justificar a situação de impedimento quanto ao 
cumprimento da obrigação imposta. 

 

Sob certo aspecto, até poder-se-ia concordar que não haveria a necessidade de 

intimação prévia (dimensão formal do contraditório) do imputado quando este houvesse 

                                                 
28Comentando o Projeto de Lei nº 4.208/2001, Delmanto (2008, p. 283) já observava que a redação do art. 282, § 

6º, do CPP, não era das melhores, uma vez que “[...] dá a entender que o contraditório prévio à decretação da 
medida somente se aplica na hipótese em que houver ‘pedido de medida cautelar’, não incidindo nos casos em 
que a medida é decretada de ofício.” 
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descumprido medida cautelar anteriormente imposta, uma vez que o sujeito passivo do 

processo penal tem conhecimento das consequências de sua conduta, não existindo 

necessidade de convocá-lo novamente. Contudo, não nos parece que possa haver qualquer 

prejuízo ao “poder de influência” (dimensão substancial do contraditório) do imputado sobre 

o magistrado. Portanto, para que seja concretizada esta última faceta do princípio do 

contraditório, acaba-se revelando a necessidade da intimação prévia do cidadão. 

A posição mais adequada parece ser aquela defendida por Lima (2011, p. 50), a 

saber: 

 

Ora, se a lei passou a exigir, pelo menos em regra o contraditório prévio à 
decretação da medida cautelar, este deve ser observado não só quando houver 
pedido formulado pelas partes, como também quando a medida for decretada de 
ofício pelo magistrado, ou quando resultar do descumprimento de obrigações 
impostas por meio de outras medidas cautelares. 

 

Em verdade, quanto à observância do contraditório prévio, devem ser distinguidas 

duas possíveis situações que decorrerão do descumprimento da medida cautelar anteriormente 

imposta. Caso o magistrado repute que serão adequadas e suficientes outras medidas 

cautelares diversas da prisão, o contraditório, segundo entendemos, será imprescindível. 

Como bem ressalta Lopes Júnior (2011, p. 16-17),  

 

A suspeita de descumprimento de quaisquer das condições impostas nas medidas 
cautelares diversas, previstas no art. 319, exigirá, como regra, o contraditório prévio 
à substituição, cumulação ou mesmo revogação da medida. É necessário agora, e 
perfeitamente possível, que o imputado possa contradizer eventual imputação de 
descumprimento das condições impostas antes que lhe seja decretada, por exemplo, 
uma grave prisão preventiva. 
 

A outra situação vislumbrada a ser considerada ocorrerá quando o juiz entender 

que as medidas alternativas à prisão são inadequadas e/ou insuficientes no caso concreto e que 

a única solução é a decretação de prisão preventiva. Nessa hipótese, faz-se referência à 

ressalva da parte inicial do art. 282, § 3º, do CPP, isto é, o contraditório prévio só será 

observado caso não proporcione “perigo de ineficácia da medida” ou haja urgência na 

imposição da providência. Para nós, oportunizar o contraditório prévio, em relação a uma 

prisão preventiva que se pretende decretar, traz, certamente, perigo de ineficácia à essa 

medida de exceção, uma vez que o imputado poderá planejar e realizar sua fuga. A respeito 

do tema, Oliveira (2011, p. 30) compreende que: 
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A impossibilidade de instauração de contraditório independe das circunstâncias de 
sua imposição. Tanto faz se se trate de conversão do flagrante, de preventiva 
decretada autonomamente, quando presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, ou, 
ainda, se cuide de medida decretada em substituição a outra cautelar descumprida.29 

 

Para Marques (1997 apud MENDONÇA, 2011, p. 78), “[...] o intuito acautelador 

do ato de coação acabaria frustrado se do pedido de prisão se desse notícia ao réu. Pelo menos 

seria o que na maioria das hipóteses iria acontecer.” Entendemos que, nos casos de prisão 

cautelar, não se deve ouvir previamente a parte contrária em hipótese alguma, uma vez que as 

hipóteses de decretação da prisão preventiva são realmente urgentes e poderiam sofrer risco 

de ineficácia caso houvesse prévia intimação. Ademais, se não houvesse urgência no caso 

concreto, sequer se poderia considerar a aplicação de prisão preventiva, sendo preferível a 

imposição de medidas diversas da prisão. 

Lembra ainda Mendonça (2011, p. 77) que “embora não esteja expresso, o 

julgador deve indicar qual a urgência ou o risco de ineficácia da medida que recomende o 

afastamento do contraditório prévio, pois isto faz parte da própria necessidade de motivação 

da decisão.” Saliente-se que a ressalva feita pela parte inicial do art. 282, § 3º, da lei penal 

adjetiva, não se refere somente à prisão preventiva, podendo ser aplicável também em relação 

às medidas alternativas ao cárcere. 

Portanto, a regra é que haja o contraditório prévio na imposição de medidas 

cautelares diversas da prisão, somente podendo-se afastar essa garantia nos casos de urgência 

ou quando a comunicação resultar em perigo de ineficácia do provimento cautelar. Como bem 

ressalta Oliveira (2011, p. 30), a maioria das medidas cautelares não parece amoldar-se a tais 

exceções, não justificando maiores receios quanto à perda de efetividade pela discussão prévia 

da matéria antes da decisão judicial. Ademais, sempre haverá a possibilidade de decretação de 

prisão preventiva no caso de descumprimento da medida cautelar antes imposta. 

Por derradeiro, deve-se questionar qual será a consequência processual se não 

ocorrer oitiva da defesa. Novamente, devem ser traçadas duas situações. Caso a hipótese se 

amolde à ressalva do art. 282, § 3º, não haverá consequência alguma, pois, como bem leciona 

                                                 
29“Entendemos que, pena de máximo non cesso – oposto de processo, compreendido como uma concentração de 

atos finalisticamente orientados -, ou seja, contrassenso e falta de racionalidade, estando presentes os requisitos 
icto oculi necessários à decretação da custódia cautelar, não somente se prescinde como não se deve mesmo 
ouvir o indiciado/suspeito, sob pena de violação de necessário e estratégico sigilo e perdimento/ineficácia da 
medida. Constituiria, pois, se assim agisse o Estado, uma clara violação in concreto do ‘princípio da proibição 
de infraproteção’, já que, postulando-se deter preventivamente um indiciado/suspeito por receio de fuga, por 
exemplo, ao se comunicar, exatamente, o que se pretende fazer, facilita-lhe justamente o que visa coibir. Tal 
enormidade, certamente, configuraria censurável paradoxo da efetividade. Ou seja, a pretexto de respeitarem-se 
na máxima potência garantias e direitos fundamentais, anula-se, em igual potência a possibilidade de segurança 
e justiça, presentes no conceito de ‘efetividade do processo’, por um proceder naïf e atabalhoado.” (BONFIM, 
2011, p. 40-41). 
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Lima (2011, p. 50), “[...] a limitação ao exercício do direito de defesa é plenamente 

constitucional e se apresenta em franca compatibilidade com a prisão cautelar decretada, que 

pressupõe a surpresa e a imprevidência, preservando a eficácia do processo.” Nesse caso, a 

defesa terá condições de interferir somente a posteriori (contraditório diferido ou postergado), 

valendo-se de eventual recurso ou habeas corpus. 

Caso a imposição da medida cautelar de natureza pessoal não se revele urgente ou 

sua comunicação não acarrete perigo de ineficácia da medida, o contraditório prévio será 

imperativo e sua inobservância implicará em nulidade. Resta saber se se trata de nulidade 

relativa ou absoluta. Segundo Mendonça (2011, p. 78), trata-se de “[...] mera irregularidade 

ou nulidade meramente relativa, pois poderá a defesa irresignar-se e impugnar a medida assim 

que decretada, apresentando os seus argumentos e justificativas assim que possível.” Com a 

devida vênia, não compartilhamos desse entendimento. Como já visto neste trabalho, a 

atipicidade das garantias constitucionais, em matéria processual penal, implica sempre na 

violação de preceitos públicos, sendo caso, portanto, de nulidade absoluta. 

 

4.2.7 Princípio da legalidade. Poder geral de cautela? 

 

O princípio da legalidade está consagrado no art. 5º, inciso II, da Constituição 

Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei.” Estado de Direito e princípio da legalidade são dois conceitos 

intimamente relacionados, pois em um verdadeiro Estado de Direito, cuja função precípua é a 

retirada do poder absoluto das mãos de um soberano, exige-se a subordinação de todos 

perante a lei. Segundo Silva (2006, p. 420), trata-se de um: 

 

[...] princípio basilar do Estado Democrático de Direito, porquanto é da essência do 
seu conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na legalidade democrática. 
Sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igualdade e da 
justiça não pela sua generalidade, mas pela busca da igualização das condições dos 
socialmente desiguais. Toda a sua atividade fica sujeita à lei, entendida como 
expressão da vontade geral, que só se materializa num regime de divisão de poderes 
em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de representação popular, de 
acordo com o processo legislativo estabelecido na Constituição. É nesse sentido que 
se deve entender a assertiva de que o Estado, ou o Poder Público, ou os 
administradores não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer abstenção, 
nem mandar tampouco proibir nada aos administrados, senão em virtude de lei. 

 

No âmbito das medidas restritivas de liberdade, Greco (2008, p. 96) compreende 

que o princípio da legalidade possui quatro funções fundamentais, quais sejam:  
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a) proibir a retroatividade da lei penal (nullum crimen nulla poena sine lege 
praevia); b) proibir a criação de crimes e penas pelos costumes (nullum crimen nulla 
poena sine lege scripta); c) proibir o emprego da analogia para criar crimes, 
fundamentar ou agravar penas (nullum crimen nulla poena sine lege stricta); d) 
proibir incriminações vagas e indeterminadas (nullum crimen nulla poena sine lege 
certa). 

 

No âmbito do processo penal, pode-se falar em um princípio da legalidade 

processual, que, segundo Serrano (1990 apud DELMANTO, 2008, p. 26):  

 

[...] reclama tanto a regulamentação por normas com qualidade de lei, dos direitos 
exercitáveis durante o processo, quanto a autorização e a regulamentação por lei de 
qualquer intromissão na esfera dos direitos e liberdades dos cidadãos efetuada por 
ocasião de um processo penal. 

 

Em relação às medidas cautelares de natureza pessoal, por se tratarem de meios de 

cerceamento à liberdade de locomoção do cidadão, entende-se que a observância ao princípio 

da legalidade é imprescindível, constituindo mecanismo de segurança jurídica do acusado. 

Como bem observa Gomes (2011, p. 45): 

 

Toda medida cautelar, incluindo-se evidentemente a prisão, deve, em primeiro lugar, 
ter base expressa (lex scripta), porque nenhuma coação no processo penal pode ser 
admitida sem explícita previsão em lei (nulla coatio sine lege). Aliás, o nulla coatio 
sine lege está para o processo penal como o nullum crimen sine lege está para o 
direito penal. 

 

Impende destacar ainda lição de Delmanto (2008, p. 94): 

 

A aplicação do princípio constitucional da legalidade não se restringe, pois, ao 
Direito Penal, mas se estende a toda repressão penal, abrangendo, por isso, as 
medidas restritivas da liberdade porventura necessárias a garantir a realização do 
processo ou a efetividade de seus resultados. 

 

Nesse contexto, questão controvertida na doutrina é se a imposição de medidas 

cautelares de natureza pessoal deve prestar obediência ao princípio da legalidade ou ao 

princípio da reserva legal. A grande questão é delimitar se existe ou não diferença entre esses 

preceitos. Silva (2006, p. 422-423) entende que esses princípios são distintos: 

 

A doutrina não raro confunde ou não distingue suficientemente o princípio da 
legalidade e o da reserva de lei. O primeiro significa a submissão e o respeito à lei, 
ou a atuação dentro da esfera estabelecida pelo legislador. O segundo consiste em 
estatuir que a regulamentação de determinadas matérias há de fazer-se 
necessariamente por lei formal. Embora às vezes se diga que o princípio da 
legalidade se revela como um caso de reserva relativa, ainda assim é de reconhecer-
se diferença entre ambos, pois que o legislador, no caso de reserva de lei, deve ditar 
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uma disciplina mais específica do que é necessário para satisfazer o princípio da 
legalidade. [...] É absoluta a reserva constitucional de lei quando à disciplina da 
matéria é reservada pela Constituição à lei, com exclusão, portanto, de qualquer 
outra fonte infralegal, o que ocorre quando ela emprega fórmulas como: ‘a lei 
regulará’, ‘a lei disporá’, ‘a lei complementar organizará’, ‘a lei criará’, ‘a lei poderá 
definir’ etc. 

 

Percebe-se que o princípio da legalidade é mais amplo, abrangendo o princípio da 

reserva de lei. No caso deste último, as matérias que estão sob sua égide não poderão ser 

reguladas por todos os diplomas legislativos previstos no art. 59 da Constituição Federal, mas 

apenas por lei ordinária ou por lei complementar. À guisa de exemplo, pode-se fazer 

referência ao art. 5º, inciso XXXIX, que estabelece não haver “crime sem lei anterior que o 

defina, nem pena sem prévia cominação legal.” 

No âmbito dos provimentos cautelares de natureza pessoal, a Constituição Federal 

não disciplina expressamente qual desses princípios seria aplicável. Delmanto Júnior (2001, p. 

68) faz referência ao princípio da legalidade estrita (reserva legal) e reitera não ser aceitável 

“[...] a existência de medidas que afetem o exercício do direito à liberdade se não tipificadas, 

objetivamente, em lei.” Compreendemos que essa é a posição mais acertada. Qualquer medida 

restritiva à liberdade de locomoção do cidadão deve obediência ao princípio da reserva de lei, 

pois somente o processo legislativo que resulta em lei ordinária ou lei complementar 

concretiza, devidamente, a legalidade, lato sensu, como expressão da vontade popular. Como 

bem ressalta Gomes (2011, p. 45), quando se fala em restrição de direitos fundamentais, “[...] 

não é qualquer lei que é admitida, sim, somente a lei emanada dos representantes do povo. 

Nisso reside a garantia da lex populis.” 

Nesse diapasão, perceba-se, inclusive, que o art. 62, § 1º, inciso I, alínea “b”, da 

CF, veda a edição de medida provisória sobre matéria referente a direito penal e a direito 

processual penal. Como se sabe, os dois requisitos indispensáveis para a edição de referido 

diploma normativo são a relevância e a urgência. Em se tratando de tema atinente a direito 

penal e a direito processual penal, o ideal é que seja prestigiada a prudência em detrimento de 

juízos influenciados pelas circunstâncias de determinada conjuntura social. 

Ademais, deve-se salientar ainda que, no processo penal, forma é garantia. Deve-

se privilegiar os processos legislativos mais sólidos, justamente aqueles que resultam em lei 

ordinária ou lei complementar, nos quais sejam analisados de maneira mais aprofundada 

possível as propostas de restrições às liberdade fundamentais. Destarte, busca-se conferir a 

máxima efetividade ao direito fundamental de liberdade dos cidadãos. 
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Sobre o princípio da reserva legal, Gomes (2011, p. 45) pontua que o diploma 

legal deve ser “[...] claro (lex clara), inteligível (compreensível) e proporcional (lex 

proporcionalis).” Greco (2008, p. 97) assevera que a determinação constitucional: 

 

[...] não impõe somente a existência de lei anterior ao fato cometido pelo agente, 
definindo as infrações penais. Obriga, ainda, que no preceito primário do tipo penal 
incriminador haja uma definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo 
vedada, portanto, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham 
conceitos vagos ou imprecisos. A lei deve ser, por isso, taxativa. 

 

Nesse contexto, a doutrina majoritária assevera que o rol dos provimentos 

cautelares de natureza pessoal, sejam as prisões processuais ou as medidas diversas da prisão 

instituídas pela Lei Federal nº 12.403/11, é taxativo. Para Delmanto (2008, p. 27), “a 

legalidade e a consequente taxatividade das medidas restritivas da liberdade constituem, 

portanto, verdadeiras garantias do acusado, no sentido de que ele não terá sua liberdade 

restringida a não ser nas hipóteses e nas formas previstas em lei.” Avena (2012, p. 849) reitera 

que se deve considerar taxativo o rol das medidas cautelares apresentadas nos arts. 319 e 320, 

do CPP, sendo vedada a sua ampliação por critérios de interpretação extensiva, pois, nas 

palavras de Gomes (2011, p. 46), “a garantia da lex stricta assegura que toda lei restritiva de 

direitos deve ser interpretada restritivamente.” 

De tal modo, não se tem admitido, de maneira majoritária, a existência de um 

poder geral de cautela no âmbito do processo penal, diferentemente do processo civil, que 

alberga tal possibilidade no art. 798 do Código de Processo Civil. Como aduz Gomes Filho 

(1991, p. 57), “não se pode cogitar em matéria criminal de um ‘poder geral de cautela’, 

através do qual o juiz possa impor ao acusado restrições não expressamente previstas pelo 

legislador, como sucede no âmbito da jurisdição civil.” Tal assertiva é plenamente 

justificável, segundo Lopes Júnior (2011, p. 11), pelo fato de que: 

 

No processo penal, forma é garantia. Logo, não há espaço para ‘poderes gerais’, pois 
todo poder é estritamente vinculado a limites e à forma legal. O processo penal é um 
instrumento limitador do poder punitivo estatal, de modo que ele somente pode ser 
exercido e legitimado a partir do estrito respeito às regras do devido processo. E, 
nesse contexto, o princípio da legalidade é fundante de todas as atividades 
desenvolvidas, posto que o due process of law estrutura-se a partir da legalidade e 
daí emana o seu poder. 

 

De acordo com esse entendimento, todas as medidas cautelares de natureza 

pessoal seriam típicas, não se cogitando a possibilidade de provimentos inominados, pois, nos 

dizeres de Gomes (2011, p. 46), “o nível de intervenção do poder público nos direitos 
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fundamentais do indivíduo, no âmbito do processo penal, é muito mais contundente que no 

processo civil.” 

Contudo, há tese minoritária em sentido contrário, admitindo o poder geral de 

cautela para imposição de medida cautelar não prevista em lei, quando esta se revelasse 

suficiente a tutelar o processo, evitando a imposição de prisão preventiva, ou quando se 

buscasse substituir provimento cautelar diverso da prisão anteriormente imposto por outro não 

previsto em lei que resguardasse, de forma similar, o processo com a mesma eficácia e que 

menos ofendesse às liberdades fundamentais do imputado. Privilegiar-se-ia, assim, o princípio 

do favor libertatis e a dignidade da pessoa humana. Nesta senda, leciona Mendonça (2011, p. 

80-81) que: 

 

Realmente, em relação às prisões cautelares, não se pode admitir qualquer restrição 
baseando-se no poder geral de cautela. Neste tema, portanto, somente se podem 
admitir as prisões provisórias expressamente previstas pela lei. [...] Ademais, nas 
hipóteses de medidas cautelares típicas, em que os requisitos estão expressamente 
previstos em lei – como na interceptação telefônica, cujos requisitos estão 
estabelecidos na Lei nº 9.296/1996 – não se pode admitir a utilização do poder geral 
de cautela para burlar referidos requisitos, criando-se medidas inominadas em 
detrimento do investigado ou acusado. Porém, fixados esses dois limites – prisões 
processuais e medidas cautelares típicas, com requisitos expressamente 
estabelecidos -, onde vigora a tipicidade das medidas cautelares, ainda haverá campo 
para aplicação do poder geral de cautela, inclusive nas medidas cautelares não 
prisionais. [...] Se há o poder geral de cautela no processo civil, quando se lida com 
ilícitos menos graves e interesses muitas vezes disponíveis, com muito maior razão 
deve ser admitido no processo penal, onde se enfrentam as lesões mais graves aos 
bens jurídicos mais relevantes da sociedade. [...] Por fim, o próprio princípio da 
proporcionalidade impõe que se admita o poder geral de cautela no processo penal, 
mesmo para medidas cautelares pessoais. Como já vimos, a prisão cautelar deve ser 
resguardada para situações excepcionais e subsidiárias. Se, diante de um caso 
concreto, o magistrado antevê uma medida cautelar que, embora não prevista em lei, 
poderá neutralizar o risco e, assim, evitar a prisão do acusado, deve decretá-la, até 
mesmo em atenção ao subprincípio da necessidade, que exige que as restrições aos 
direitos fundamentais sejam as menos graves possíveis. 

 

Compartilham desse entendimento Távora e Alencar (2012, p. 673): 

 

Mesmo sob a égide da disciplina cautelar anterior, o juiz poderia impor medidas 
cautelares não previstas expressamente no texto legislativo, toda vez que se 
revelassem menos gravosas que a prisão processual. Entretanto, com a previsão de 
um elenco de medidas cautelares no art. 319, do CPP, tem-se a vantagem de indicar 
ao juiz, de forma exemplificativa, a ampla possibilidade de aplicação de medidas 
diversas da prisão preventiva, sublinhando que esta só será decretada em último 
caso. Desse modo, embora exista um rol expresso de medidas cautelares, nada 
impede que o juiz estabeleça outras tantas que sejam adequadas ao caso concreto, 
desde que não exceda os limites autorizados pela legislação. Daí pode o magistrado 
valer-se do rol do art. 319 do CPP, bem como de outras medidas menos restritivas, 
mas não pode aplicar medida cautelar mais gravosa sem que haja autorizativo legal 
expresso. Natural que seja assim, pois ninguém pode ser privado de sua liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal, pelo que transbordaria essa limitação 
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constitucional a adoção de medidas cautelares ou assecuratórias mais ásperas que as 
acolhidas legislativamente. 
 

Sobre a possibilidade de poder geral de cautela no âmbito das medidas cautelares 

subjetivas, há, inclusive, entendimento do STF, anterior à reforma do sistema de cautelares 

penais, no sentido de que o magistrado pode fixar outros vínculos à liberdade provisória que 

não estejam previstos em lei.30 O STJ também admitia a possibilidade de fixação de condições 

para revogação da prisão preventiva com base no poder geral de cautela.31 

De nossa parte, vislumbramos que é possível a consideração de um poder geral de 

cautela no âmbito das medidas cautelares de natureza pessoal, desde que sejam observados 

certos condicionamentos. Em primeiro lugar, a medida atípica a ser imposta deverá ser menos 

gravosa que as cautelares igualmente adequadas no caso concreto. Em seguida, deve-se 

avaliar se a medida inominada a ser imposta resguarda o processo da mesma forma que aquela 

que seria aplicada, ponderando ainda a necessidade de tutela do processo com a garantia 

constitucional de liberdade do cidadão. Por derradeiro, deve-se aplicar o poder geral de 

cautela, nesse contexto, somente de forma subsidiária. 

 

4.2.8 Princípio da proporcionalidade 

 

O princípio da proporcionalidade, relata Delmanto (2008, p. 52-53), teve sua 

primeira alusão, no âmbito processual penal, feita na Alemanha, por ocasião de uma resolução 

do deutscher Journalistentag, editada em 1875, na qual se solicitava que as medidas coativas 

dirigidas contra os periodistas que se negavam a declarar como testemunhas fossem 

proporcionais às penas previstas para os delitos perseguidos.  

Conforme leciona Fernandes (2003, p. 51), tal princípio somente se consolidou 

após a segunda Guerra Mundial, uma vez que as atrocidades cometidas durante esse conflito 

bélico acabaram por difundir a ideia de que as normas processuais penais deviam ser 

limitadas por mecanismos exteriores, mais precisamente os princípios e valores insculpidos na 

Constituição. No Brasil, relata Gomes (2011, p. 43) que referido princípio foi acolhido pelo 

STF em 1951, no RE nº 18.331 (relator Min. Orozimbo Neto), e foi ratificado em 1976, no 

julgamento da Representação nº 930 (relator Min. Rodrigues Alckmin). 

Leciona Bonavides (2005, p. 394) que: 

                                                 
30STF, HC nº 94.147, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 27 maio.2008; STF, HC nº 101.830, relator Min. 

Luiz Fux, julgado em 12 abr.2011. 
31STJ, RHC nº 20.124, relator Min. Felix Fischer, julgado em 13 nov.2007; STJ, RHC nº 24.618, relatora Min. 

Laurita Vaz, julgado em 16 dez.2010. 
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Com esse princípio nasce também um novo Estado de Direito, cuja solidez 
constitucional resulta, sem dúvida, da necessidade de instaurar em toda ordem social 
os chamados direitos da segunda e da terceira gerações, a saber, os direitos sociais, 
econômicos e culturais, a par dos direitos da comunidade, quais, por exemplo, a 
autonomia, a proteção do meio ambiente, o desenvolvimento e a fraternidade. 

 

Em posicionamento similar ao do aclamado catedrático da Universidade Federal 

do Ceará, Fernandes (2003, p. 52) ressalta a íntima relação entre o princípio da 

proporcionalidade e o princípio da isonomia: 

 

[...] embora tenham objetos e fins próprios, tangenciam-se principalmente no fato de 
que, para haver igualdade, devem ser superadas as desigualdades dos indivíduos e 
especificados os critérios para determinar em que medida as distinções entre eles 
podem ser admitidas. 

 

O princípio da proporcionalidade amolda-se à noção de princípio geral de direito, 

espalhando sua influência por todos os ramos da ciência jurídica. Como bem ressalta 

Bonavides (2005, p. 401), “[...] não constitui tal princípio um direito da liberdade, mas um 

direito que protege a liberdade; uma garantia fundamental, ou, antes de tudo, um princípio 

geral de direito.” 

A doutrina majoritária tem tratado o princípio da proporcionalidade como um 

“superprincípio” que, segundo Távora e Alencar (2012, p. 76), estabelece a “[...] estratégia de 

composição no aparente conflito principiológico.” Liga-se, portanto, ao exercício de 

ponderação entre valores e princípios constitucionais, de modo a privilegiar um desses vetores 

em detrimento de outro conforme as exigências da situação fática. 

No Direito Processual Penal, a finalidade do princípio da proporcionalidade é 

constituir, nas palavras de Delmanto (2008, p. 55):  

 

[...] importante ferramenta de proteção aos direitos fundamentais, por meio da qual 
se permite evitar o excesso das ingerências estatais na esfera da liberdade do 
acusado. Em consequência, serve também como critério orientador na escolha de 
uma ou mais medidas cautelares, que sejam proporcionais ao caso concreto. 

 

Em outros termos, o princípio da proporcionalidade funciona como mecanismo de 

compatibilização entre a cautelaridade das medidas provisórias de restrição à liberdade e as 

garantias constitucionais do imputado, especialmente o princípio da presunção de inocência. 

Nesta senda, leciona Bonavides (2005, p. 399) que o controle de constitucionalidade desses 

provimentos é expressão mesma do princípio da proporcionalidade. 
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Não tem havido uma apresentação doutrinária uniforme quanto ao princípio da 

proporcionalidade, existindo divergência se esse princípio confunde-se com o princípio da 

razoabilidade ou se são expressões sinônimas. Sampaio Júnior (2008 apud TÁVORA e 

ALENCAR, 2012, p. 76) compreende que o princípio da razoabilidade é denominação que 

representa uma norma jurídica consistente em um cânone interpretativo que conduza o jurista 

a decisões aceitáveis, enquanto o princípio da proporcionalidade representa um procedimento 

de aplicação/interpretação da norma jurídica tendente a concretizar um direito fundamental 

em dado caso concreto. 

Outra diferença, para aqueles que distinguem o princípio da proporcionalidade e o 

princípio da razoabilidade, diz respeito às suas fontes. Observam Lima e Nogueira (2011, p. 

37) que o princípio da proporcionalidade, de origem alemã, decorre do próprio Estado 

Democrático de Direito, de acordo com a doutrina daquele país, ao passo que o princípio da 

razoabilidade, construído pela doutrina e pela jurisprudência estadunidenses, encontraria 

resguardo no devido processo legal substantivo (substantive due process of law). 

A jurisprudência dos Tribunais Superiores brasileiros tem se referido 

indistintamente aos mencionados princípios, considerando-os expressões sinônimas. Em 

verdade, o STF construiu, segundo Didier Júnior (2012, p. 50), significado próprio às 

máximas da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando ambas como consequência 

do devido processo legal substantivo.32 A distinção entre os aludidos princípios, na realidade 

jurídica brasileira, não possui maior relevância prática. Nesse sentido, Souza de Oliveira 

(2003 apud LOPES JÚNIOR, 2011, p. 26) compreende que esses princípios guardam entre si 

uma relação de fungibilidade. 

Segundo Fernandes (2003, p. 53), o princípio da proporcionalidade possui dois 

pressupostos essenciais: “[...] um, formal, o da legalidade, e outro, material, o da justificação 

teleológica.” O princípio da reserva legal já foi objeto de análise neste trabalho. A justificação 

teleológica, nas palavras de Delmanto (2008, p. 62), “[...] busca legitimar o uso de medida 

cautelar, mediante a demonstração das razões pelas quais a aplicação da medida tornou-se 

necessária em relação ao fim que se busca alcançar.” Como aduz Bonfim (2011, p. 33), para a 

aplicação de medida cautelar deverá “[...] haver uma relação de causalidade entre dois 

elementos empiricamente identificáveis, um meio e um fim.” Para Lima (2011, p. 29): 

 

                                                 
32STF, ADI nº 173, relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 25 set.2008; STF, RE nº 374.981, relator Min. 

Celso de Mello, julgado em 28 mar.2005, Informativo nº 381. 
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[...] por força do princípio da justificação teleológica, busca-se a legitimação do uso 
da medida cautelar, a partir da demonstração das razões pelas quais a aplicação da 
medida tornou-se necessária em relação ao fim que se objetiva alcançar. Cabe aqui 
analisar se o fim almejado é constitucionalmente legítimo e se possui relevância 
social. Quanto à legitimidade constitucional, pode ser necessária a restrição de 
determinado direito fundamental não apenas para proteger outro direito 
fundamental, mas também bens constitucionalmente tutelados. Em relação à 
relevância social, os fins devem ser socialmente relevantes para justificar a limitação 
a um direito fundamental. 

 

A doutrina ainda ensina que a máxima da proporcionalidade possui dois requisitos 

extrínsecos, quais sejam o princípio da jurisdicionalidade e o princípio da motivação das 

decisões judiciais. Tais princípios já foram objeto de análise anterior e não serão novamente 

abordados neste capítulo. Em relação ao princípio da motivação, saliente-se apenas, nas 

palavras de Delmanto (2008, p. 65), sua relevância quanto à máxima da proporcionalidade: 

 

No tocante à aplicação do princípio da proporcionalidade, a importância da 
motivação fica ainda mais sobrelevada. Isto porque, tendo em vista que o princípio 
nem sempre se encontra previsto de forma expressa nas Constituições ou mesmo nas 
leis infraconstitucionais – sendo, muitas vezes, tachado de vago ou impreciso -, será 
por meio da fundamentação judicial que poderá descobrir quais os motivos, de fato e 
de direito, que o juiz empregou para a formação do seu convencimento. A 
fundamentação da decisão judicial que faz o uso da proporcionalidade é, então, de 
extrema importância, sobretudo em se tratando de decisões que importem, de 
alguma forma, na restrição da liberdade do acusado. Será por meio dela, por 
exemplo, que o acusado poderá contestar o eventual mau (ou equivocado) emprego 
da proporcionalidade por parte do juiz, insurgindo-se contra a decisão mediante 
habeas corpus, quando couber. 

 

Os requisitos intrínsecos, também denominados como subprincípios da 

proporcionalidade ou elementos de seu conteúdo, são, segundo a clássica lição de Robert 

Alexy, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Serrano (1990 

apud DELMANTO, 2008, p. 65), por sua vez, faz referência aos subprincípios da idoneidade, 

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. A classificação desses autores 

apenas muda em relação ao enfoque dado, pois, em verdade, idônea é a medida adequada e 

necessária é a medida exigível no caso concreto. 

É fundamental compreender que há uma ordem na apreciação de cada uma dessas 

vertentes. Mendonça (2011, p. 40) traça um guia lógico de desenvolvimento do princípio da 

proporcionalidade: 

 

Primeiro, a medida deve ser adequada, em vista das finalidades buscadas. Caso 
preenchido tal requisito, parte-se para a análise do princípio da necessidade. Por fim, 
preenchidos os dois anteriores, deve-se analisar o subprincípio ou vertente da 
proporcionalidade em sentido estrito.  
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O primeiro subprincípio a ser analisado é o da idoneidade, da adequação ou da 

conformidade. Segundo Fernandes (2003, p. 54), “a restrição imposta pela lei ou por ato de 

agente ou órgão de Estado é adequada se apta a realizar o fim por ela visado.” A análise, 

portanto, deverá ser de “meio-fim”, binômio que permeia todo o princípio da 

proporcionalidade. Observa Delmanto (2008, p. 67, grifo original) que “tal ideia está em 

consonância com a instrumentalidade, característica básica das medidas cautelares.” 

A adequação deve ser feita em planos objetivo e subjetivo. Na dimensão objetiva, 

a adequação subdivide-se em qualitativa e quantitativa. Ensina Lima (2011, p. 30) que a 

adequação qualitativa impõe que “[...] as medidas sejam qualitativamente aptas a alcançar o 

fim desejado, isto é, idôneas por sua própria natureza.” Assim, por exemplo, se a finalidade 

que busca atingir é evitar a fuga do acusado, não há sentido em proibi-lo de manter contato 

com determinadas pessoas.  

Já a adequação quantitativa, nas palavras de Delmanto (2008, p. 67), “[...] diz 

respeito à duração e à intensidade da medida em relação à finalidade pretendida”, ligando-se à 

provisoriedade das medidas cautelares. Assim, não poderá haver excesso de prazo, tampouco 

uma prisão preventiva que foi decretada para conveniência da instrução criminal permanecerá 

após o término dessa fase processual. 

O último vértice do subprincípio da adequação relaciona-se ao seu âmbito 

subjetivo de aplicação, o que, nas palavras de Lima (2011, p. 30), compreende “[...] a 

individualização do sujeito passivo da medida e a proibição de extensão indevida de sua 

aplicação.” Em outros termos, Fernandes (2003, p. 54) aduz que “[...] deve ser a medida 

dirigida a um indivíduo sobre o qual incidam as circunstâncias exigíveis para ser atuada.” 

Nessa linha de entendimento, conclui Mendonça (2011, p. 41) que “uma medida, em um 

mesmo processo, pode ser subjetivamente adequada para um dos acusados, mas não sê-lo em 

relação ao outro acusado, em vista das circunstâncias concretas particulares (reincidência, por 

exemplo).” 

O segundo subprincípio da proporcionalidade, dentro da ordem lógica de 

desenvolvimento traçada, é o da necessidade, também conhecido como princípio da menor 

ingerência possível, da alternativa menos gravosa ou da subsidiariedade. Por esse 

subprincípio, deve-se preferir, entre as medidas consideradas adequadas em momento 

anterior, aquela providência restritiva de liberdade que seja menos gravosa e, ainda assim, 

seja capaz de tutelar a persecução penal. Como bem observa Gomes (2011, p. 51): 
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O princípio da necessidade traz, em seu bojo, o princípio da intervenção mínima. A 
intervenção penal estatal deve ser a mínima possível. De todas as existentes, 
compete ao juiz escolher a que menor gravame gera para o direito fundamental da 
pessoa afetada. Se outras medidas existem e são suficientes, o juiz não pode optar 
pela mais drástica. Incide aqui o princípio da suficiência da medida menos onerosa. 

 

Para Serrano (1990 apud LIMA, 2011, p. 31), o princípio da necessidade é 

princípio constitucional porque deriva da proibição de excesso; é princípio comparativo 

porque induz o órgão da persecução penal à busca de medidas alternativas idôneas; tende à 

otimização da eficácia dos direitos fundamentais porque obriga a refutar as medidas que 

possam ser substituídas por outras menos gravosas, com o que se diminui a lesividade da 

intromissão na esfera dos direitos e liberdades do indivíduo. 

No contexto do subprincípio da necessidade, Oliveira (2011, p. 30) lembra que as 

medidas cautelares probatórias, tais como a busca e apreensão e a interceptação telefônica, 

tem preferência sobre as medidas de cunho pessoal, na medida em que se revelem necessárias 

e suficientes para a tutela da persecução penal. Trata-se de decorrência do princípio do favor 

libertatis. 

Fernandes (2003, p. 55) faz uma importante consideração sobre o procedimento 

de verificação da adequação e da necessidade, a saber: 

 

A verificação da adequação é feita de maneira excludente, pois, caso se constate que 
o meio não serve para atingir o fim, a sua utilização deve ser repelida e afastada. A 
análise da necessidade, quantitativa e qualitativa, contudo, é feita mediante juízo 
positivo, por meio do qual se indica, entre os vários meios adequados para atingir 
um fim, o mais adequado. 

 

Por fim, o último dos requisitos intrínsecos da máxima da proporcionalidade é o 

subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Ensina Lima (2011, p. 33) que esse 

subprincípio: 

 

[...] impõe um juízo de ponderação entre o ônus imposto e o benefício trazido, a fim 
de se constatar se se justifica a interferência na esfera dos direitos dos cidadãos. É a 
verificação da relação de custo-benefício da medida, ou seja, da ponderação entre os 
danos causados e os resultados a serem obtidos. [...] Assim, por força do princípio 
da proporcionalidade em sentido estrito, entre os valores em conflito – o que 
demanda a adoção da medida restritiva e o que protege o direito individual a ser 
violado – deve preponderar o de maior relevância. Há de se indagar, pois, se o 
gravame imposto ao titular do direito fundamental guarda relação de 
proporcionalidade com a importância do bem jurídico que se pretende tutelar. 

 

O exame da proporcionalidade em sentido estrito implica em uma comparação 

entre a relevância da realização dos fins almejados com a medida restritiva de liberdade e a 
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intensidade da restrição aos direitos fundamentais. Nesse contexto, deve-se buscar sempre a 

concretização do binômio “máxima efetividade-menor ofensividade”. Ademais, esclarece 

Gomes que (2011, p. 54): 

 

É a proporcionalidade em sentido estrito que permite, por exemplo, acomodar a 
programação normativa genérica (o programa da norma) ao caso concreto. Nisso 
reside o que chamamos de relativização da lei, em favor dos direitos e garantias 
fundamentais. 

 

Assinala Bonavides (2005, p. 398) que, em relação ao princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, “a escolha recai sobre o meio ou os meios que, no caso 

específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses em jogo.” O método cognitivo que 

envolve referido subprincípio pauta-se na utilização de técnicas de contrapesos entre bens e 

valores constitucionais em aparente conflito e na ponderação de interesses. Segundo 

Delmanto (2008, p. 70), podem ser elencados dois critérios para verificar a ponderação de 

interesses: 

 

[...] o primeiro deles, subjetivo, busca saber qual o sacrifício ou a gravidade que a 
medida irá acarretar na vida do acusado, para o que se deverá atentar para as 
peculiaridades do caso e a personalidade do acusado; o segundo critério, objetivo, 
busca saber qual o montante da pena previsto para o delito objeto do processo. 

 

A análise feita até então sobre o princípio da proporcionalidade corresponde à sua 

dimensão negativa, que se limita a proibição de excessos e arbitrariedades do Estado no que 

tange à restrição de direitos fundamentais, especialmente à liberdade de locomoção. Em outra 

perspectiva, o princípio da proporcionalidade constitui mecanismo de proteção objetiva dos 

direitos fundamentais, consoante magistério de Sarlet (2003, p. 25-26): 

 

O Estado - também na esfera penal - poderá frustrar o seu dever de proteção atuando 
de modo insuficiente (isto é, ficando aquém dos níveis mínimos de proteção 
constitucionalmente exigidos) ou mesmo deixando de atuar, hipótese, por sua vez, 
vinculada (pelo menos em boa parte) à problemática das omissões inconstitucionais. 
É neste sentido que – como contraponto à assim designada proibição de excesso – 
expressiva doutrina e inclusive jurisprudência tem admitido a existência daquilo que 
se convencionou batizar de proibição de insuficiência (no sentido de insuficiente 
implementação dos deveres de proteção do Estado e como tradução livre do alemão 
Untermassverbot). [...] A violação da proibição de insuficiência, portanto, encontra-
se habitualmente representada por uma omissão (ainda que parcial) do poder 
público, no que diz com o cumprimento de um imperativo constitucional, no caso, 
um imperativo de tutela ou dever de proteção, mas não se esgota nesta dimensão (o 
que bem demonstra o exemplo da descriminalização de condutas já tipificadas pela 
legislação penal e onde não se trata, propriamente, duma omissão no sentido pelo 
menos habitual do termo), razão pela qual não nos parece adequada a utilização da 
terminologia proibição de omissão (como, entre nós, foi proposto por Gilmar 
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Ferreira Mendes) ou mesmo da terminologia adotada por Joaquim José Gomes 
Canotilho, que – embora mais próxima do sentido aqui adotado - fala em ‘proibição 
por defeito’, referindo-se a um ‘defeito de proteção’. 

 

Portanto, segundo Mendonça (2011, p. 57-58): 

 

O Poder Público somente estará observando o princípio da proporcionalidade 
quando, de um lado, não estipular restrições inadequadas, desnecessárias ou 
desproporcionais aos direitos fundamentais – vertente negativa – e, de outro, haja 
uma promoção e uma proteção eficiente e completa dos direitos fundamentais 
estabelecidos na Constituição – vertente positiva. São, em verdade, duas facetas do 
mesmo fenômeno.  

 

O STF já fez menção ao princípio da vedação de proteção deficiente em alguns 

julgados.33 Ainda a respeito dessa dimensão positiva do princípio da proporcionalidade, 

Gomes (2011, p. 63) entende que o princípio da vedação de proteção deficiente deve ser 

compreendido com grande cautela, no âmbito do Direito Penal, em razão do princípio da 

legalidade. Não se pode, por força do princípio em comento, superar a barreira da legalidade. 

Passemos a aplicar essas breves considerações feitas ao plano do ordenamento 

jurídico brasileiro. A Constituição Federal não alberga, expressamente, em seu texto o 

princípio da proporcionalidade. Como já visto, esse princípio, segundo o STF, deriva da 

garantia do devido processo legal substantivo. Pode-se considerar também que a máxima da 

proporcionalidade deriva também, conforme aduz Sanguiné (1992 apud DELMANTO, 2008, 

p, 57), da conjugação do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, CF) e dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil (entre os quais a dignidade da pessoa humana, 

insculpida no art. 1º, inciso III, do texto constitucional) com a regra constante do art. 5º, § 2º, 

da Carta de Outubro. 

Apesar de previsto implicitamente na Constituição Federal de 1988, o princípio da 

proporcionalidade não era albergado expressamente pelos dispositivos do estatuto processual 

penal que tratam sobre a prisão preventiva e a liberdade provisória. Contudo, como bem 

leciona Oliveira (2010, p. 504), a lei penal adjetiva não descurou completamente de 

semelhante preocupação. 

Por exemplo, o caput do art. 312 da lei penal adjetiva, mesmo na redação anterior 

a Lei Federal nº 12.403/11, estabelecia expressamente que a prisão preventiva era cabível 

apenas para crimes dolosos. Não havia tal previsão em relação a crimes culposos e 

                                                 
33STF, RE nº 418.376, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 09 fev.2006; STF, ADI nº 3.112, relator Min. 

Ricardo Lewandowski, julgado em 26 out.2007; STF, ADI nº 1.800, relator Min. Nelson Jobim, julgado em 11 
jun.2007. 
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contravenções penais, uma vez que estas infrações, ao final do processo, dificilmente 

acarretariam em pena privativa de liberdade. Isto porque, em tais casos, são elevadas as 

chances de aplicação das penas restritivas de direitos previstas no arts. 43 e 44, do CP. Chega-

se à conclusão de que a imposição da prisão cautelar não pode superar o resultado final 

pretendido no processo, posto que, do contrário, se retiraria a cautelaridade e a 

instrumentalidade da prisão provisória. 

Com o advento da Lei Federal nº 12.403/11, o princípio da proporcionalidade 

passou a ser previsto no Código de Processo Penal em diversos dispositivos. O art. 282, 

incisos I e II, da lei penal adjetiva, refere-se expressamente ao subprincípios da adequação e 

da necessidade. Deve-se dizer, em primeiro lugar, que o legislador cometeu uma imprecisão 

lógica ao situar topograficamente este último antes daquele, uma vez que, na análise da 

proporcionalidade, o requisito da adequação precede a verificação da necessidade da medida. 

Em outros termos, caso se considere que determinada medida cautelar de natureza pessoal não 

é adequada às circunstâncias do caso concreto, sequer se procede à análise de sua 

necessidade. Nesse contexto, Bonfim (2011, p. 30) afirma que “existe um juízo escalonado e 

sucessivo para a apreciação das medidas cautelares.” 

É certo que a máxima da proporcionalidade compreende um trinômio de 

requisitos, contudo o art. 282, do CPP, prevê taxativamente apenas dois deles. Incorreu o 

legislador aí em outra atecnia, pois não incluiu expressamente o princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito. Não foi tão preciso quanto no art. 156, inciso I, do CPP, 

que também faz referência a esse “subprincípio”. Apesar da ausência de previsão, encontra-se 

presente no Código de Processo Penal, de maneira implícita, seja porque o princípio da 

proporcionalidade emana do texto constitucional, espalhando-se por todos os ramos do 

Direito, seja porque outros dispositivos esparsos do próprio estatuto processual penal apontam 

nesse sentido. A respeito do tema, leciona Mendonça (2011, p. 54) que: 

 

Realmente, ao longo do CPP há diversos artigos que concretizam a referida 
disposição. Assim, por exemplo, quando se veda a aplicação de medidas cautelares 
quando não houver cominação de pena privativa de liberdade (art. 283, § 1º) ou 
quando se determina que a prisão preventiva não poderá, em princípio, ser decretada 
em caso de crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a quatro anos (art. 313, 
inc. I), pois, nestes casos, haverá, em geral, aplicação de pena restritiva de direitos. 
Assim, se nestas hipóteses não ocorrerá a aplicação da pena privativa de liberdade 
ao final do processo, a prisão preventiva se mostrará, em regra, desproporcional. 
Seria realmente incoerente que alguém ficasse preso preventivamente durante todo o 
processo para, ao final, ser condenado a uma pena restritiva de direitos. 
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Sobre a ausência da proporcionalidade em sentido estrito na redação do art. 282 

do CPP, Bonfim (2011, p. 30-32) faz pertinente crítica, a saber: 

 

A nosso sentir não adotou o legislador a melhor redação, na medida em que se 
apropriou dos requisitos do ‘princípio da proporcionalidade’ (necessidade e 
idoneidade ou adequação) e nada mencionou, ao menos diretamente, à 
‘proporcionalidade em sentido estrito’, cometendo, de outra parte, confusão técnica 
e conceitual, ao transformar o trinômio em binômio, englobando requisitos diversos 
e não correlatos. Desse modo, condicionou a concessão de cautelar (art. 282, II) a 
que a ‘adequação’ seja condizente ‘à gravidade do crime’, coisas absolutamente 
díspares. [...] Portanto, quis dizer uma coisa o legislador, ou seja, quis reproduzir o 
conceito e os requisitos do princípio da proporcionalidade, mas acabou fazendo-o de 
modo equívoco, não claro, não no melhor caminho, na medida em que 
expressamente não alude a proporcionalidade em sentido estrito, enquanto, de outra 
parte, condiciona a ‘adequação’ da medida à gravidade do crime e outros requisitos. 
Na verdade, há de ser lido este último requisito (adequação da medida) como 
contendo, de modo implícito, a proporcionalidade em sentido estrito, para ser 
consentâneo ao quanto pretendido pelo legislador, já que pautado pelo processo 
penal constitucional. [...] A palavra (adequação) diz uma coisa, mas significa outra, 
ou contem em si um duplo significado.  

 

Nesta senda, cabe mencionar, como consequência do princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito, o princípio da homogeneidade, isto é, a medida cautelar 

não pode ser mais gravosa que o resultado final do processo. Segundo Mendonça (2011, p. 

53), não se pode, para a aplicação de medida cautelar subjetiva, deixar de analisar a pena a ser 

aplicada em perspectiva, devendo existir homogeneidade entre as medidas cautelares e o 

provimento final. 

O art. 282, inciso II, do CPP, estabelece que a adequação da medida cautelar deve 

ser considerada à luz da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições 

pessoais do indiciado ou acusado. Leciona Nucci (2011, p. 622) que “a gravidade do crime 

deve ser visualizada de modo concreto. Não importa o conceito de gravidade, mas exatamente 

o que o fato representa.” Como já dito inúmeras vezes neste trabalho, a cautelaridade da 

medida não se pauta em proposições abstratas ou na simples gravidade em abstrato do crime 

com base na pena máxima cominada, mas sim em elementos concretos. Há, inclusive, 

súmulas do STJ34 e do STF35 especificando que a gravidade abstrata do crime não serve de 

baliza para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, raciocínio plenamente 

aplicável no âmbito das medidas cautelares de natureza pessoal. 

                                                 
34STJ, Súmula nº 440 - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional 

mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. 
35STF, Súmula nº 718 - A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação 

idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 
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As circunstâncias do fato dizem respeito, segundo Mendonça (2011, p. 42), “[...] à 

forma de execução, ao modus operandi, à maior ou menor sofisticação da organização 

criminosa, aos danos e prejuízos causados à coletividade.” Ligam-se, para Nucci (2011, p. 

622), à tipicidade derivada, isto é, às qualificadoras, privilegiadoras e causas de aumento e 

diminuição de pena.  

A respeito desses dois primeiros parâmetros, que representam bases para aferir a 

adequação qualitativa, compreende Mendonça (2011, p. 42): 

 

Parece-nos totalmente pertinente a utilização destes critérios (da gravidade do crime 
e das circunstâncias do fato), pois são os dados da realidade que, neste momento, 
deverão ser utilizados pelo magistrado, especialmente em um juízo de cognição 
sumária. Não há nisso, ao que nos parece, qualquer mácula ao princípio da 
presunção de inocência. 

 

Em relação às “condições pessoais do indiciado ou acusado”, visualiza-se a 

necessidade de adequação no aspecto subjetivo, concretizando o princípio da individualização 

das medidas cautelares, que, segundo Lima e Nogueira (2011, p. 58), “[...] é uma vertente do 

princípio da isonomia em seu sentido material aplicado no âmbito do Processo Penal.” 

Contudo, parcela da doutrina vê com reservas a utilização de tal parâmetro para aferir a 

adequação da medida. Lopes Júnior (2011, p. 27) pontua que, se mal utilizadas, as condições 

pessoais do indiciado ou do acusado podem abrir um perigoso espaço para o retrocesso ao 

direito penal do autor, com o desvalor de antecedentes judiciais e de outros dados que 

conduzam à imposição de medidas mais gravosas.  

Nessa mesma linha de entendimento, Gomes (2011, p. 53) assevera que referido 

critério pode “[...] dar ensejo a valorações subjetivas do juiz, tendencialmente filiadas ao 

direito penal de autor. Os antecedentes do agente, por exemplo, poderão dar ensejo à 

decretação de medidas mais drásticas, punindo-se o sujeito pela segunda vez.” Inclusive, a 

súmula nº 444, do STJ, parece indicar nesse sentido, ao dispor ser “vedada a utilização de 

inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. 

Mendonça (2011, p. 43) compreende que a adequação também deve ser analisada 

em relação à efetividade prática da medida: 

 

Caso eventualmente não haja a possibilidade de fiscalização das cautelares, a 
medida deixa, na prática, de ser adequada para neutralizar os perigos indicados no 
art. 282, inciso I, do CPP. Se assim é, o magistrado não deve decretá-la, sob pena de 
estabelecer uma medida totalmente inócua para proteger aqueles bens jurídicos 
indicados. Em outras palavras, sempre que se verificar que a medida se tornará 
ineficaz, por falta de fiscalização, deve ser considerada inadequada e, portanto, não 
pode ser decretada. 
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Em relação ao subprincípio da necessidade, as finalidades para a decretação da 

medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 282, inciso I, do CPP, correlacionam-se, 

em menor grau de intensidade, às finalidades da decretação da prisão preventiva trazidas pelo 

art. 312 do estatuto processual penal. Remetemos o leitor às considerações feitas no capítulo 

dois para não incorrermos em repetição desnecessária. 

Por derradeiro, duas últimas considerações. O princípio da proporcionalidade 

guarda estreita relação com o caráter excepcional da prisão preventiva. Nos termos do art. 

282, § 6º, “a prisão preventiva será determinada quando não for possível a sua substituição 

por outra medida cautelar.” É certo que a primazia é das medidas diversas da prisão, que, nas 

palavras de Lima (2011, p. 32), deram “[...] concretude ao princípio da necessidade, 

possibilitando que o juiz natural utilize a prisão cautelar somente na hipótese de 

imprestabilidade das demais medidas cautelares.” Feita a análise de proporcionalidade sobre 

todo o rol de medidas alternativas à prisão e constatada a insuficiência de todas elas, poderá 

ser imposta a prisão cautelar. 

Ademais, o princípio da proporcionalidade, especialmente os requisitos da 

adequação e da necessidade, não deve ser observado apenas no momento inicial de aplicação 

da medida, mas também durante todo o curso do processo, uma vez que os provimentos 

cautelares adequam-se ao estado da causa, sujeitando-se à cláusula rebus sic stantibus. 

 

4.3 Características 

 

Segundo a doutrina, há determinadas características que são inerentes a todas as 

medidas cautelares de natureza pessoal e que estarão presentes quando de sua decretação. Tais 

características relacionam-se intimamente aos princípios que regem os provimentos 

cautelares. Para Scarpinella Bueno (2009, p. 156), estabelecer categorias comuns às medidas 

cautelares tem como finalidade última identificar o que uma verdadeira tutela cautelar deve 

ostentar para ser designada como tal, distinguindo-a de outras formas de tutela jurisdicional 

que, a despeito de possuírem elementos em comum, com ela não se confundem. 

A primeira das características que pode ser citada diz respeito à preventividade, 

que está diretamente relacionada à prestação de uma tutela jurisdicional idônea e útil à parte 

no final do processo. Isto porque o princípio da inafastabilidade da prestação judicial, previsto 

no art. 5º, inciso XXXV, da CF, não diz respeito apenas ao acesso formal à Justiça, mas 

também que os órgãos judiciários concedam, da forma mais célere possível, um provimento 

final que seja apto a concretizar os interesses das partes. Como aduz Lima (2011, p. 42), a 
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preventividade traduz a ideia de que se destina “[...] a atividade cautelar a prevenir a 

ocorrência de danos de difícil reparação enquanto o processo penal não chega ao fim.” 

Portanto, percebe-se a íntima relação entre a noção de cautelaridade e a preventividade.  

Nesse contexto, pode-se destacar a instrumentalidade, noção ínsita a qualquer 

medida cautelar. Nas palavras de Tornaghi (1978, p. 332), “as providências assecuratórias não 

são um fim, mas um meio para assegurar as definitivas.” Em outros termos, a atividade 

cautelar, nos dizeres de Theodoro Júnior (1993, p. 62):  

 

[...] é puramente instrumental, apresentando-se como remédio destinado apenas a 
‘assegurar ou garantir o eficaz desenvolvimento e profícuo resultado’ do desígnio 
último da jurisdição, realizável pela cognição ou pela execução. 

 

A doutrina afirma que a instrumentalidade das medidas cautelares é hipotética e 

qualificada. Hipotética porque, segundo Mendonça (2011, p. 27), “[...] a análise se faz tendo 

em vista a probabilidade de êxito, sem que haja certeza de que o próprio processo principal 

será favorável ao requerente da medida.”, ou seja, a definição de qualquer medida cautelar 

pauta-se sempre em um juízo de probabilidade (e não de possibilidade, noções já distinguidas 

alhures). Qualificada porque, na clássica lição de Calamandrei (1936 apud SCARPINELLA 

BUENO, 2009, p. 161): 

 

Se todos os provimentos jurisdicionais são um instrumento do direito substancial 
que atua através deles, nos provimentos cautelares há uma instrumentalidade 
qualificada, ou seja, elevada ao quadrado: eles são um meio predisposto a permitir o 
êxito do provimento definitivo, que, por sua vez, é um meio para a atuação do 
direito; são, com relação à finalidade última da função jurisdicional, instrumentos do 
instrumento. 

 

De acordo com a característica da acessoriedade, a medida cautelar, nas palavras 

de Mendonça (2011, p. 27), “[...] depende de um processo principal, não possuindo vida 

autônoma em relação a este.” Na verdade, essa noção de que a medida cautelar depende 

necessariamente de um processo penal previamente estabelecido comporta mitigações, pois 

nada obsta que a medida cautelar seja decretada no curso de inquérito policial, possibilidade 

prevista pelo art. 282, § 2º, do CPP, que venha a ser arquivado posteriormente, sem que haja 

instauração do processo penal. Reforça ainda esse argumento a lição doutrinária difundida de 

que, no ordenamento jurídico brasileiro, não há um processo penal cautelar dotado de 

autonomia como no processo civil, ou seja, as medidas cautelares penais são aplicadas sempre 

de maneira incidental. 
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A jurisdicionalidade decorre da cláusula de reserva de jurisdição insculpida no art. 

5º, inciso LXI, da CF, e no art. 283, caput, do CPP. Portanto, as medidas cautelares de 

natureza pessoal só poderão ser decretadas por autoridade judiciária competente, excetuando-

se a ressalva feita pelos referidos dispositivos à prisão em flagrante, que poderá ser realizada 

por qualquer cidadão, e pelo art. 322, caput, do estatuto processual, que estabelece a 

possibilidade de concessão de fiança pela autoridade policial em relação aos crimes cujo 

máximo da pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos. Contudo, mesmo em 

tais situações, o controle de legalidade dessas medidas será realizada a posteriori. 

É ponto pacífico na doutrina a menção à provisoriedade (ou temporariedade) 

como característica das medidas cautelares. De acordo com Theodoro Júnior (1993, p. 66-67): 

 

Toda medida cautelar é caracterizada pela provisoriedade, no sentido de que a 
situação preservada ou constituída mediante o provimento cautelar não se reveste de 
caráter definitivo, e, ao contrário, se destina a durar por um espaço de tempo 
delimitado. De tal sorte, a medida cautelar já surge com a previsão de seu fim. 
Significa essa provisoriedade, mais precisamente, que as medidas cautelares tem 
duração temporal limitada àquele período de tempo que deverá transcorrer entre a 
sua decretação e a superveniência do provimento principal ou definitivo. Por sua 
natureza, estão destinadas a ser absorvidas ou substituídas pela solução definitiva de 
mérito.  

 

Destarte, os provimentos cautelares perduram apenas até o momento em que 

subsiste a situação de urgência que motivou sua decretação, estando em consonância com o 

“subprincípio” da necessidade, previsto no art. 282, inciso I, do CPP, que norteia a aplicação 

das medidas cautelares de natureza pessoal. Exemplificando: se uma medida cautelar foi 

decretada com fundamento na conveniência (leia-se necessidade) da instrução criminal, é 

lógico que, uma vez encerrado esse momento processual, o provimento cautelar extingue-se. 

Decorre ainda da provisoriedade, segundo Lopes Júnior (2011, p. 18), a exigência de que a 

prisão preventiva possua breve duração, pois não se admite que uma medida cautelar 

subjetiva assuma contornos de pena antecipada. 

Como desdobramento da provisoriedade, temos a revogabilidade, a 

modificabilidade e a substitutividade como elementos típicos das cautelares, decorrentes do 

fato de que a decisão judicial que impõe uma medida cautelar, de acordo com lição de 

Theodoro Júnior (1993, p. 68), não faz coisa julgada material. Como aduz Gomes (2011, p. 

73): 

 

Toda medida cautelar está vinculada a uma determinada situação fática. A 
provisionalidade (consoante a doutrina espanhola) está relacionada com a situação 
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fática que ensejou a decretação da medida cautelar. Se essa situação fática se altera, 
naturalmente também haverá modificação na medida cautelar. 

 

 Portanto, as medidas cautelares de natureza pessoal estão sujeitas aos ditames da 

cláusula rebus sic stantibus, tão comum no âmbito dos contratos de direito privado e na 

necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro destes, mantendo o que 

foi avençado inicialmente. Os critérios de aplicação das medidas cautelares devem ser 

aferidos constantemente, dada a transitoriedade ou mutabilidade do contexto fático que lhes 

deram ensejo. Nesse contexto, o art. 282, § 5º, da lei penal adjetiva, dispõe que “o juiz poderá 

revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que 

subsista.” Em outros termos, o § 6º do mesmo artigo determina que “a prisão preventiva será 

determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.” 

Segundo Bonfim (2011, p. 21), “a outra face da revogabilidade é a possibilidade 

de a medida ser imposta a qualquer tempo, se sobrevierem razões que a justifiquem.” De tal 

modo, admite-se, inclusive, que haja a revogação de prisão preventiva fundada em 

determinada razão (por exemplo, garantia da ordem pública) não mais existente no contexto 

fático e a posterior redecretação da medida caso sobrevenha o mesmo fundamento jurídico em 

momento futuro. O mesmo raciocínio é plenamente aplicável às medidas cautelares diversas 

da prisão. 

A sumariedade da cognição é outra característica das medidas cautelares de 

natureza pessoal. Como leciona Scarpinella Bueno (2009, p. 159), a necessidade de tutelar o 

processo e a ausência, muitas vezes, de um conjunto probatório mais sólido, não permite que 

o magistrado realize uma cognição exauriente, mas apenas uma cognição sumária. Segundo 

Badaró (2003, p. 418-419), a exigência unicamente de uma cognição sumária, limitada em sua 

profundidade, decorre do caráter urgente da tutela processual. 

Por derradeiro, impende destacar uma última marca das medidas cautelares: a 

excepcionalidade. As medidas cautelares de natureza pessoal, por constituírem restrição à 

liberdade de locomoção do cidadão, devem ser impostas em última hipótese, sendo preferível 

que sejam aplicadas medidas acautelatórias de natureza probatória ou de natureza real. Nesse 

contexto, será fundamental a análise do princípio da proporcionalidade, pois os provimentos 

cautelares, especialmente na seara penal, restringem garantias constitucionalmente 

asseguradas aos infratores. Ademais, nas palavras de Lopes Júnior (2011, p. 24), “[...] a 

excepcionalidade deve ser lida em conjunto com a presunção de inocência, constituindo um 

princípio fundamental de civilidade.” 



206 
 

 

Em relação à prisão preventiva, Avena (2012, p. 824-825) assevera que o atributo 

da excepcionalidade deve ser visto sob dois ângulos: 

 

[...] excepcionalidade geral, significando que, assim como as demais cautelares, 
deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em 
observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de 
antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação; e, ainda, 
excepcionalidade restrita, isto é, aquela relacionada à sua supletividade, diante das 
demais providências cautelares diversas da prisão, em face do que dispõe o art. 282, 
§ 6º, no sentido de que ‘a prisão preventiva será determinada (apenas) quando não 
for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.’ 

 

Em suma, a prisão preventiva, como abordado no capítulo dois deste trabalho, é 

medida excepcional, assim como as medidas alternativas à prisão, cuja aplicação demanda a 

demonstração da necessidade e da conformidade no caso concreto. Todavia, somente isto não 

é apenas o suficiente, posto que essa espécie de custódia provisória exige um plus, qual seja a 

constatação da insuficiência dos provimentos cautelares diversos do cárcere. 

 

4.4 Legitimidade para o requerimento 

 

O art. 282, § 2º, dispõe a respeito da legitimidade para o requerimento de medidas 

cautelares nos seguintes termos: “as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício 

ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação 

da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.” Por uma simples 

leitura do dispositivo, pode-se estabelecer, em um primeiro momento, que, no curso das 

investigações criminais, somente a autoridade policial e o membro do Parquet possuiriam 

legitimidade para requerer ao magistrado a imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão, não se admitindo a decretação de ofício pelo juiz, ao passo que, uma vez instaurado o 

processo penal com o recebimento da denúncia ou da queixa, essa prerrogativa também passa 

a estar albergada pelo referido preceito. 

A impossibilidade de decretação das medidas cautelares diversas da prisão pelo 

magistrado, de ofício, durante a fase de investigação criminal é consequência do modelo 

acusatório adotado pela Constituição Federal de 1988. Veja-se que, antes da reforma 

produzida pela Lei Federal nº 12.403/11, o art. 311, do CPP, que traz os legitimados para 

requerer a prisão preventiva, ainda previa a possibilidade de imposição da medida extrema 

pelo magistrado de ofício. De tal modo, referido dispositivo vinha sendo interpretado 

conforme à Constituição, de maneira a adequá-lo ao sistema acusatório. 



207 
 

 

A Lei Federal nº 12.403/11 retirou expressamente essa prerrogativa antes 

concedida pelo ordenamento jurídico brasileiro ao magistrado e fê-lo bem, evitando possíveis 

dúvidas entre os operadores do Direito e sistematizando o estatuto processual penal de acordo 

com o texto constitucional. Segundo Távora e Alencar (2012, p. 41), o modelo acusatório 

“[...] tem como características fundamentais a separação entre as funções de acusar, defender 

e julgar, conferidas a personagens distintos.” Em outros termos, aduz Gomes (2011, p. 71) 

que o sistema acusatório, reflete o princípio do ne procedat iudex ex officio, isto é, a relação 

processual somente pode ter início mediante a provocação do legitimado  a deduzir a 

pretensão punitiva, que, no caso, é o Ministério Público, detentor da exclusividade na 

promoção da ação penal, conforme art. 129, inciso I, da CF/88. 

Busca-se evitar qualquer comprometimento psicológico do magistrado na colheita 

da prova e na prolação da sentença, conservando-se sua imparcialidade. Mendonça (2011, p. 

63) entende que existem dois motivos pelos quais o magistrado não deve agir de ofício na 

imposição de medidas cautelares diversas da prisão: 

 

Primeiro, porque o destinatário principal do inquérito policial na ação penal pública 
é o Ministério Público e, portanto, esta instituição deve perquirir da necessidade e 
oportunidade de diligências e cautelares neste momento. Ademais, na fase das 
investigações, não é ainda certo que haverá realmente uma acusação, tudo a 
depender das provas a serem produzidas e da opinio delicti do Ministério Público. 
Se o magistrado determinar de ofício medidas cautelares, ainda na fase das 
investigações, estará fazendo um juízo antecipado, no mínimo, de que há fumus boni 
iuris e, assim, externando seu julgamento, antes que o próprio titular da ação penal 
tenha afirmado se é o caso ou não de oferecimento da ação penal. 

 

O STF já se manifestou a respeito do tema, aduzindo que a investigação do 

magistrado no inquérito policial será realizada com fins de supervisão da legalidade do 

procedimento e do cumprimento das garantias constitucionais do cidadão. Deve o magistrado 

atuar apenas como “um administrador, um supervisor, um coordenador, no que concerne à 

montagem do acervo probatório e às providências acautelatórias, agindo sempre por 

provocação, jamais de ofício.”36 

Segundo Mendonça (2011, p. 66), há uma consequência indireta da 

inadmissibilidade de o juiz atuar de ofício na fase inquisitorial, qual seja a impossibilidade de 

o juiz decretar, no momento da investigação criminal, medida cautelar mais gravosa que a 

requerida pelo Ministério Público. O motivo da assertiva, segundo entendemos, é a 

observância ao princípio do favor libertatis e à natureza excepcional das medidas cautelares 

                                                 
36STF, MC no HC nº 97.553, relator Min. Menezes Direito, julgado em 16 fev.2009. 
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subjetivas. Se o juiz proceder de tal modo, estará agindo de ofício. Mesmo que se admita a 

possibilidade de imposição de uma medida mais ofensiva que a solicitada pelo Parquet, a 

decisão do juiz deverá conter, em sua fundamentação, sólidos e concretos argumentos que 

motivaram a mudança. 

Nesta senda, parece-nos possível que o juiz, uma vez pleiteada medida cautelar 

mais restritiva, entenda por bem conceder uma medida menos gravosa, em consonância com o 

princípio da proporcionalidade. Seria a hipótese de o Ministério Público requerer a decretação 

de prisão preventiva e o magistrado aplicar medida alternativa à prisão. Em tais casos, como a 

prisão preventiva é a medida mais ofensiva à liberdade de locomoção do infrator, sendo 

excepcional sua aplicação, deve militar em favor do imputado o benefício da dúvida. Reitere-

se que a decisão do magistrado deverá ser motivada. O raciocínio explanado também nos 

parece ser plenamente aplicável à revogação ou substituição de medida cautelar pelo 

magistrado, oficiosamente, no âmbito da fase pré-processual. 

De modo diverso, é justificável a imposição de medidas cautelares pelo 

magistrado de ofício durante o processo penal, uma vez que não se pode deixar o processo ao 

talante das circunstâncias do caso concreto e da eventual inércia do órgão ministerial. 

Instaurado o processo, há um interesse público do Estado para que se chegue ao provimento 

final, pois, como aduz Theodoro Júnior (1993, p. 55), a cautela é necessária para o exercício 

pleno da jurisdição. A propósito, Rangel (2010 apud GOMES, 2011, p. 65) faz as seguintes 

considerações: 

 

[...] nada obsta que a medida cautelar incidental (adotada no curso do processo) 
possa ser deferida pelo Juiz de ofício em nome do princípio da verdade real e de 
acordo com o sistema do livre convencimento. Pois, se sustentarmos tese contrária, 
o Juiz não mais poderia decretar medida cautelar pessoal de ofício (prisão 
preventiva) ou medida cautelar real (busca e apreensão). 

 

Deve-se tecer algumas considerações sobre a legitimidade da autoridade policial. 

Segundo lição de Oliveira (2011, p. 11-12), não há, a priori, que se falar em ausência de 

capacidade postulatória da autoridade policial durante a fase de investigação criminal, uma 

vez que este momento pré-processual possui, no ordenamento jurídico brasileiro, natureza 

meramente administrativa. Ademais, não há um processo penal cautelar autônomo a 

demandar capacidade postulatória. 

Partindo-se da lição acima, poder-se-ia admitir, em tese, que o juiz decretasse 

medida cautelar diversa da prisão em face de requerimento da autoridade policial sem que 

houvesse prévia oitiva do órgão ministerial. Contudo, parcela da doutrina compreende que é 
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cogente a manifestação do Parquet sobre a representação, em razão de sua condição de titular 

da ação penal, sob pena de nulidade da medida. Posiciona-se nesse sentido Lima (2011, p. 

46): 

 

De acordo com o art. 129, inciso I, da Constituição Federal, o Ministério Público é o 
titular da ação penal pública. Essa titularidade também diz respeito a todas as demais 
medidas de natureza cautelar. Com efeito, devido ao caráter instrumental das 
medidas cautelares, devem elas ser pleiteadas pelo próprio titular da ação de acordo 
com a estratégia processual considerada eficiente e adequada para viabilizar a ação 
principal. Assim, a nosso ver, só se pode admitir o manejo das medidas cautelares 
por parte daquele que esteja na legítima condição de parte para o processo criminal. 
[...] Assim, no caso de representações da autoridade policial noticiando a 
necessidade de adoção de medidas cautelares para viabilizar a apuração de infração 
penal, ou até mesmo para assegurar a eficácia de futuro e eventual processo penal, é 
cogente a manifestação do órgão ministerial, a fim de que seja avaliado se a medida 
sugerida é (ou não) necessária e adequada aos fins da apuração da infração. Por 
conseguinte, a decretação da prisão preventiva na fase investigatória mediante 
representação da autoridade policial, que não é parte na relação processual, funciona 
como verdadeira hipótese de prisão decretada de ofício. 

 

Na mesma linha de entendimento, compreende Mendonça (2011, p. 68) que: 

 

[...] se a decisão acerca da existência ou não do processo condenatório é única e 
exclusivamente do Ministério Público, parece sem razão admitir que qualquer 
medida cautelar – que é instrumento a serviço da ação principal – seja deferida sem 
a sua concordância. Em outras palavras, se o Ministério Público não concordar com 
a medida cautelar na fase de investigações, não deve esta ser deferida. 

 

Contudo, saliente-se, nesse contexto, que se o Ministério Público for instado a se 

manifestar e nada fizer, não se cogita de qualquer nulidade da medida imposta pelo 

magistrado em razão da inércia do Parquet. Deve-se proceder a oitiva do órgão ministerial 

após a representação da autoridade policial, sem que esta fique prejudicada pela ausência de 

resposta do órgão ministerial, uma vez que a urgência na tutela do processo não permite que o 

magistrado fique em “estado suspensivo”, aguardando uma manifestação do MP por período 

indeterminado.  

Deve-se perquirir ainda se a autoridade policial possuiria legitimidade para 

requerer a imposição de providências cautelares durante a fase processual. É uma questão 

interessante, pois uma leitura inicial do art. 311, do CPP, parece indicar a legitimidade da 

autoridade policial para o requerimento nessa fase. Contudo, o art. 282, § 2º, do CPP, espanca 

qualquer dúvida ao estabelecer que, no curso do processo penal, as medidas cautelares serão 

requeridas pelas partes. Autoridade policial não é parte no processo penal, pois não possui 

capacidade postulatória, não possui interesse no deslinde do processo. Como bem asseveram 

Távora e Alencar (2012, p. 519), “o processo penal [...] é compreendido como uma relação 
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jurídica processual, na qual os seus sujeitos protagonistas são: o juiz, a parte ativa – 

Ministério Público ou querelante – e a parte passiva, que é o acusado.” Portanto, entendemos 

ser plenamente aplicável às medidas diversas da prisão a seguinte lição de Avena (2012, p. 

924-925): 

 

A prisão preventiva decretada pelo juiz em face da representação da autoridade 
policial é aquela que tem por fim tutelar as investigações policiais. Ora, se não há 
uma investigação policial em andamento, desaparece, também, o interesse do 
delegado de polícia na custódia, dada a inexistência de uma investigação policial a 
ser tutelada. Portanto, entendemos que a autoridade policial apenas pode representar 
pela decretação da prisão preventiva enquanto houver uma investigação policial em 
curso. 

 

O art. 311, do CPP, determina que a prisão preventiva poderá ser requerida, tanto 

na fase da investigação policial quanto na fase processual, pelo querelante ou pelo assistente 

da acusação. Semelhante disposição não foi reproduzida no art. 282, § 6º. Em relação à 

legitimidade do ofendido não ter sido prevista expressamente para imposição de medidas 

cautelares diversas da prisão, a doutrina tem admitido tal possibilidade durante a fase de 

investigação criminal nos casos de crime de ação penal privada e também na hipótese de ação 

penal privada subsidiária da pública. Como bem pondera Oliveira (2011, p. 28), inadmitir a 

legitimidade da vítima na fase pré-processual “[...] não parece adequado e ajustado às 

hipóteses específicas de ação penal privada, que depende do ofendido até mesmo para que se 

instaure o inquérito policial.” Nesta senda, Lima (2011, p. 47) assevera que:  

 

[...] se a lei transfere ao ofendido a legitimidade para a ação penal de iniciativa 
privada, deve obrigatoriamente transferir a ele todos os instrumentos para o 
exercício do seu direito, dentre os quais o de pleitear a adoção de medidas 
cautelares. 

 

Segue-se a mesma linha de raciocínio em relação ao assistente de acusação. 

Leciona Mendonça (2011, p. 61) que se tal sujeito processual possui legitimidade para 

requerer a medida mais ofensiva (prisão preventiva), não há sentido em restringi-la apenas às 

medidas alternativas à prisão, menos gravosas. Ademais, o art. 282, § 2º, do estatuto 

processual penal, faz menção a requerimento das “partes”, conceito no qual pode ser incluído 

o sujeito processual em questão.   

A respeito do assistente de acusação, uma última observação. A redação do art. 

311, do CPP, deixa transparecer que a prisão preventiva poderá ser requerida pelo assistente, 

teoricamente, tanto na fase da investigação criminal quanto na fase processual. Trata-se de 

noção equivocada, uma vez que a figura do assistente de acusação somente ingressa no 
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processo após o recebimento da denúncia, conforme arts. 268 e 269, da lei penal adjetiva. 

Portanto, as medidas cautelares de natureza pessoal somente podem ser solicitadas pelo 

assistente de acusação durante o curso do processo penal. 

Por derradeiro, deve-se analisar se o próprio imputado seria legitimado a requerer 

medida cautelar diversa da prisão. Apesar do art. 282, § 2º, não estabelecer tal possibilidade 

expressamente, entendemos que ele também se amolda à noção de parte. Ademais, em um 

sistema de cautelares que busca privilegiar a dialeticidade e o contraditório entre os sujeitos 

processuais, nada obsta que o acusado ou o indiciado postulem provimento menos ofensivo, 

especialmente quando a acusação tenha pleiteado medida mais gravosa como uma prisão 

preventiva. 

 

4.5 Âmbito de aplicação 

 

Diferentemente da prisão preventiva, o art. 319, do CPP, não estabeleceu o âmbito 

de aplicação de cada uma das medidas cautelares diversas da prisão, tampouco fixou uma 

escala de gravidade entre essas medidas. Veja-se, por exemplo, que uma das situações 

autorizadoras da decretação da prisão cautelar ocorre nos crimes dolosos com pena privativa 

de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme art. 313, inciso I, do CPP. Trata-se de 

condição estipulada sob forte influência do princípio da proporcionalidade, tendo em vista 

que, nos crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos e 

cometidos sem violência ou grave ameaça, será cabível a substituição por pena restritiva de 

direito, nos termos do art. 44 do CP. 

Nesta senda, o estatuto processual penal não estabeleceu parâmetros expressos 

para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Contudo, a doutrina tem se valido 

do princípio da proporcionalidade, responsável justamente por orientar as condições de 

decretação da prisão preventiva, como meio de suprir essa lacuna. Consoante lição de 

Mendonça (2011, p. 429), “o critério para fixar qualquer das medidas será observado pelo 

magistrado, em face das circunstâncias do caso concreto e à luz do princípio da adequação 

(art. 282, do CPP).” Conclui ainda Mendonça (2011, p. 52) que, especificamente no campo 

das medidas cautelares, a proporcionalidade: 

 

[...] significa que a medida cautelar deve ser proporcional à pena que será 
provavelmente aplicada ao final do processo. Em outras palavras, impossível que a 
medida cautelar seja mais gravosa e aplique ao réu um malefício maior que a própria 
pena aplicável ao final do processo, sob pena de, figurativamente, o remédio trazer 
mais efeitos colaterais que os provocados pela doença a ser curada. 
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Lima (2011, p. 34) leciona que “[...] não se pode autorizar a segregação cautelar 

se não se vislumbra no caso concreto a possibilidade de imposição de pena privativa de 

liberdade.” Por isso, diz-se que “a medida cautelar não pode ser desarrazoadamente superior 

ao que se espera como resultado final do processo.” (GOMES, 2011, p. 55). Nesse sentido, a 

Lei nº 12.403/11 estabeleceu uma norma de caráter geral, determinando que não poderão ser 

impostas medidas cautelares em relação às infrações que não sejam sancionadas por pena 

privativa de liberdade (art. 283, § 1º, do CPP).  

Veja-se, por exemplo, que quando for elevada a probabilidade de não ser aplicada 

ao réu pena privativa de liberdade ao final do processo, em razão de causas extintivas de 

punibilidade, de exclusão da culpabilidade, da antijuridicidade ou da própria tipicidade, não 

será cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em relação à prisão 

preventiva, há, inclusive, o parágrafo único do art. 310, do CPP, que estabelece a 

impossibilidade de prisão preventiva quando presentes uma das excludentes de ilicitudes do 

art. 23, do CP, dispositivo perfeitamente extensível às medidas alternativas à prisão. Também 

não deverá o magistrado, conforme leciona Badaró (2008 apud MENDONÇA, 2011, p. 55), 

decretar medidas cautelares caso vislumbre, com base no conjunto probatório, que o acusado 

será absolvido. 

Sobre os critérios de aplicação das medidas diversas da prisão, Lopes Júnior 

(2011, p. 119-120) compreende que: 

 

A medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão 
preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver uma outra restrição menos 
onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] Ainda que o art. 313 discipline os 
limites de aplicação da prisão preventiva, também deverá ser utilizado como 
balizador nas medidas cautelares diversas, não só por uma questão de coerência e 
harmonia do sistema cautelar (imposto pela necessária interpretação sistêmica), mas 
também pelo seu inegável caráter substitutivo, art. 282, § 6º, do CPP. 

 

Portanto, pode-se afirmar que o parâmetro geral utilizado para a imposição das 

medidas cautelares diversas da prisão será o conjunto de condições impostas para a aplicação 

de sanções alternativas à pena privativa de liberdade. Em relação às exigências para a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que em 

relação aos crimes culposos, diferentemente dos crimes dolosos, não há de se observar o 

quantum máximo de pena, que é fator indiferente para os delitos dessa natureza. 

Ademais, tanto para crimes culposos quanto para crimes dolosos, a substituição 

deverá observar outros dois critérios: a) a não-reincidência do réu em crimes dolosos; b) a 

indicação, pela culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do condenado, 



213 
 

 

bem como os motivos e as circunstâncias, de que a substituição é suficiente. Nesse contexto, 

percebe-se que o art. 313, inciso II, do CPP, faz expressa menção à possibilidade de 

decretação de preventiva quando o imputado for reincidente em crime doloso, uma vez que 

não haverá possibilidade de substituição por pena restritiva de direito. Verifique-se ainda que 

o segundo desses critérios, previsto no art. 44, inciso III, do CP, é semelhante aos parâmetros 

impostos pelo art. 282, inciso II, do CPP, para aferir a adequação da medida cautelar de 

natureza pessoal ao caso concreto. Nessas duas vertentes, atende-se, portanto, aos ditames do 

princípio da proporcionalidade. 

E no caso da reincidência em crime culposo? O art. 44, do CP, nada dispõe a 

respeito, de modo que, pelo menos em tese, poderia haver a substituição nessa hipótese. 

Consequentemente, as medidas cautelares diversas da prisão e a prisão preventiva não 

poderiam ser decretadas, devido à necessidade de observância ao princípio da 

homogeneidade. Contudo, Oliveira (2011, p. 15) ressalva que, excepcionalmente, poderá 

cogitar-se a aplicação de medidas cautelares subjetivas quando o acusado for reincidente em 

crime culposo, desde que se possa constatar, no caso concreto, a probabilidade de imposição 

da pena privativa de liberdade ao final do processo. 

Também não se imporá a prisão preventiva e as medidas alternativas ao cárcere às 

infrações de menor potencial ofensivo, cujo conceito está no art. 61 da Lei Federal nº 

9.099/95, que são as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima cominada não seja 

superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Em relação às contravenções, o estatuto 

processual penal exclui a possibilidade de decretação de prisão preventiva, pois, segundo 

Tourinho Filho (2008, p. 536), em todo o capítulo referente à prisão preventiva, o CPP utiliza 

o termo “crime”.  

Nesses delitos de competência dos Juizados Especiais Criminais, será possível a 

concessão de benefícios despenalizadores, como a composição civil dos danos (art. 74, Lei nº 

9.099/95) e a transação penal (art. 76, Lei nº 9.099/95). Destarte, como assevera Lima (2011, 

p. 35) não faz sentido a aplicação de medida cautelar de natureza pessoal, “[...] haja vista a 

total ausência de homogeneidade entre a medida cautelar e a solução de mérito do processo.” 

Ademais, lembra Delmanto (2008, p. 82) que, mesmo ocorrendo o descumprimento dessas 

medidas despenalizadoras, ainda haverá a possibilidade de substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos ou multa em caso de condenação. 

Como bem pondera Oliveira (2011, p. 15), no âmbito dos Juizados Especiais 

Criminais o “[...] processo se orienta pela informalidade e pela pacificação do conflito, 

ostentando, portanto, natureza conciliatória”, de modo que não faria sentido aplicar uma 
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medida cautelar restritiva de liberdade a um procedimento que busca, precipuamente, a 

conciliação entre as partes. A propósito, a própria Lei nº 9.099/95 proíbe a prisão em 

flagrante, desde que observados os termos de seu art. 69, parágrafo único. 

Por derradeiro, impende destacar que a possibilidade de aplicação da suspensão 

condicional do processo (art. 89, Lei nº 9.099/95) e da suspensão condicional da pena (art. 77, 

CP) também afastam a imposição de medidas cautelares de natureza pessoal, pois extinguem 

a punibilidade caso suas condições sejam cumpridas. Segundo Oliveira (2011, p. 15-16): 

 

A suspensão do processo, em si, já determina a ausência de necessidade de 
preservação da efetividade do processo. Não bastasse isso, as condições exigidas e 
impostas para a suspensão, segundo o ali disposto (art. 89, I, II, III e IV), já 
oferecem garantias acauteladoras, guardando, inclusive, identidade com as novas 
regras trazidas pela Lei 12.403/11. 

 

Como o provimento cautelar não pode ser mais gravoso que o resultado final do 

processo, em função do princípio da proporcionalidade, a aplicação de medida cautelar é 

inviável nessas situações. 

 

4.6 Prazo de duração das medidas cautelares 

 

A Lei Federal nº 12.403/11 não fixou prazo de duração para as medidas cautelares 

de natureza pessoal, seja para os provimentos alternativos previstos no art. 319 do CPP, seja 

para a prisão preventiva. Impera no ordenamento jurídico brasileiro, segundo Lima (2011, p. 

265), a absoluta indeterminação quanto à duração das medidas cautelares subjetivas. 

Isto não significa que as providências cautelares possam perdurar ad eternum no 

processo penal brasileiro. Como já visto, uma das facetas do princípio da proporcionalidade é  

a necessidade de realizar um juízo de adequação quantitativa dos provimentos cautelares em 

face das circunstâncias do caso concreto, isto é, a duração dessas medidas deve ser ponderada 

em sintonia com as finalidades que propõem desempenhar. A respeito, Oliveira (2011, p. 31) 

assevera que os limites temporais da tutela cautelar “[...] deverão ser encontrados segundo as 

finalidades declaradas das cautelares.” Ademais, a excepcionalidade das medidas cautelares, 

consequência da restrição que promovem sobre as liberdades públicas do cidadão, indica que 

a tutela cautelar somente pode subsistir enquanto for necessária, pois regida pela cláusula 

rebus sic stantibus.  

Além do princípio da proporcionalidade, a definição de prazo para as medidas 

cautelares também provem de outros princípios constitucionais, tais como o princípio da 
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razoável duração do processo, o princípio da presunção de inocência e o princípio da 

dignidade da pessoa humana, fundamento constitucional do Estado Democrático de Direito 

brasileiro. Nesse sentido, é o magistério de Delmanto Júnior (2001, 238): 

 

A garantia da reserva legal, estatuída no art. 5º, II, da Constituição da República, e o 
reconhecimento da dignidade do ser humano (art. 1º, III), do devido processo legal 
(art. 5º, LIV), bem como dos direitos a ser julgado em prazo razoável e da presunção 
de inocência (estes últimos, respectivamente: Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, arts. 9º, 3, 2ª parte; 14, 3, c; 13,2; Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, arts. 7º, 5; 8º, 2), exigem que toda a prisão cautelar deve estar 
devidamente prevista em lei, e de forma razoável e proporcional, não só quanto à 
definição clara e objetiva das hipóteses de incidência, como também quanto à 
fixação da sua duração máxima. 

 

Portanto, a falta de prazos expressos em lei para as medidas cautelares subjetivas 

não se coaduna com o fundamento da dignidade da pessoa humana e com o princípio da 

presunção de inocência, uma vez que a duração irrazoável da restrição provisória à liberdade 

de locomoção confundiria esta última com a própria pena a ser aplicada ao final do processo. 

Nesta senda, a medida cautelar poderia constituir verdadeira pena antecipada, cuja vedação é 

pacífica na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

Dentro desta estrutura principiológica, deve-se dar especial atenção ao princípio 

da razoável duração do processo, que não era previsto na redação original do texto 

constitucional. Sua aplicação, no ordenamento jurídico brasileiro, era consequência da adesão 

à Convenção Americana de Direitos Humanos, que estabelece a garantia da razoável duração 

do processo em seu art. 7º, § 5º. Com a edição da Emenda Constitucional nº 45/04, o princípio 

da razoável duração do processo foi introduzido expressamente no texto constitucional, cujo 

art. 5º, inciso LXXVIII prevê que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.” 

No âmbito das medidas cautelares de natureza pessoal, o princípio da razoável 

duração do processo assume a feição da razoável duração dos provimentos cautelares. Ante a 

indeterminação temporal das cautelares penais no ordenamento jurídico brasileiro, serão os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que irão orientar a fixação dos prazos 

adequados.  

A principal questão a ser considerada diz respeito à subjetividade e fluidez do 

conceito de razoabilidade. Deve-se procurar estabelecer critérios objetivos pelos quais se 

constate que a tutela cautelar não se dilata por demasiado período. Nessa esteira, relata Didier 

Júnior (2012, p. 68) que a Corte Europeia dos Direitos do Homem estabeleceu três critérios 
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para se determinar a razoabilidade do prazo, quais sejam: a) a complexidade do caso; b) o 

comportamento dos litigantes e de seus procuradores ou da acusação e da defesa no processo; 

c) a conduta das autoridades judiciais. 

Fala-se, nas palavras de Mendonça (2011, p. 75), em uma “teoria dos três 

critérios”, também adotada pelos Tribunais Superiores brasileiros. Segundo o STF, esta 

análise “[...] é de se dar em cada caso concreto, atento o julgador às peculiaridades do 

processo em que estiver oficiando.”37 Esses critérios aplicam-se especialmente em relação à 

prisão preventiva, para a qual entendemos ser cabíveis alguma considerações que, em maior 

ou menor extensão, também são aplicáveis às medidas cautelares alternativas ao cárcere. 

Devido à ausência de fixação de um prazo certo para a duração da prisão 

preventiva, o que deixava o imputado à mercê do Estado, a jurisprudência consolidou-se no 

sentido de que, se o acusado estivesse preso, o processo penal comum ordinário na primeira 

instância deveria estar concluído, no máximo, dentro de 81 dias, sob pena de restar 

caracterizado o excesso de prazo na formação da culpa, hipótese de constrangimento ilegal a 

autorizar o relaxamento da prisão, pois qualquer forma de coação será ilegal “quando alguém 

estiver preso por mais tempo do que determina a lei” (art. 648, inciso II, do CPP). 

Esse limite para a conclusão do processo foi alcançado por uma simples operação 

aritmética de adição dos prazos para conclusão dos atos da persecução penal. Referido limite 

altera-se a depender do procedimento em foco. Na Justiça Federal, por exemplo, como o 

prazo máximo para conclusão do inquérito policial é de quinze dias (prorrogável por mais 

quinze dias), conforme art. 66 da Lei nº 5.010/66, a soma dos prazos dos atos processuais 

isoladamente considerados alcança 101 dias. No rito do Tribunal do Júri, a Lei nº 11.689/08, 

ao alterar o art. 412, fixou o prazo de 90 dias para a formação da culpa. Já em relação aos 

crimes cometidos por organizações criminosas, o art. 8º, da Lei nº 9.034/95, fixou 

expressamente o prazo de 81 dias para a conclusão do processo quando o réu estiver preso. 

Com o advento da Lei nº 11.719/08, responsável por alterar os procedimentos 

ordinário e sumário, esses paradigmas temporais construídos pela jurisprudência merecem 

releitura. Veja-se, por exemplo, que o art. 400 do CPP, após as alterações promovidas pelo 

referido diploma normativo, dispõe que a audiência de instrução e julgamento deverá ser 

realizada em até 60 dias. Nesta senda, Oliveira (2010, p. 533) leciona que: 

 

A Lei nº 11.719/08 [...] modifica totalmente os ritos procedimentais do processo 
comum, ordinário e sumário, com o que haverá que ser feita nova contagem de 

                                                 
37STF, HC nº 87.632, relator Min. Ayres Britto, julgado em 29 ago.2006. 
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prazos para a aplicação da antiga jurisprudência. E, mais, o agora velho prazo de 81 
dias referia-se ao somatório dos prazos apenas no rito comum, ordinário, sendo 
perfeitamente válida a argumentação no sentido de que, tratando-se de outro rito 
processual, referido prazo deveria ser alterado e adequado aos limites da lei. 

 

Questão controvertida na doutrina diz respeito ao sistema de contagem utilizado 

para aferir a razoável duração da prisão preventiva, isto é, se o excesso de prazo deve ser 

analisado isoladamente em relação a cada ato processual ou de maneira global, levando-se em 

conta o somatório dos prazos para conclusão das fases processuais. Fernandes (2003, p. 119) 

comenta essas duas posições: 

 

A primeira considerava que a verificação do tempo de prisão devia ser feita 
isoladamente em relação ao inquérito e às diversas fases do processo, de modo que, 
excedido algum prazo desses diversos períodos, ocorreria constrangimento ilegal. A 
segunda preferia a contagem global, resultante da soma dos prazos previstos para a 
realização dos atos do procedimento, admitindo que eventual excesso em relação a 
uma fase pudesse ser superado pela rapidez na realização de outra. 

 

Prevaleceu na jurisprudência dos Tribunais Superiores o sistema de contagem 

global dos prazos38, embora haja entendimento minoritário em sentido contrário.39 Parcela da 

doutrina insurge-se contra essa opção adotada pelas Cortes Superiores. Adotando a contagem 

isolada dos prazos, Delmanto Júnior (2001, p. 247-248) posiciona-se da seguinte maneira: 

 

Uma vez que a prisão cautelar é tão violenta quanto a própria pena, principalmente 
no que toca à sua intensidade, representando restrição ao direito fundamental à 
liberdade, que é tão importante quanto o direito à própria vida, impõe-se estrita 
previsão legal não só para as hipóteses de incidência, mas também para o seu prazo 
de duração. [...] Qualquer interpretação em sentido contrário [...] representa impor 
restrição à liberdade do acusado de forma mais duradoura do que a prevista em lei. 

 

Nessa linha de entendimento, Oliveira (2010, p. 534) pontua que: 

 

Por se tratar de somatório de prazos específicos, isto é, estipulados para a prática de 
atos processuais isolados, é perfeitamente ponderável a observação segundo a qual o 
excesso de prazo estaria caracterizado pelo descumprimento de qualquer um deles. 
Em outros termos: a contagem seria feita de modo isolado, e não globalmente. 

 

Em um momento inicial, entendeu a jurisprudência que o limite global de 81 dias 

para averiguação do excesso de prazo da prisão preventiva teria como termo final o 

                                                 
38STJ, HC nº 3.170, relator Min. Cid Fláquer Scartezzini, julgado em 06 fev.1995. 
39STF, HC nº 78.978, relator Min. Nelson Jobim, julgado em 08 maio2000. 
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encerramento da instrução. Nesse sentido, foram editadas as súmulas nº 2140 e nº 5241, ambas 

do STJ, cujos enunciados são alvos de acentuada crítica pela doutrina. De acordo com Lopes 

Júnior (2011, p. 20-21), a súmula nº 52 do STJ: 

 

[...] cria um termo final anterior à prolação da sentença que é incompatível com o 
direito fundamental de ser julgado em prazo razoável, fixado no art. 5º, LXXVIII, da 
Constituição. Esse encurtamento do termo final, ou seja, a adoção de um termo a 
quo anterior ao julgamento em primeiro grau, é incompatível com o direito ao 
processo penal em prazo razoável, assegurado pelo art. 5º, inciso LXXVIII, da 
Constituição. O direito à ‘razoável duração do processo’ não pode ser reduzido ao 
direito à ‘razoável duração da instrução’. 

 

Tal crítica repete-se de modo similar em relação à súmula nº 21 do STJ. A 

respeito, Badaró (2006 apud LOPES JÚNIOR, 2011, p. 21) sublinha que: 

 

[...] o procedimento do júri somente termina com o julgamento em plenário, e não 
com a decisão de pronúncia. Pronunciado o acusado, terá fim apenas a primeira fase 
do processo, mas não todo o processo. Não há porque excluir do cômputo do prazo 
razoável toda a segunda fase do procedimento do júri. Assim, o termo final do 
direito à razoável duração do processo, no procedimento do Júri, deverá ser o fim da 
sessão de julgamento pelo Tribunal Popular, sendo inadmissível criar-se um termo 
final – para fins de análise do prazo razoável – antes da prolação da sentença. 

 

Lima (2011, p. 279) sintetiza bem a crítica da doutrina, a saber: 

 

Impõe-se um juízo de ponderação entre os valores constitucionais do exercício do 
poder-dever de julgar (art. 5º, inc. XXXV) e, de outro, do direito subjetivo à 
razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação (art. 5º, inc. LXXVIII), sobretudo quando em jogo a liberdade de 
locomoção. De nada adianta a Constituição declarar o direito à razoável duração do 
processo se a ele não corresponder o dever estatal de julgar com presteza. Portanto, 
ainda que pronunciado o acusado ou encerrada a instrução criminal, é possível 
reconhecer-se o excesso de prazo quando houver uma dilação indevida que não 
possa ser atribuída a manobras manifestamente procrastinatórias da defesa. 

 

Referidas súmulas continuam válidas e ainda encontram apoio na jurisprudência.42 

O ideal é que fossem canceladas, em reverência ao princípio da razoável duração do processo. 

Contudo, as pertinentes críticas proferidas pelos estudiosos do tema não passaram totalmente 

despercebidas pela jurisprudência, que tem mitigado as súmulas em comento.43 

                                                 
40STJ, Súmula nº 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de 

prazo na instrução. 
41STJ, Súmula nº 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por 

excesso de prazo. 
42STF, HC nº 97.900, relator Min. Marco Aurélio, julgado em 16 mar.2010. 
43“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento segundo o qual o encerramento da 

instrução criminal afasta a alegação de excesso de prazo. Todavia, aquela inteligência haverá de ser tomada 
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Todos esses marcos temporais construídos pela jurisprudência como meios de 

aferir o excesso de prazo da prisão preventiva não são, nas palavras de Gomes (2011, p. 57), 

“[...] marcos rígidos, mas servem de guia.” Em outras palavras, “os prazos são apenas 

indicativos, mas que poderão ser afastados no caso concreto.” (MENDONÇA, 2011, p. 302). 

A questão do prazo das medidas cautelares de natureza pessoal deverá ser analisada à luz do 

princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração a “teoria dos três critérios” 

(complexidade do assunto; atividade processual do interessado; conduta das autoridades 

judiciais). 

Em relação à complexidade da causa, já se entendeu justificável a dilatação do 

prazo da preventiva em virtude das seguintes situações: a) existência de vários réus, com 

defensores distintos, e concurso de diversos crimes44; b) grande número de vítimas e 

acusados, assim como de testemunhas localizadas em diversas regiões do País45; c) quadrilha 

envolvida com tráfico internacional de drogas, com a existência de vários réus com 

defensores distintos46; d) grande número de testemunhas arroladas, a expedição de diversas 

cartas precatórias e os sucessivos incidentes processuais.47 

Quanto à conduta do Poder Judiciário e das autoridades públicas envolvidas na 

persecução penal, já se decidiu que haverá excesso de prazo da prisão preventiva quando a 

mora seja decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, sem 

contribuição da defesa nesse sentido.48 Também estará caracterizada, de acordo com a 

jurisprudência, a irrazoabilidade da duração da prisão preventiva quando houver demora na 

realização do julgamento em razão da inércia do Poder Judiciário49, da defeituosa organização 

da administração da Justiça e da carência material e de pessoal para o desenvolvimento do 

processo e a realização de incidentes processuais.50 A propósito, precisas as palavras de Lima 

(2011, p. 276): 

                                                                                                                                                         
com temperamento jurídico necessário para atender aos princípios constitucionais e infraconstitucionais, 
especialmente quando o caso evidencia flagrante ilegalidade decorrente do excesso de prazo não imputável ao 
acusado.” (STF, HC nº 87.913, relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 06 mar.2007). Na mesma linha, STF, 
HC nº 102.015, relator Min. Marco Aurélio, julgado em 24 fev.2011; STF, HC nº 86.980, relator Min. Eros 
Grau, julgado em 14 ago.2006.  

44STF, HC nº 98.007, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 18 ago.2009.  
45STF, HC nº 89.168, relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 26 set.2006. 
46STF, HC nº 102.127, relatora Min. Ellen Gracie, julgado em 14 dez.2010.  
47STF, HC nº 102.062, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 02 dez.2010.  
48STF, HC nº 89.238, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 28 maio.2007; STF, HC nº 85.400, relator Min. 

Eros Grau, julgado em 22 fev.2005. 
49STF, HC nº 85.237, relator Min. Celso de Mello, julgado em 17 mar.2005; STF, HC nº 91.662, relator Min. 

Celso de Mello, julgado em 03 mar.2008; STF, HC nº 86.850, relator Min. Joaquim Barbosa, julgado em 15 
maio.2006. 

50STF, HC nº 97.050, relator Min. Eros Grau, julgado em 17 fev.2009; STJ, HC nº 95.698, relator Min. Jorge 
Mussi, julgado em 06 maio.2008. 
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É óbvio que o excessivo volume de trabalho isenta o magistrado pessoalmente de 
qualquer responsabilidade, mas não escusa o atraso da prestação jurisdicional. De 
outro lado, a organização defeituosa da Administração da Justiça, sua carência de 
pessoal e de material, não podem servir como justificativas para a morosidade, 
afrontando o direito a um processo sem dilações indevidas. 

 

Outro aspecto do princípio da razoável duração do processo diz respeito à 

necessidade do Estado proporcionar condições materiais (equipamentos, infraestrutura) e 

subjetivas (aumento e qualificação do pessoal) ao aparelho judiciário para o adequado 

exercício da função jurisdicional, sem dilações temporais. Como bem aduz Gomes (2011, p. 

60): 

 

O dever judicial constitucionalmente fixado de assegurar a liberdade, a justiça e a 
segurança dentro de um prazo razoável traz implícita a necessidade de uma dotação 
orçamentária que possibilite o exercício da função jurisdicional, com certo grau de 
satisfação, tal como exige o Estado constitucional e humanista de direito. 

 

No que tange à atuação da defesa como critério de determinação da razoabilidade 

quantitativa (temporal) da medida, entende-se que, quando ficar evidenciado que o excesso de 

prazo foi causado por conta de diligências procrastinatórias da defesa, não há falar-se em 

constrangimento ilegal que autorize o relaxamento da prisão, uma vez que ninguém pode ser 

beneficiado pela própria torpeza. Os Tribunais Superiores entendem que restará configurado o 

excesso de prazo nos seguintes casos: a) quando, para a conclusão da instrução criminal, está 

pendente apenas perícia técnica de razoável complexidade solicitada exclusivamente pela 

defesa51; b) necessidade de expedição de precatórias para o interrogatório do acusado e para a 

oitiva de testemunhas da defesa52; c) qualquer outra forma de alongamento da causa 

imputável unicamente aos defensores do acusado53. Essas situações devem ser vistas sempre 

com reservas, pois não se pode restringir o direito de defesa do imputado pura e 

simplesmente, mas apenas quando seu exercício revelar-se desarrazoado e com finalidade 

manifestamente procrastinatória. 

Nesse contexto, deve-se fazer uma releitura da súmula nº 64, do STJ, dispondo 

que “não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela 

defesa.” Como bem assevera Lima (2011, p. 278, grifo original): 

 

                                                 
51STJ, HC nº 88.676, relator Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 08 nov.2007. 
52STF, HC nº 89.238, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 29 maio.2007; STJ, HC nº 83.974, relatora Min. 

Jane Silva (Desembargadora convocada do TJ/MG), julgado em 06 set.2007. 
53STF, HC nº 87.632, relator Min. Ayres Britto, julgado em 29 ago.2006. 
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Em síntese, o regular exercício do direito de defesa não pode servir como óbice ao 
reconhecimento do excesso de prazo, sob pena de a prisão preventiva do acusado 
servir como elemento inibidor das faculdades processuais do defensor, causando 
desequilíbrio incompatível com a paridade de armas, inerentes ao devido processo 
legal. Acreditamos, pois, com a devida vênia, que a Súmula deva ser lida nos 
seguintes termos: não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na 
instrução, provocado por manobras manifestamente procrastinatórias da defesa que 
visem à criação de uma dilação indevida. 
 

Constatado o excesso de prazo, a prisão ou as medidas cautelares diversas da 

prisão deverão ser imediatamente relaxadas, pouco importando a gravidade da infração. Nesse 

sentido, determina a Súmula nº 697, do STF, que “a proibição de liberdade provisória nos 

processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de 

prazo.” 

Questão importante é saber se haverá possibilidade de imposição de nova prisão 

preventiva ou medida cautelar diversa da prisão quando houver reconhecimento do excesso de 

prazo. Delmanto Júnior (2001, p. 248) compreende que os prazos referem-se à prisão 

provisória em seu gênero, não se admitindo, por exemplo, na sistemática do estatuto 

processual penal anterior à Lei nº 12.403/11, relaxar uma prisão em flagrante cujo excesso de 

prazo foi reconhecido e decretar, posteriormente, prisão preventiva. A respeito do tema, Lima 

(2011, p. 281) ensina que: 

 

Uma vez relaxada a prisão preventiva por excesso de prazo, não pode o juiz decretar 
uma nova prisão cautelar, salvo diante de motivo superveniente que a autorize. Essa 
motivação que autoriza nova prisão cautelar deve ser completamente nova, seja 
quanto aos argumentos jurídicos, seja quanto aos fatos. Na verdade, como aponta a 
doutrina, deve-se exigir que essa motivação cautelar nova refira-se a fatos novos 
posteriores à soltura do réu, ou, quando muito, de fatos que, embora não posteriores 
à soltura do réu, eram estranhos ao processo penal e completamente desconhecidos 
do juiz quando da revogação da prisão preventiva. 

 

Portanto, reconhecido o excesso de prazo, não será possível decretar novamente a 

prisão preventiva pelos mesmos fundamentos. Contudo, parece-nos que haverá a 

possibilidade de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, em razão do caráter 

substitutivo e menos ofensivo desses provimentos. Complementando nosso entendimento, 

Mendonça (2011, p. 305) assevera que só se pode cogitar tal aplicação quando as medidas não 

forem totalmente restritivas da liberdade ambulatorial, como a internação provisória ou a 

prisão domiciliar, pois, do contrário, se burlaria a decisão que reconheceu o excesso de prazo. 

Nessa linha de entendimento, compreendemos que, caso haja constatação do excesso de prazo 

de uma medida alternativa à prisão, outras medidas poderão ser aplicadas, desde que menos 

ofensivas à liberdade de locomoção que aquela decretada em um primeiro momento. 
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Por tudo exposto, a análise do prazo de duração das medidas cautelares 

alternativas à prisão não pode prescindir dos parâmetros traçados pela jurisprudência para o 

reconhecimento da duração indevida da prisão preventiva. Apesar de menos restritivas à 

liberdade de locomoção, sua duração também deverá obediência ao princípio da 

proporcionalidade e ao princípio da razoável duração do processo, porém o raciocínio e os 

critérios trabalhados em relação à prisão preventiva não poderão ser aplicados de forma tão 

rígida às medidas alternativas. Como bem ressalva Mendonça (2011, p. 76): 

 

Deve o magistrado considerar que quando estivermos diante de medidas alternativas 
à prisão, referido prazo deve ser mais dilatado. Há uma relação inversa entre a 
gravidade da restrição e o prazo de sua manutenção. Quanto maior a restrição aos 
direitos fundamentais do acusado, portanto, menor deve ser o prazo de duração da 
medida cautelar. 

 

Contudo, deve-se advertir que a maleabilidade do prazo de duração das cautelares 

alternativas à prisão, embora menos rígida que a dilatação temporal da prisão preventiva, deve 

ser vista sempre com reservas, de acordo com as circunstâncias de cada caso, sendo 

imperativa ainda a fiscalização por parte dos órgãos públicos para que essas medidas não 

incorram na tão comum irrazoabilidade do prazo de duração da prisão preventiva no Direito 

brasileiro. 

 

4.7 Decretação. Cumulatividade. Extinção 

 

Consoante examinamos nos tópicos anteriores, as medidas cautelares diversas da 

prisão obedecem uma estrutura principiológica que delimita os contornos de sua aplicação. 

Além da verificação dos pressupostos cautelares (periculum libertatis e fumus comissi delicti), 

deve-se destacar o papel do princípio da proporcionalidade, que passou a constar 

expressamente no estatuto processual penal após a edição da Lei Federal nº 12.403/11. As 

medidas alternativas à prisão só serão decretadas exclusivamente pelo juiz (cláusula de 

reserva de jurisdição) com base em elementos fáticos concretos. Ademais, é imperativa que a 

decisão judicial possua fundamentação que demonstre todos os requisitos e condições 

necessárias para a imposição desses provimentos, buscando-se observar sempre o princípio do 

contraditório, salvo nos casos em que seu cumprimento acarrete perigo de ineficácia da 

medida a ser imposta ou a situação se revele urgente. 

As medidas cautelares alternativas podem ser impostas, segundo Avena (2012, p. 

845-846), de três formas distintas: a) aplicação autônoma, sem o caráter substitutivo de outra 
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prisão cautelar; b) aplicação em caráter substitutivo da prisão preventiva; c) aplicação 

vinculada ao benefício da liberdade provisória.  

A aplicação autônoma, sem o caráter substitutivo de outra prisão cautelar 

(preventiva ou temporária), ocorreria nos casos em que a infração cometida pelo sujeito 

passivo da persecução penal não admitisse a imposição de prisão preventiva, quando não 

observadas as condições do art. 313 do estatuto processual penal. Contudo, como já visto, 

cremos que dificilmente poderão ser aplicadas medidas descarcerizadoras nesse contexto, pois 

para aqueles crimes que não admitem prisão preventiva dificilmente será aplicada pena 

privativa de liberdade ao final do processo. Isto porque os requisitos de decretação da medida 

extrema decorrem de uma interpretação a contrario sensu dos requisitos para substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Como as medidas diversas da prisão constituem, em menor grau que a prisão 

processual, restrições à liberdade ambulatorial do acusado, deve-se ponderar sua imposição 

aos crimes cuja aplicação de pena restritiva de direitos ao final do processo seja elevada, 

observando-se o princípio da proporcionalidade para evitar que as cautelares diversas da 

prisão revelem-se mais gravosas que o resultado final do processo.  

Contudo, não se deve admitir proposições tão rigorosas sobre o tema. Tudo 

dependerá das circunstâncias do caso concreto. Pode ser que, mesmo havendo a possibilidade 

concreta de substituição da pena privativa de liberdade, a restritiva de direitos a ser aplicada 

acabe sendo tão ou mais ofensiva ao imputado que a medida cautelar reputada adequada e 

necessária pelo magistrado. Por exemplo, não nos parece que a medida cautelar de 

comparecimento periódico ao juízo seja mais gravosa que qualquer outra pena restritiva de 

direitos, a ponto de essa medida ser considerada desproporcional e acabe por constituir pena 

antecipada. Portanto, poderão ser impostas medidas cautelares que se compatibilizem com a 

restritiva de direitos ou outra medida despenalizadora vindoura. Nesse sentido, leciona Maciel 

(2011, p. 175): 

 

É claro que nesse caso a medida cautelar deverá guardar relação de 
proporcionalidade com a pena que poderá ser aplicada ao final do processo (art. 282, 
II), ou seja, não deverá o juiz impor uma medida cautelar que se revele mais drástica 
do que a própria sanção definitiva em caso de condenação (a menos que as medidas 
sejam descumpridas). Assim, se o juiz antevê a probabilidade de concessão de sursis 
ao final do processo (em caso de condenação), deverá aplicar medida ou medidas 
que se compatibilizem com essa realidade que se avizinha, como, por exemplo, a 
medida de recolhimento domiciliar e a proibição de frequentar determinados lugares.  
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Comentando sobre as mudanças promovidas pela Lei nº 12.403/11 em relação ao 

art. 313, do CPP, Bottini (2009, p. 480) conclui que: 

 

A ideia parece ser evitar a aplicação de cautelar processual mais gravosa que a 
possível pena, em caso de condenação definitiva. Delitos com pena igual ou inferior 
a quatro anos são usualmente punidos com penas restritivas de direitos (exceto 
quando cometidos com violência ou grave ameaça, ou quando o autor for 
reincidente e estiverem ausentes os requisitos do art. 44, § 3º, do CP), ou iniciam o 
cumprimento em regime aberto (exceto nos casos de reincidência: CP, art. 33, § 2º, 
c). Logo, não há sentido em determinar o recolhimento cautelar fechado durante o 
processo quando réu é primário e a pena final que se quer assegurar é menos aflitiva 
que o próprio meio para sua garantia. Nesse sentido, a jurisprudência do STF (HC 
90443) e do STJ (HC 88543). Nada impede, no entanto, que outra cautelar seja 
imposta para resguardar a ordem processual. 

 

A imprevisibilidade das circunstâncias do caso concreto não permitiu que o 

legislador traçasse, abstratamente, com precisão os crimes aos quais serão aplicáveis medidas 

cautelares diversas da prisão. Contudo, não se deixou o magistrado ao relento em seu 

exercício cognitivo. O art. 282, inciso II, do estatuto processual penal, indica que a adequação 

da medida deverá ser aferida com base nos parâmetros indicados no referido dispositivo. 

Trata-se, segundo afirmam Lima e Nogueira (2011, p. 71), da aplicação do princípio da 

individualização da pena no âmbito das medidas cautelares. 

A aplicação das cautelares em caráter substitutivo da prisão preventiva decorre 

expressamente do estatuto processual penal, nos termos do art. 282, § 6º, com redação dada 

pela Lei Federal nº 12.403/11. A prisão preventiva passa a ter, no ordenamento jurídico 

brasileiro, natureza excepcional e subsidiária, só devendo ser aplicada caso não seja cabível 

sua substituição por outra medida cautelar. A prisão preventiva é a ultima ratio entre as 

medidas cautelares de natureza penal. Só será aplicável quando o juiz constate a absoluta 

necessidade da medida excepcional, depois que o magistrado tenha reputado, em um juízo 

prognóstico, que nenhuma das medidas descarcerizadoras, isolada ou cumulativamente, são 

adequadas para resguardar o desenvolvimento processual. Nesse sentido, aduz Lopes Júnior 

(2011, p. 22) que o art. 282, § 6º, do CPP, “[...] consagra a prisão preventiva como último 

instrumento a ser utilizado, enfatizando a necessidade de análise sobre a adequação e 

suficiência das demais medidas cautelares.” 

Sendo a liberdade, a regra, e a prisão, a exceção, buscar-se-á o atendimento do 

binômio “máxima efetividade-menor ofensividade”, isto é, a medida cautelar a ser decretada 

deverá ser a mais efetiva possível para resguardar os interesses processuais e, 

simultaneamente, a que gere menor constrição aos direitos fundamentais do imputado. Nesta 

senda, a primazia é das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas isoladamente, 
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ao passo que, somente em último caso, será decretada a prisão preventiva. Todavia, há uma 

via intermediária, qual seja a imposição dessas medidas de maneira cumulativa. Essa 

possibilidade está expressamente prevista no art. 282, § 1º, da lei penal adjetiva, dispondo que 

“as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas ou conjuntamente.” 

Segundo Oliveira (2011, p. 28), “o parâmetro para a cumulação de medidas é 

dado pela necessidade. Outro referencial seria a natureza ou a modalidade das cautelares, na 

perspectiva de sua compatibilidade.” Portanto, as medidas deverão ser logicamente 

compatíveis para que sejam aplicadas em conjunto. Nesta senda, Avena (2012, p. 825) leciona 

ainda que “a averiguação desta compatibilidade não pode levar em consideração apenas a 

natureza das medidas aplicadas, mas, sobretudo, as peculiaridades do caso concreto sob 

apreciação judicial.” 

Por exemplo, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 

(art. 319, inciso V, do CPP) apresenta-se logicamente compatível com a monitoração 

eletrônica (art. 319, inciso IX). Por outro lado, serão incompatíveis a fiança e a prisão 

domiciliar, pois aquela pressupõe a liberdade do agente. 

Questão não bem esclarecida é se há possibilidade de aplicação conjunta da prisão 

preventiva com medidas cautelares diversas da prisão. Entendemos que não haverá chance de 

cumulação entre as referidas medidas, pois se a prisão preventiva é o provimento cautelar 

mais ofensivo à liberdade de locomoção do cidadão, não se deve restringir ainda mais os 

direitos fundamentais do imputado. Ademais, não haveria compatibilidade lógica entre os 

provimentos, uma vez que as demais medidas cautelares são medidas despenalizadoras, 

alternativas à prisão. Nesse sentido, precisas as palavras de Mendonça (2011, p. 44): 

 

Veja que o art. 319 trata de medidas cautelares ‘diversas da prisão’, a indicar que se 
trata de alternatividade, de sorte que se aplica uma ou outra(s). Em síntese, o art. 319 
é incompatível com a prisão preventiva. Ademais, da análise das medidas 
alternativas à prisão indicadas pelo legislador, verifica-se que todas pressupõem a 
liberdade do agente. 

 

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão como vínculos da liberdade 

provisória encontra previsão no art. 321 do CPP. Antes da Lei nº 12.403/11, o rol de vínculos 

que o magistrado poderia impor para manter o acusado ligado ao processo era escasso, sendo 

composto basicamente pela fiança. Com o advento do referido diploma normativo, poderá o 

juiz, caso repute necessárias e adequadas tais medidas ao caso concreto, aplicá-las isolada ou 

conjuntamente. 
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Antes da reforma do sistema de cautelares penais, era majoritário entre os 

estudiosos o entendimento de que a liberdade provisória somente poderia ser imposta como 

medida de contracautela à prisão em flagrante. Era pressuposto fundamental da liberdade 

provisória a existência de uma prisão em flagrante anterior, não sendo compatível o instituto 

em comento com prisão preventiva decretada de forma autônoma no processo. Nesse sentido, 

Tornaghi (1978, p. 359) lecionava que “a imposição da prisão preventiva significa a 

existência de razões que exigem a segregação do acusado, que a tornem absolutamente 

necessária, e destarte, tem-se como contrassenso permitir a liberdade vigiada.” Era também a 

posição adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.54 

Mesmo após o advento da Lei Federal nº 12.403/11, boa parte da doutrina, como 

Avena (2012, p. 846), Lopes Júnior (2011, p. 152) e Távora e Alencar (2012, p. 642), 

continua compreendendo o instituto da liberdade provisória somente como sucedâneo da 

prisão em flagrante. Nesse sentido, Bonfim (2011, p. 94) entende que:  

 

[...] a liberdade provisória é medida que se sobrepõe à prisão provisória, cautelar, 
sendo compatível com a prisão em flagrante legal. Não se aplica, em razão mesmo 
de incompatibilidade essencial – em substituição à prisão preventiva e à prisão 
temporária (uma vez ausentes qualquer um de seus requisitos, devem ser revogadas), 
bem como a prisão em flagrante ilegal (que deve ser relaxada). 
 
 

Com a devida vênia, não entendemos ser este o melhor entendimento quanto ao 

instituto da liberdade provisória após as alterações promovidas pela Lei Federal nº 12.403/11. 

Para nós, não se trata de medida unicamente de contracautela, cujo pressuposto fundamental é 

a anterior prisão em flagrante legal, mas sim medida cautelar que também poderá ser 

decretada quando afastados os requisitos para manutenção da prisão preventiva. Isso nos 

parece claro pela própria redação do art. 321, do CPP, dispondo que “ausentes os requisitos 

que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, 

impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados 

os critérios constantes do art. 282 deste Código.” Em verdade, o art. 5º, inciso LXVI, da CF, 

ao determinar que ninguém será levado à prisão quando a lei admitir liberdade provisória, não 

estabeleceu qualquer vinculação à modalidade de prisão provisória, isto é, pouco importa se 

se trata de prisão preventiva, prisão temporária ou prisão em flagrante. 

Outro argumento que reforça esse raciocínio pode ser encontrado no art. 312, 

parágrafo único, do CPP, que estabelece a possibilidade de decretação de prisão preventiva 

                                                 
54“A discussão quanto ao cabimento, ou não, de liberdade provisória, somente tem pertinência quando se trata de 

prisão em flagrante.” (STF, HC nº 95.536, relatora Min. Carmen Lúcia, julgado em 07 out.2008). 
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caso haja descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Quando o juiz 

reputar necessária a aplicação da medida extrema na hipótese de descumprimento daquelas 

medidas, poderá ocorrer superveniente desaparecimento do suporte fático e jurídico que 

autorizou a decretação da preventiva. Nesse caso, não se admitiria a concessão de liberdade 

provisória, cumulada ou não com medidas descarcerizadoras, somente em razão da ausência 

de uma prisão em flagrante?  

Pensar de tal modo, ao que nos parece, subverte toda a lógica do sistema de 

cautelares penais, baseado no princípio da proporcionalidade e no caráter excepcional da 

prisão cautelar. Como já se disse, a regra é a liberdade; a prisão, a exceção. Ademais, como 

bem ressalta Lima (2011, p. 383), “tal modificação da natureza jurídica da liberdade 

provisória é confirmada pela própria colocação da fiança dentre as medidas cautelares 

diversas da prisão.” 

Portanto, chega-se à conclusão de que a liberdade provisória poderá ser decretada 

de duas maneiras: a) em substituição a prisão provisória, independentemente de ser preventiva 

ou em flagrante; b) de forma originária, quando o réu estiver solto desde o início do processo, 

mas sobrevenham elementos que demandem a necessidade de vinculá-lo ao processo. A 

respeito, leciona Mendonça (2011, p. 341): 

 

[...] compreender o caráter originário da liberdade provisória é essencial para superar 
o caráter bipolar do sistema. Realmente, manter a visão limitada de que a liberdade 
provisória é mera medida de contracautela (leia-se: para substituir prisão anterior), 
traria a seguinte consequência: se o réu estivesse solto, o juiz não poderia aplicar 
qualquer hipótese de liberdade provisória (com ou sem fiança, com ou sem 
aplicação de medida cautelar alternativa). Em outras palavras, se o réu estivesse 
solto, somente haveria uma alternativa: a decretação da prisão cautelar, o que 
contraria a própria finalidade do sistema, o caráter subsidiário desta e o princípio da 
proporcionalidade. 

 

As medidas cautelares diversas da prisão serão revogadas ou modificadas caso 

desapareça o suporte fático que lhes conferiu fundamento. Serão alteradas, substituindo-se 

uma por outra ou aplicando-as conjuntamente, caso o magistrado ainda considere existentes 

razões para resguardar o processo. A revogação ocorrerá somente quando o magistrado 

constatar não haver mais nenhuma necessidade de tutelar o processo, concedendo liberdade 

incondicionada, sem vínculos, ao imputado. Contudo, nada obsta que, caso sobrevenham 

novos elementos fáticos e jurídicos, as medidas alternativas à prisão sejam novamente 

decretadas quantas vezes forem necessárias. Trata-se de consequência da aplicação da 

cláusula rebus sic stantibus. 
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Ademais, Mendonça (2011, p. 472-473) ensina que outros motivos implicam em 

extinção das medidas cautelares: 

 

A extinção das medidas alternativas ocorrerá automaticamente em caso de 
arquivamento do inquérito policial, de rejeição da denúncia, de extinção da 
punibilidade ou, ainda, de absolvição do acusado, nos termos do art. 386, parágrafo 
único, inciso II, do CPP. Nestes casos, a medida cautelar deverá ser imediatamente 
cassada, mesmo que haja recurso da acusação, que possuirá efeito meramente 
devolutivo. Se houve decisões de extinção do feito ou de absolvição, não há mais 
fundados motivos a justificar a concessão da medida cautelar [...] Também a medida 
cautelar deverá ser extinta em caso de condenação transitada em julgado, quando 
então já se deverá cumprir a pena e não mais a medida cautelar. 

 

Nesses casos, os provimentos cautelares serão extintos, pois desnecessários em 

face da falta de continuidade da persecução penal. O efeito deverá ser imediato (nem por isso  

a decisão deixará de ser fundamentada), uma vez que o status libertatis é prerrogativa 

constitucional do cidadão. Ademais, as medidas cautelares também serão extintas quando do 

trânsito em julgado de sentença condenatória, pois não haverá mais qualquer necessidade de 

acautelar o processo. Especificamente no caso da prisão cautelar, ocorrerá a natural conversão 

desta em pena privativa de liberdade. 

 

4.8 Descumprimento das medidas cautelares e prisão preventiva substitutiva 

 

De nada adiantaria a imposição de medida cautelar alternativa à prisão se a ela 

não se emprestasse força coercitiva, isto é, que o infrator cumpra efetivamente o encargo 

imposto sob pena de sofrer consequências que agravem sua situação. Nesta senda, o art. 282, 

§ 4º, do CPP, estabelece que “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações 

impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente 

ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação ou, em último caso, 

decretar a prisão preventiva.” A seu turno, o art. 312, parágrafo único, determina que a prisão 

preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. 

Deve-se salientar que essa “prisão preventiva substitutiva” não será aplicada de 

maneira automática. Em verdade, a prisão preventiva deverá ser aplicada somente quando a 

medida for considerada adequada e necessária, no caso de as demais medidas cautelares 

revelarem-se insuficientes para tutelar o processo. Portanto, o art. 282, § 4º, deverá ser 

interpretado em consonância com o princípio da proporcionalidade (art. 282, incisos I e II), 
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levando-se também em conta a natureza excepcional da prisão preventiva (art. 282, § 6º). 

Nesse sentido, aduz Bonfim (2011, p. 86) que:  

 

Não há obrigatoriedade ou vinculação por parte do juiz quanto à necessidade de se 
decretar a prisão preventiva quando descumpridas as medidas cautelares. Deve o 
magistrado, analisando o caso concreto, verificar se outra medida é compatível e 
proveitosa, substituindo a anteriormente descumprida. 

 

Ademais, a decretação da prisão preventiva nessa hipótese deverá também 

observar sempre a existência dos pressupostos cautelares e a necessidade de acautelamento do 

processo. Nas precisas palavras de Mendonça (2011, p. 291), o fundamento da prisão 

preventiva é o mesmo da medida cautelar anterior, ao qual se soma a conduta renitente do 

acusado em descumprir a ordem judicial. A questão, portanto, não é de finalidade, mas de 

intensidade. 

Segundo Gomes (2011, p. 73), “a primazia é das medidas cautelares distintas da 

prisão. Só em última instância é que o juiz pode lançar mão do encarceramento.” Portanto, 

deverá considerar o magistrado, primeiramente, se alguma das medidas descarcerizadoras, 

isoladamente, estaria apta a resguardar os interesses processuais; constatada a insuficiência da 

aplicação isolada desses provimentos, passaria a avaliar o cabimento em conjunto. Somente 

em último caso, deverá levar em consideração a possibilidade de decretação de prisão 

preventiva.  

Ressalve-se que esse raciocínio lógico a ser efetuado pelo magistrado, com base 

em critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade (em sentido estrito), não implica 

que cada uma destas etapas deva ser concretizada no plano fático, isto é, não há necessidade 

de que o magistrado, necessariamente, aplique primeiro uma única medida, que, em caso de 

insucesso, seria substituída por medidas em conjunto e assim por diante. Não quer dizer isto a 

expressão “em último caso” insculpida no art. 282, § 4º, do CPP. Se o magistrado, em seu 

prognóstico, avaliar que as medidas distintas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas 

aos fins cautelares, poderá decretar de pronto a medida extrema. Nessa esteira, Oliveira (2011, 

p. 29, grifo original) observa que: 

 

[...] a expressão em último caso, relativa à decretação da preventiva, em substituição 
a outra cautelar imposta e descumprida, não significa dever o juiz aplicar todas as 
cautelares possíveis antes de se recorrer a ela. Significa apenas que a preferência 
deve ser sempre pelo agravamento das medidas cautelares diversas da prisão. 
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Questão tormentosa é saber se a prisão preventiva substitutiva poderá ser 

decretada em relação a crimes que não cumprem os requisitos elencados pelo art. 313, do 

CPP, para aplicação da medida extrema de forma autônoma. Suponha-se, por exemplo, 

indivíduo primário que foi acusado por crime de furto, cuja pena cominada é de reclusão, de 

um a quatro anos, e multa. Inicialmente, o juiz aplica-lhe medida cautelar de proibição de 

manter contato com determinada pessoa (art. 319, inciso III, do CPP). Essa medida é 

descumprida, e substituída por outra cautelar, novamente desobedecida. Percebe-se que, no 

caso, não há elementos que autorizem, em tese, a decretação de uma prisão preventiva 

autônoma, pois o imputado é primário e cometeu crime cuja pena privativa de liberdade não 

transcende quatro anos. 

Nesses casos, embora haja doutrina, como Lima (2011, p. 51) e Távora e Alencar 

(2012, p. 584), que consideram não haver possibilidade de decretação da prisão preventiva, o 

melhor entendimento é no sentido de que a imposição de “prisão preventiva substitutiva” 

prescinde da verificação dos requisitos do art. 313 do CPP. Do contrário, admitir-se-ia a 

ineficácia das medidas distintas da prisão, uma vez que, inexistente o temor decorrente da 

possibilidade de encarceramento em caso de descumprimento dos encargos impostos, o 

acusado/indiciado possuiria um “passe-livre” para tumultuar o processo a seu bel-prazer. 

Como leciona Nucci (2011, p. 624):  

 

O processo penal não pode prescindir do rigor do Estado para controlar quem abusa 
do direito à liberdade, colocando em risco a investigação ou a instrução, bem como a 
sociedade como um todo. [...] Criam-se as medidas alternativas ao cárcere, mas a 
garantia de que elas serão, realmente, cumpridas é a autoridade estatal de, no último 
caso, impor a prisão cautelar. 

 

Entender necessária a conjugação da “prisão preventiva substitutiva” com as 

condições de admissibilidade do art. 313, do CPP, equivaleria a despir de efetividade as 

medidas alternativas à prisão, permitindo uma elevada possibilidade de violação dos bens e 

valores jurídicos indicados no art. 282, inciso I, do CPP, sempre que a infração não se 

amoldasse aos preceitos do art. 313 do estatuto processual penal. Ademais, perceba que o art. 

282, § 4, do CPP, não faz qualquer menção ao art. 313, do estatuto processual penal, que 

contém os requisitos para decretação da prisão preventiva autônoma, mas somente faz 

remissão ao art. 312, parágrafo único, da lei penal adjetiva. 

Deve-se levar em consideração também um argumento de natureza penal que 

justificaria a “prisão preventiva substitutiva”. O art. 44, inciso III, do CP, estabelece como 

uma das condições para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 
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que “a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 

como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente.” Como 

bem ressalta Mendonça (2011, p. 297-298): 

 

O agente que descumpre durante o processo as medidas alternativas à prisão não 
deverá fazer jus, em princípio, ao benefício da pena restritiva de direitos. Primeiro, 
porque o descumprimento demonstrará um aspecto da própria personalidade do 
agente, que não pode ser desconsiderado pelo magistrado, pois expressamente 
indicado como fator relevante à substituição. Segundo, porque, se não cumpriu 
sequer as medidas alternativas à prisão, há um elemento concreto a indicar que 
tampouco irá observar as penas restritivas de direitos, de sorte que a pena alternativa 
lhe será, no caso, insuficiente para prevenir e reprimir a infração. 

 

Portanto, quando houver descumprimento de medidas cautelares diversas da 

prisão, dificilmente será aplicada pena restritiva de direitos ao final do processo, de modo que 

a imposição de eventual “prisão preventiva substitutiva” não traria qualquer violação ao 

princípio da proporcionalidade. 

 

4.9 Recursos 

 

A Lei Federal nº 12.403/11 nada dispôs a respeito dos recursos contra as decisões 

envolvendo as medidas cautelares alternativas à prisão. Contudo, é certo que, em se tratando, 

geralmente, de decisões interlocutórias, serão passíveis de impugnação. Sobre o tema, 

importantes as considerações preliminares feitas por Grinover, Gomes Filho e Fernandes 

(2008, p. 61): 

 

As decisões interlocutórias simples, na tendência do moderno direito processual, 
deveriam ser irrecorríveis. E, no processo penal, em regra o são, com as exceções do 
art. 581 (recurso em sentido estrito) ou das expressamente previstas em leis 
especiais. Quando irrecorríveis, as interlocutórias poderão ter seu conteúdo 
reexaminado por ocasião da apelação, em matéria preliminar, uma vez que não serão 
alcançadas pela preclusão. Ademais, poderão ser impugnadas pelas ações 
autônomas, como o habeas corpus e o mandado de segurança contra o ato 
jurisdicional, para o réu, e este último, para a acusação. 

 

Deve-se, portanto, tentar preencher as lacunas deixadas pelo referido diploma 

normativo. Inicialmente, entende-se ser cabível a interposição de RESE em razão de decisão 

que indefira ou decrete medidas alternativas à prisão, apesar da expressa ausência de previsão 

no art. 581, inciso V, do CPP. Na verdade, essa lacuna é apenas aparente, e por dois motivos. 

Em primeiro lugar, percebe-se que quanto à fiança, considerada esta medida cautelar diversa 

da prisão, a previsão é clara, não havendo maiores dúvidas. Em segundo lugar, as medidas 
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alternativas acabam sendo vínculos da liberdade provisória, confundindo-se mesmo com esta. 

Nesta senda, entende Oliveira (2011, p. 31): 

 

A nosso juízo, sim, e com fundamento no disposto no art. 581, V, CPP, a prever o 
recurso em sentido estrito, ainda que ali não se encontre uma referência específica às 
diversas medidas cautelares ora introduzidas em nosso ordenamento. Mas, basta ver 
e assinalar que a previsão de impugnação da decisão de concessão da liberdade 
provisória, como fundamento do recurso em sentido estrito, satisfaz as exigências 
recursais também para as demais cautelares. 

 

Contudo, mesmo para a parcela da doutrina que entende a liberdade provisória 

somente como mera contracautela, sucedâneo da prisão em flagrante, a realização de uma 

interpretação extensiva permitiria concluir pelo cabimento do RESE quanto às decisões 

envolvendo medidas alternativas ao cárcere. O próprio art. 3º, do CPP, admite expressamente 

que a lei processual penal admitirá o uso dessa espécie hermenêutica. Nesta senda, ressalta 

Avena (2012, p. 85), que será admissível a interpretação extensiva em relação ao rol de 

cabimento do RESE contra as decisões que, apesar de não expressamente arroladas, sejam 

muito próximas ou, então, produzam uma consequência processual semelhante à outra 

hipótese na qual esteja previsto seu cabimento. Logo, a aplicação dessa técnica interpretativa 

busca conferir unidade e coerência ao sistema recursal das medidas cautelares de natureza 

pessoal. 

De acordo com Lima (2011, p. 53), “se cabe RESE contra a decisão que indeferir 

requerimento de prisão preventiva, também deve ser cabível da decisão que indefere 

requerimento de decretação da medida cautelar.” Tal assertiva faz todo o sentido, pois a 

decisão que indefere o requerimento de prisão preventiva possui consequência processual 

muito similar à decisão que indefere requerimento de medidas alternativas ao cárcere, e 

ambas, em maior ou menor grau de restrição dos direitos fundamentais do indivíduo, prestam-

se a afastar a necessidade de acautelamento do processo. 

Ademais, deve-se salientar que, uma vez interposto o RESE, parece ser 

necessária, em regra, a intimação do acusado para oferecer contrarrazões, em homenagem ao 

princípio do contraditório previsto no art. 282, § 3º, do CPP, excetuando-se apenas as 

ressalvas contidas neste dispositivo. Aplica-se a mesma lógica da Súmula nº 707, do STF, 

determinando que “constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer 

contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de 

defensor dativo.” 
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Em relação à interposição de RESE pelo Ministério Público contra decisão que 

indefere requerimento de medidas diversas da prisão, Lima (2011, p. 54) faz uma importante 

consideração: 

 

Se é verdade que cabe RESE em face da decisão que indefere requerimento de 
medidas cautelares, também é verdade que, sob um ponto de vista prático, e a 
depender do caso concreto, é muito mais útil e eficaz que o Parquet obtenha novos 
elementos de informação quanto à autoria e materialidade, formulando novo pedido 
ao magistrado. De fato, optando o Ministério Público pela interposição de recurso 
em sentido estrito, a demora no julgamento do recurso traria prejuízo irreparável às 
investigações, esvaziando por completo a utilidade da medida cautelar caso fosse 
decretada posteriormente pelo juízo ad quem. 

 

Questão importante diz respeito a saber se o órgão ad quem poderá, em face de 

recurso da defesa, substituir uma medida cautelar de natureza pessoal mais grave por outra 

menos ofensiva. Embora parcela da doutrina, como Lima (2011, p. 289), entenda que somente 

o órgão de primeira instância seja competente para revogar uma prisão preventiva questionada 

mediante habeas corpus, Mendonça (2011, p. 478) compreende que o Tribunal poderá 

proceder esta substituição, em virtude do princípio da adequação e da natureza subsidiária da 

prisão preventiva. Explica que “a interpretação em sentido contrário deixaria o Tribunal de 

‘mãos atadas’, somente podendo conceder a ordem, libertando o réu ou mantendo-o preso”, 

de modo que se voltaria ao sistema bipolar de cautelares penais que a Lei Federal nº 

12.403/11 procurou rechaçar.  

Há controvérsia doutrinária acerca da possibilidade de impugnação da decisão que 

decreta medidas cautelares diversas da prisão pela via do habeas corpus, garantia prevista no 

art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. Argumenta Oliveira (2011, p. 32) que como o 

“[...] risco de decretação da prisão preventiva dependerá unicamente do investigado ou do 

acusado submetido à cautelar”, de modo que o agravamento da restrição à liberdade de 

locomoção do imputado não seria resultado de atos de órgãos estatais, não caberá o habeas 

corpus. Segundo esse entendimento, as medidas alternativas à prisão acarretariam somente 

risco mediato à liberdade de locomoção, impossibilitando o uso do remédio heroico. 

Com a devida vênia, parece-nos que essa tese é equivocada, sendo plenamente 

cabível habeas corpus contra decisão que decreta medida cautelar alternativa à prisão. Em 

primeiro lugar, o agravamento da constrição à liberdade em razão de “prisão preventiva 

substitutiva” decorre, de fato, de conduta imputável unicamente ao acusado, contudo o 

raciocínio acima explanado não parece levar em consideração a possibilidade de que a “prisão 



234 
 

 

preventiva substitutiva” possa ser decretada de forma equivocada pelo magistrado, em 

descompasso com o princípio da proporcionalidade.  

Em segundo lugar, cremos que, com exceção da fiança, as demais medidas 

alternativas à prisão constituem, em maior ou menor grau, restrições à liberdade de 

locomoção, que, caso ilegais ou derivadas de abuso de poder, seriam atacáveis pelo remédio 

heroico em comento. Como bem aduzem Lima e Nogueira (2011, p. 156):  

 

O habeas corpus deve ser sempre interpretado de modo extensivo. A função é a 
preservação da liberdade posta em risco, ainda que iminente. Leia-se: deve-se 
permitir a sua interposição como forma a reparar a lesão, restabelecendo o estado de 
liberdade, ou então evitar que o constrangimento se efetive. 

 

Adotar entendimento contrário, aduzindo que as medidas descarcerizadoras 

restringem a liberdade de locomoção somente de forma mediata, não nos parece correto, pois 

a Constituição Federal não vinculou a coação ao direito de ir e vir à prisão, isto é, não 

estabeleceu que a constrição deva ocorrer em grau de máxima ofensividade ao direito de 

liberdade. 

Veja-se, inclusive, que o STF admitiu a utilização do remédio heroico em relação 

à medida de afastamento cautelar do cargo de magistrado prevista no art. 2955 da Lei 

Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional).56 Concluindo a 

exposição dos motivos que denotam a possibilidade do uso de habeas corpus no âmbito das 

medidas descarcerizadoras, leciona Lima (2011, p. 55) que: 

 

À primeira vista, poder-se-ia pensar que o habeas corpus somente seria cabível 
quando tivesse havido a decretação da prisão preventiva. Porém, não se pode afastar 
o cabimento do writ para as demais medidas cautelares de natureza pessoal. Em 
primeiro lugar, porque a decretação de quaisquer das medidas cautelares de natureza 
pessoal acarreta algum tipo de constrangimento à liberdade de locomoção. Segundo, 
porque as medidas cautelares de natureza pessoal só podem ser adotadas em relação 
à infração penal à qual seja cominada, isolada, ou alternativamente, pena privativa 
de liberdade. Por fim, não se pode esquecer que o descumprimento injustificado de 
uma das medidas cautelares diversas da prisão pode ensejar a conversão em prisão 
preventiva (art. 282, § 4º). 

 

Oliveira (2011, p. 32) faz uma pertinente crítica ao uso de habeas corpus contra 

decisão que decreta medida alternativa à prisão, a saber: 

 
                                                 
55Lei Complementar nº 35/79, Art. 29 - Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, se torne 

aconselhável o recebimento de denúncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal, ou seu órgão especial, 
poderá, em decisão tomada pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o afastamento do cargo do 
magistrado denunciado. 

56STF, HC nº 90.617, relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 30 out.2007. 
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O problema, para nós, sequer é a possibilidade da utilização do habeas, que até pode 
existir, enquanto instrumento processual e constitucional de proteção individual. No 
entanto, o que nos parece injustificado, exclusivamente no caso de réu solto, é a 
preferência no seu julgamento. A situação atual nos Tribunais, sobretudo os 
Superiores, indica que as matérias constantes dos inúmeros e infindáveis habeas 
corpus que são ali impetrados rotineiramente são as mesmas dos inúmeros recursos 
de apelação que também deságuam nas instâncias recursais (inépcia da inicial, error 
in procedendo, nulidades várias etc.). Porque então se dar preferência àqueles que 
impetraram o habeas quando não há ninguém preso?  
 
 

Por fim, impende destacar que se a medida cautelar diversa da prisão for 

decretada no bojo de decisão de pronúncia, caberá RESE contra tal decisão, com base no art. 

581, inciso IV, do CPP. Caso o provimento cautelar tenha sido decretado na sentença 

condenatória, o recurso oponível será o de apelação, nos termos do art. 593, inciso I, do 

estatuto processual penal. 

 

4.10 Medidas cautelares diversas da prisão em espécie 

 

O sistema processual brasileiro ofereceu, durante anos e anos, apenas duas opções 

de medidas cautelares de natureza pessoal, quais sejam a prisão cautelar e a liberdade 

provisória, antes compreendida como mera contracautela à prisão em flagrante. Não havia 

medidas intermediárias que possibilitassem ao magistrado adaptar a tutela cautelar de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto. Significa dizer que, na sistemática original do Código 

de Processo Penal brasileiro, ou o acusado respondia ao processo com total privação de 

liberdade ou então lhe era concedida liberdade provisória. 

A edição da Lei Federal nº 12.403/11 veio dar fim à essa bipolaridade do sistema 

de cautelares penais ao acrescentar um rol de medidas alternativas à prisão, o que proporciona 

ao juiz a escolha da providência mais adequada ao caso concreto, com base em critérios de 

legalidade e de proporcionalidade. Portanto, passou-se de um modelo bipolar (ou binário) 

para um sistema polimorfo de medidas cautelares de natureza pessoal, possibilitando ao juiz a 

melhor individualização do provimento de acordo com o suporte fático. 

Essas medidas alternativas à prisão sofreram forte influência de dispositivos 

existentes em leis especiais, especialmente as Leis nº 9.099/95 e nº 11.340/06. Como bem 

salienta Bonfim (2011, p. 41), “[...] a Lei Maria da Penha serviu de inspiração para toda a 

reforma recentemente implementada, uma vez que já previa, em seu art. 19, o funcionamento 

de ‘medidas protetivas de urgência’, também de natureza cautelar.” 

De nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se 

empresta força coercitiva, induzindo o infrator a cumprir efetivamente os encargos impostos. 
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Nesta senda, como bem ressalta Delmanto (2008, p. 278), deve ser trabalhada uma estrutura 

adequada à operacionalização e fiscalização das novas medidas alternativas à clausura 

introduzidas pela Lei Federal nº 12.403/11, pois, do contrário, haverá um receio e uma 

resistência muito grandes por parte dos juízes e membros do Ministério Público em adotar tais 

medidas, permanecendo a prisão provisória como a forma mais comum de tutela do processo, 

ainda que mediante um enorme sacrifício da liberdade. 

Outro ponto a ser destacado é que algumas das novas medidas cautelares do art. 

319, do CPP, já trazem na redação do dispositivo finalidades cautelares específicas. Por 

exemplo, a medida de proibição de ausentar-se da Comarca será aplicada somente, de acordo 

com a redação do art. 319, inciso IV, quando necessária à tutela da investigação ou instrução 

criminais. Embora haja doutrina, como Avena (2012, p. 854), que defende a obediência 

rigorosa a essas finalidades específicas, entendemos que esses objetivos eventualmente 

estipulados constituem meros indicativos da razão cautelar pela qual o juiz poderá impor tais 

medidas.  

Em suma, esses provimentos poderão ser decretados com base em fundamentos 

cautelares diferentes daqueles previstos no preceito normativo de cada medida. Pensar em 

sentido contrário poderia acarretar um engessamento do sistema de cautelares penais, que 

deve ser marcado pela fluidez, pela adaptabilidade. Ademais, o art. 282, inciso I, do CPP, que 

traz as finalidades das medidas cautelares de natureza pessoal, está topograficamente acima 

do art. 319, de modo que não há óbice algum à aplicação de medida alternativa à prisão com 

base em qualquer uma das finalidades cautelares gerais. Como bem aduz Oliveira (2011, p. 

26): 

 

Entendimento contrário, além de conduzir a grave retorno a um arcaico positivismo 
legalista, em que se vê o legislador como ser onipotente e incapaz de erros ou 
limitações, poderá justificar o incremento e a preferência pela prisão preventiva, 
sempre que uma finalidade cautelar não estiver contida na respectiva definição legal. 

 

Em se tratando de medidas restritivas de direitos fundamentais do cidadão, todo 

cuidado será pouco quanto à sua imposição. Sua natureza, assim como a da prisão preventiva, 

é excepcional. A gravidade dessas medidas não pode ser desconsiderada, mesmo que menos 

ofensivas em comparação com a prisão cautelar. Como bem ressalta Lopes Júnior (2011, p. 

121), “medidas como as de proibição de frequentar lugares, de permanecer, e similares 

implicam verdadeira pena de ‘banimento’, na medida em que impõem ao imputado severas 

restrições ao seu direito de circulação e até mesmo de relacionamento social.” A aplicação de 



237 
 

 

tais medidas, portanto, deverá ser feita com parcimônia, de maneira que não sejam 

banalizadas, utilizadas de forma massiva como a prisão preventiva, a ponto de endossar 

intervenções penais injustificáveis. 

 

4.10.1 Comparecimento periódico em juízo 

 

Trata-se de provimento cautelar, previsto no art. 319, inciso I, do CPP, que, 

segundo Avena (2012, p. 849), atende a duas finalidades básicas: cientificar o juiz de que o 

acusado permanece à sua disposição para a prática dos atos que se fizerem necessários à 

persecução penal, e, também, mantê-lo informado quanto às atividades que vêm sendo por ele 

exercidas no interregno entre as apresentações. A finalidade dessa medida é vincular o réu ao 

juízo, sendo pertinente, em regra, para as situações em que o réu não possui maiores laços 

com o local onde se situa e há risco de não ser encontrado posteriormente. 

O fato de o imputado não possuir emprego fixo ou desempenhar atividade laboral 

informal não constitui óbice à aplicação da medida. Pensar em sentido contrário discriminaria 

numerosa parcela da população que não possui emprego. O que importa é menos qual a 

atividade a ser justificada, mas sim o estabelecimento de conexões com o juízo. Nesse 

sentido, leciona Oliveira (2011, p. 17) que: 

 

[...] não se pense ou mesmo se insinue que aquele que não estiver no exercício de 
atividade laborativa regular deva ser punido com a imposição de medida cautelar 
mais grave ou até com a decretação da preventiva. O Estado não pode impor o dever 
do trabalho, como condição de não agravamento da situação do investigado ou do 
processo. A medida deve se limitar às informações sobre as eventuais atividades 
então em desenvolvimento, ou, se for o caso, as razões pelas quais não se exerce 
qualquer uma delas. 

 

Trata-se de medida que se assemelha à prevista no art. 89, § 1º, inciso IV, da Lei 

nº 9.099/95, que, tratando da suspensão condicional do processo, estabelece como uma das 

condições a ser cumprida pelo acusado durante o período de prova o seu comparecimento 

obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Contudo, esse 

encargo da suspensão condicional do processo guarda duas diferenças em relação à medida 

cautelar do estatuto processual penal. 

Em primeiro lugar, o art. 89, § 1º, inciso IV, da referida lei, dispõe que o 

comparecimento deverá ser “mensal.” Em relação à medida cautelar do art. 319, inciso I, do 

CPP, o dispositivo nada estabelece a respeito da periodicidade, deixando a situação em aberto. 

A periodicidade dessa medida será determinada pelo juiz, com base em critérios de adequação 
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e necessidade da medida, devendo levar em consideração, especialmente, as condições 

pessoais do agente e a gravidade concreta da infração. A periodicidade poderá ser mensal, 

semanal e até diária, tudo a depender das circunstâncias do caso concreto.  

Bonfim (2011, p. 43) ressalva que caberá ao julgador agir com prudência e 

razoabilidade, evitando-se a imposição de prazos excessivamente curtos que impossibilitem o 

comparecimento do acusado e, ao mesmo tempo, não deverá determinar interregnos muito 

longos, que possam gerar a inutilidade da medida. Segundo Lopes Júnior (2011, p. 123): 

 

Esse comparecimento periódico também deve atentar para o horário da jornada de 
trabalho do imputado, de modo a não prejudicá-la. Toda medida cautelar deve 
pautar-se pela menor danosidade possível, inclusive no que tange à estigmatização 
social do imputado. 
 

Em segundo lugar, o art. 319, inciso I, do estatuto processual penal, 

diferentemente do art. 89, § 1º, inciso IV, da Lei dos Juizados Especiais, não faz menção a 

que o comparecimento seja pessoal. Contudo, é evidente que a omissão decorreu de lapso 

legislativo, impondo-se que o comparecimento seja pessoal. Não haveria qualquer lógica em 

admitir que terceiro possa substituir o imputado, até mesmo porque as medidas previstas no 

art. 319, do CPP, com exceção da fiança, são de natureza subjetiva, isto é, atingem a própria 

pessoa do infrator, e não seu patrimônio. Nesse sentido, assevera Avena (2012, p. 850) que: 

 

As medidas cautelares destinam-se à pessoa do investigado ou do acusado, não 
sendo razoável, obviamente, cogitar da possibilidade de seu cumprimento por meio 
de interposta pessoa, independentemente de quem seja o terceiro, da forma de 
representação e da natureza da medida imposta. 

 

Se o réu reside em outra comarca ou subseção judiciária, caberá ao magistrado 

decidir se o mais adequado é que o réu compareça no próprio juízo onde tramita o processo ou 

se o acompanhamento será feito de forma melhor no juízo onde reside, expedindo-se, para 

tanto, carta precatória. Para avaliar qual opção se revela a mais adequada, deverá o 

magistrado, segundo Mendonça (2011, p. 432), considerar a condição pessoal do réu, 

inclusive de fortuna.  Sendo o réu pobre, o ideal é deprecar o cumprimento da medida cautelar 

para o juízo de sua residência. 

De acordo com Bonfim (2011, p. 43), o intuito do legislador ao estabelecer a 

medida cautelar de comparecimento periódico em juízo foi estabelecer a realização pelo juiz 

de audiência com o acusado, exigindo-se, preferencialmente, comprovação documental de 
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suas atividades nesse momento. Na prática, parece-nos que ocorrerá o simples 

comparecimento do réu perante a secretaria do Juízo ou cartório para justificar as atividades. 

Por derradeiro, impende destacar a diferença entre o comparecimento periódico 

em juízo, previsto no art. 319, inciso I, e o comparecimento a todos os atos do processo, 

disciplinado pelo art. 310, parágrafo único, da lei penal adjetiva. A distinção é explicada de 

maneira clara por Lima (2011, p. 358), a saber: 

 

Enquanto o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as 
atividades é medida cautelar autônoma, que pode ser imposta isolada ou 
cumulativamente com outra medida, o compromisso de comparecimento a todos os 
atos processuais é vinculação a que fica submetido o agente para ser beneficiado 
pela liberdade provisória sem fiança do art. 310, parágrafo único, do CPP, 
funcionando como medida de contracautela que substitui a prisão em flagrante. 
Além disso, enquanto o descumprimento da medida cautelar do art. 319, inc. I, do 
CPP, autoriza a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em 
último caso, a decretação da prisão preventiva, preenchidos os requisitos dos arts. 
312 e 313 do CPP, do não comparecimento aos atos processuais, não é possível o 
recolhimento do acusado à prisão, já que, por força do art. 314, a prisão preventiva 
em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos 
ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incs. I, II e III do art. 23 do 
Código Penal. 

 

Saliente-se que, como a medida de comparecimento a todos os atos processuais 

(art. 310, parágrafo único, do CPP) será aplicada somente quando presente excludente de 

ilicitude, seu descumprimento não dará ensejo à “prisão preventiva substitutiva” em razão do 

art. 314 do estatuto processual penal.  

 

4.10.2 Proibição de acesso ou de frequência a determinados lugares 

 

O art. 319, inciso II, do CPP, estabelece a medida cautelar de “proibição de acesso 

ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 

infrações.” O foco dessa medida, nas palavras de Mendonça (2011, p. 434), “[...] é afastar o 

réu de determinado local, que possa ser visto como fator estimulador de práticas delitivas.” 

Embora o dispositivo faça expressa menção à finalidade de evitar a reiteração delitiva, 

compreende-se que a medida poderá ser adotada para adimplir outros objetivos cautelares, tais 

como a necessidade da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal. 

Trata-se de cautelar semelhante a outras previstas na legislação especial. Nesse 

sentido, o art. 132, § 2º, “c”, da LEP, disciplinando o livramento condicional, o art. 78, § 2º, 

“a”, do CP, que trata do sursis, e o art. 89, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.099/95, que regula a 
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suspensão condicional do processo, preveem a proibição de frequentar determinados lugares 

como encargo durante o período de prova desses institutos despenalizadores. Como se disse, 

essas medidas assemelham-se à cautelar do art. 319, inciso II, do CPP, mas não são iguais a 

esta.  

Em todos aqueles referidos dispositivos, o legislador fez expressão menção à 

proibição de “frequentar” certos lugares, ao passo que o provimento cautelar do estatuto 

processual penal veda não só a frequência, mas também o acesso. Bonfim (2011, p. 44) 

distingue bem essas duas situações: 

 

A ‘frequência’ possui, em si, uma ideia de reiteração de conduta, habitualidade, 
passando a frequentar o acusado determinado lugar mais de uma vez. Já o ‘acesso’ é 
mais limitativo, impedindo que o acusado adentre o estabelecimento, ainda que por 
uma única vez, durante o prazo de imposição da cautelar. 

 

Ademais, o art. 319, inciso II, da lei penal adjetiva, diferentemente dos outros 

dispositivos mencionados, relaciona expressamente a imposição da cautelar à avaliação das 

“circunstâncias relacionadas ao fato”. Como bem aduzem Távora e Alencar (2012, p. 675), “a 

vedação deve ser revestida de plausibilidade, não sendo admissível que seja dissociada dos 

fatos.” 

O legislador não estabeleceu qual a natureza dos lugares cujo acesso ou 

frequência serão restritos pela medida em comento. Poderão ser locais públicos (campos de 

futebol, pontos de venda de drogas) ou privados (bares, casas noturnas, prostíbulos).  De 

acordo com Mendonça (2011, p. 434), é possível até que o magistrado imponha como “zona 

de exclusão” áreas de maior amplitude, como região de determinada escola ou até mesmo um 

bairro, desde que o local seja determinado e que haja justificativa concreta para essa maior 

extensão.  

Lopes Júnior (2011, p. 125) faz pertinente crítica à medida cautelar em tela, 

asseverando que deverá ser usada com bastante prudência, pois não se admite que constitua 

pena de banimento. Assim, não se deve tolerar vedações genéricas e excessivamente amplas 

sem que haja fundamentação idônea. 

 Destarte, Avena (2012, p. 850) leciona que a aplicação da medida “[...] não pode 

ser dúbia. Logo, ao impor o provimento cautelar, deve o juiz especificar, de forma clara, a 

natureza dos lugares que o acusado não pode acessar ou frequentar.” Evidentemente, não é 

necessário que tais locais sejam nominados, até porque seria desarrazoado exigir que o juiz 
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especificasse o nome de todas as casas noturnas de um município, por exemplo, bastando que 

sejam enquadrados de acordo com sua natureza e atividades praticadas. 

Será possível também, ao que nos parece, que o indivíduo seja proibido de acessar 

ou frequentar sua própria residência quando a vítima lá habitar. Isto porque entendemos que a 

cautelar do art. 319, inciso II, do CPP, inclui, implicitamente, a possibilidade de afastamento 

do lar, prevista no art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, e no art. 22, inciso II, da Lei nº 

11.340/06. 

Em se tratando de medida cautelar de natureza pessoal, a restrição em tela 

somente poderá ser imposta a quem for investigado pela prática de um delito, não podendo 

atingir terceiro que não seja réu ou investigado.  Assim, não se pode impor aos familiares do 

infrator o provimento cautelar, salvo, como ressalta Mendonça (2011, p. 434-435), se houver 

“[...] elementos concretos que indiquem a participação anterior criminosa de qualquer deles.” 

Nesta senda, conclui seu raciocínio Mendonça (2011, p. 434-435): 

 

De qualquer sorte, se o investigado ou réu se valer de terceiros para descumprir a 
medida ou ameaçar a vítima, o magistrado poderá impor medidas mais gravosas em 
relação ao investigado, sem prejuízo de tomar as medidas cautelares necessárias em 
relação ao terceiro, agora como partícipe do delito. 

 

Lopes Júnior (2011, p. 126) questiona a cautelaridade da medida prevista no art. 

319, inciso II, da lei penal adjetiva, pois “não se vislumbra tutela do processo ou de seu 

objeto, aproximando-se da problemática prisão preventiva para garantia da ordem pública, 

dado seu caráter de prevenção especial manifesto.” Com a devida vênia, não entendemos 

dessa maneira. Bem pensada a questão, o conceito de “garantia da ordem pública” pode 

amoldar-se perfeitamente ao objetivo de evitar a habitualidade delitiva, desde que não seja 

este o único elemento a embasar a imposição da restrição e que o receio de reiteração seja 

concreto. Ademais, o próprio STF inclina-se a reconhecer que a noção de “garantia da ordem 

pública” identifica-se com a elevada probabilidade de reiteração delitiva no caso concreto.57 

Por fim, deve-se salientar que o desenvolvimento de uma estrutura que possibilite 

a efetiva operacionalização e fiscalização da medida, para que esta não seja ineficaz, é 

imprescindível.  Como bem ressalta Lima (2011, p. 359), “a adoção dessa medida deve ser 

comunicada de imediato à Polícia Judiciária e à própria Polícia Militar, a fim de que deem 

apoio ao seu cumprimento.” Especialmente no caso de grandes metrópoles, pensamos que 

seja o caso de cumular-se a proibição de frequentar e acessar determinados locais com outras 

                                                 
57STF, HC nº 92.735, relator Min. Cezar Peluso, julgado em 08 set.2009. 
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medidas cautelares que possibilitem sua operacionalização. Nesse sentido, será possível, por 

exemplo, a aplicação da cautelar em estudo com o monitoramento eletrônico. 

 

4.10.3 Proibição de manter contato com pessoa determinada 

 

A medida cautelar em questão, prevista no art. 319, inciso III, do CPP, dispõe 

sobre a “proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias 

relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante”, assemelhando-se 

à previsão do art. 22, inciso III, “b”, da Lei nº 11.340/06. De tal modo, estendeu-se a medida 

prevista apenas na Lei Maria da Penha, aplicável somente nos casos de vítima mulher 

ofendida no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto, a todo o processo 

penal. 

De acordo com Lima (2011, p. 360), essa medida possui duas principais 

finalidades: a) proteger determinadas pessoas nos mesmos moldes que a medida cautelar de 

proibição de acesso ou frequência a determinados lugares; b) impedir que possa o agente 

influenciar o depoimento de ofendido ou de testemunha, causando prejuízo à descoberta dos 

fatos. Portanto, o principal escopo da medida de proibição de contato com determinada pessoa 

é evitar a reiteração delituosa e resguardar o desenvolvimento da instrução criminal. 

Perceba-se que o art. 319, inciso III, do CPP, não relaciona a expressão “pessoa 

determinada” com vítima. Portanto, assevera Avena (2012, p. 852) que a medida poderá ser 

aplicada não somente para evitar o contato com o ofendido, mas qualquer outra pessoa 

(corréus, testemunhas) que estejam sujeitas a intimidações por parte do imputado. 

O legislador foi silente a respeito da possibilidade de o magistrado fixar uma 

distância mínima que o investigado deva manter em relação à vítima ou outra pessoa 

determinada, diferentemente da Lei Maria da Penha, que prevê em seu art. 22, inciso III, “a”, 

tal possibilidade. Embora essa prerrogativa não esteja prevista expressamente no Código de 

Processo Penal, a doutrina admite a fixação de limite mínimo de distância como condição 

objetiva que possibilita a operacionalização da medida. (MENDONÇA, 2011, p. 435; 

AVENA, 2012, p. 853). 

A jurisprudência tem fixado, costumeiramente, nos casos relacionados à Lei 

Maria da Penha, a distância mínima de 200 metros.58 Contudo, já se admitiu até mesmo a 

fixação do limite de um quilometro.59 Nesta senda, leciona Bonfim (2011, p. 46-47) que ficará 

                                                 
58STJ, RHC nº 26.499, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 04 fev.2010. 
59TJ/RJ, Ag. nº 2007.180.00017, relatora Min. Zélia Maria Machado dos Santos, julgado em 14 nov.2008. 
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a critério do juiz verificar qual o limite métrico, com base em parâmetros como o tamanho da 

cidade e as peculiaridades do caso concreto, que efetivamente preserve a higidez física e 

mental da pessoa que o acusado deve guardar distância, devendo-se sempre observar o 

princípio da proporcionalidade. 

Em relação à fixação de limites métricos, deve-se fazer uma ressalva. Não haverá 

necessariamente descumprimento da medida cautelar caso o imputado, alvo da medida, 

ultrapasse, eventualmente, a distância fixada pelo magistrado. O contato que se busca evitar 

aqui é aquele voluntário, sendo possível haver contato involuntário casual, sem que se fale em 

descumprimento da medida. Como observa Oliveira (2011, p. 18, grifo original), “o que deve 

ser evitado e proibido é a procura de contato com a pessoa para qual se estabeleceu a cautelar, 

o que apenas o caso concreto poderá esclarecer.” 

Apesar do art. 319, inciso III, do CPP, nada dispor a respeito, a doutrina tem 

entendido que a medida cautelar visa a impedir qualquer tipo de contato, não se restringindo 

ao ambiente físico. Lecionam Távora e Alencar (2012, p. 676) que qualquer meio de contato, 

seja escrito, verbal ou visual, será tutelado pela medida, uma vez que se deve buscar conferir 

interpretação contemplativa da máxima efetividade do provimento. Contudo, ressalva 

Mendonça (2011, p. 436) que, por óbvio, “[...] não pode a proibição dizer respeito ao 

advogado do réu, sob pena de mácula à ampla defesa.” 

Por fim, impende destacar que o legislador foi silente quanto aos mecanismos a 

serem utilizados para conferir efetividade a medida cautelar em estudo. É certo, como bem diz 

Lopes Júnior (2011, p. 126), que “[...] a efetividade desta cautelar será mais concreta, na 

medida em que a própria pessoa protegida se encarregará de denunciar eventual 

descumprimento da ordem.” Nesta senda, para que se realize a interação entre a pessoa 

protegida e o Poder Judiciário, o ideal, de acordo com Lima (2011, p. 360), é que seja 

aplicado o art. 201, §§ 2º e 3º, dispondo que o ofendido deve ser comunicado dos atos 

processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão. Contudo, advirta-se que a 

“palavra da pessoa protegida” é apenas mais um dado, entre os demais elementos probatórios, 

que conduzem o magistrado a constatar o descumprimento (ou não) da medida anteriormente 

imposta, não devendo o juiz fundar sua decisão apenas nas declarações da vítima. 

 

4.10.4 Proibição de ausentar-se da Comarca ou do País 

 

A proibição de o imputado ausentar-se da comarca ou do País é medida cautelar 

de natureza pessoal similar à condição estipulada pelo juiz durante o período de prova da 
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suspensão condicional do processo prevista no art. 89, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.099/95. 

Contudo, há duas diferenças entre essas providências. Em primeiro lugar, o preceito 

normativo insculpido na Lei dos Juizados Especiais estabelece expressamente que a ausência 

da Comarca ou do País poderá ser autorizada previamente pelo magistrado. Tal possibilidade, 

embora não conste taxativamente do art. 319, inciso IV, do CPP, é inerente à própria lógica 

das cautelares de natureza subjetiva, regidas pelo princípio do contraditório e pela cláusula 

rebus sic stantibus. Nesse contexto, leciona Avena (2012, p. 853) que “[...] eventuais 

mudanças de endereço que impliquem deslocamento para outra Comarca deverão ser 

precedidas de autorização prévia do Juízo que aplicou a medida cautelar, sob pena de 

conversão em prisão preventiva.” 

Em segundo lugar, a redação do art. 319, inciso IV, do estatuto processual penal, 

estabeleceu como finalidade específica da cautelar a conveniência e a necessidade de garantir 

a investigação e a instrução criminais. Essa vinculação tem sido criticada de forma intensa 

pela doutrina. Para Oliveira (2011, p. 18-19), a proibição de ausência da sede do juízo imposta 

com base nesse fundamento acaba sendo de pouca valia, posto que, na sistemática do 

processo penal brasileiro, vigora o princípio do nemo tenetur se detegere, isto é, o imputado 

não pode ser compelido a produzir prova contra si mesmo.  

Outra crítica a ser feita é que o legislador albergou, assim como no art. 312, do 

CPP, a expressão “conveniência” da investigação e instrução criminais, termo dotado de uma 

maleabilidade que pode servir ao exercício indevido da função jurisdicional, quando deveria 

ter mantido somente a expressão “necessidade”, que melhor reflete a lógica do novo sistema 

de cautelares penais em face da natureza excepcional desses mecanismos restritivos de 

liberdade. Em outras palavras, Lopes Júnior (2011, p. 127) pondera que: 

 

Não andou bem o legislador em incluir a ‘conveniência da investigação ou 
instrução’, na medida em que abre um amplo espaço para exercício impróprio da 
discricionariedade judicial. Melhor seria manter a redação original, que exigia a 
‘necessidade’ e não a mera conveniência. Incorre ainda no erro de se inserir na 
perspectiva de obrigar o réu a estar disponível para servir de ‘objeto de prova’. Vai 
na contra-mão do direito de não produzir prova contra si mesmo (privilege against 
self-incrimination) e da tendência em reconhecer-se o ‘direito de não ir’, inerente ao 
réu em processos penais democráticos, que não mais o veem como ‘objeto de 
prova’, mas sim sujeito processual. Não vislumbramos fundamento legal em obrigar 
o réu a permanecer na comarca ou país em nome da ‘conveniência ou necessidade 
para investigação ou instrução’, na medida em que pode usar o direito de silêncio 
em relação a qualquer ato probatório.  

 

De fato, reputamos que, em face da garantia do nemo tenetur, dificilmente poderá 

a medida cautelar em análise ser decretada com fundamento na necessidade de tutelar a 
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investigação ou a instrução criminal. Até poder-se-ia pensar em uma situação que a cautelar 

seria pertinente à finalidade específica prevista em lei, como, por exemplo, quando fosse 

imprescindível o reconhecimento pessoal do réu. Contudo, de acordo com a posição adotada 

neste trabalho, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser decretadas com base em 

qualquer um dos fundamentos cautelares previstos no art. 282, do CPP, não somente em razão 

daquelas finalidades específicas traçadas pelo legislador no art. 319 da lei penal adjetiva.  

Nesta senda, apesar de existir doutrina em sentido contrário60, parece-nos que o 

âmbito de aplicação mais propício à medida cautelar em estudo relaciona-se às situações em 

que houver perigo de fuga do réu, de maneira a garantir a aplicação da lei penal. Inclusive, a 

redação originária do dispositivo previa expressamente a utilização da medida cautelar em 

tela “para evitar fuga ou quando a permanência seja necessária para a investigação ou 

instrução.” Resta claro, portanto, que a intenção desse provimento cautelar, desde sua gênese 

legislativa, é impedir que o imputado frustre a aplicação da lei penal. 

Embora não esteja expresso, a referida medida pode acabar incluindo, consoante 

lição de Mendonça (2011, p. 436), a cautelar de vedação à saída do País, prevista no art. 320 

do CPP, pois quem sai do País acaba saindo necessariamente da comarca. Saliente-se que se 

tratam de providências autônomas, que poderão ou não ser cumuladas pelo magistrado. Por 

exemplo, se o imputado for pessoa manifestamente pobre, dificilmente terá condições de 

evadir-se do distrito da culpa fugindo do País, de modo que o encargo de entregar o 

passaporte no prazo de 24 horas, previsto no art. 320, do CPP, acabará sendo inócuo.  

Todavia, nos casos em que o imputado possua razoáveis condições financeiras ou 

vínculos com o exterior e houver fundado receio de fuga, entendemos que o art. 319, inciso 

IV, e o art. 320 se complementam e devem ser aplicados conjuntamente, até mesmo porque a 

redação deste último comando normativo prevê ao imputado o encargo de entregar o 

passaporte no prazo de 24 horas. Nessa linha de entendimento, Lima (2011, p. 361) entende 

que o art. 320, do CPP, é meio ideal para assegurar a operacionalidade da proibição de 

ausentar-se da comarca, evitando que a medida se transforme em mera advertência ao 

imputado. A propósito do tema, Mendonça (2011, p. 437) compreende que:  

 

No período de aplicação da medida cautelar, é inequívoco que o réu tampouco 
poderá obter – ou sequer tentar obter – novo passaporte, sob pena de descumprir a 
medida. Pode o magistrado, inclusive, impor às autoridades responsáveis que não 

                                                 
60Maciel (2011, p. 183) entende que “a proibição somente se justifica se for necessária para a investigação ou 

instrução criminal. [...] Se a saída não tem finalidade de fuga, isso significa que o indiciado ou acusado estará à 
disposição da polícia e do Judiciário nas pouquíssimas vezes em que for intimado a comparecer diante das 
autoridades; se a saída demonstra concretamente intenção de fuga, é o caso de se decretar prisão preventiva.” 
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expeçam outro passaporte para o acusado ou investigado durante a vigência da 
medida. 

 

Por fim, destaca-se lição de Avena (2012, p. 853-854), entendendo que, nos casos 

em que o acusado/investigado mudar de endereço entre as cidades que compõem a mesma 

Comarca ou dentro da mesma cidade, não haverá necessidade de prévia autorização do juiz e, 

consequentemente, não ocorrerá o descumprimento da medida, pois não se pode empreender 

uma exegese aberta da expressão “ausentar-se da Comarca” a abranger mudanças de endereço 

ocorridas dentro da Comarca. Nesta senda, entende o citado autor, bastaria a simples 

comunicação do novo endereço ao magistrado. 

 

4.10.5 Recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga 

 

O art. 319, inciso V, do CPP, prevê a medida cautelar de “recolhimento domiciliar 

no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 

trabalho fixos.” Quanto ao cabimento dessa medida, destaca Mendonça (2011, p. 438) que: 

  

O recolhimento noturno poderá ser adequado especialmente para aquelas situações 
em que a privação do trabalho traria ao réu ou a sua família prejuízos financeiros 
sensíveis. Vale destacar que não se pode, ao aplicar uma medida cautelar, privar o 
réu de qualquer forma de sustento, sob pena de se macular a própria dignidade da 
pessoa humana, estatuída como princípio fundamental de nossa Constituição (art. 1º, 
inc. III), e o próprio princípio da razoabilidade, também de estatura constitucional. 

 

O legislador, diferentemente das cautelares alternativas à prisão abordadas 

anteriormente, não estabeleceu uma finalidade específica para a medida em estudo, de modo 

que, conforme aduz Lopes Júnior (2011, p. 128), poderá servir a diferentes fins, “[...] desde 

minorar o risco de fuga (ainda que com pouca eficácia), tutela da prova (já que o imputado 

ficará nos limites trabalho-domicílio) e até mesmo escopos meta-cautelares (e, por isso, 

censuráveis), como prevenção especial e geral.” Maciel (2011, p.184), por sua vez, pensa que: 

 

Essa medida parece ter a finalidade de garantir a aplicação da lei penal. O retorno 
para a residência no período noturno e nos horários de folga faz presumir que o 
indiciado não está praticando atos indicativos de fuga. [...] A medida também pode 
servir para garantir a ordem pública se tiver por finalidade evitar crimes cujas regras 
de experiência demonstram que eles são praticados à noite e nos horários de 
descanso da população (ex. furtos em estabelecimentos comerciais). 

 

Trata-se de medida cautelar que não se confunde com a prisão domiciliar, prevista 

nos arts. 317 e 318, do CPP, por dois principais motivos. Em primeiro lugar, a medida 
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cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga é limitada no tempo, aplicável 

apenas no período noturno e nos dias de folga, de maneira que o imputado poderá circular 

livremente fora desses períodos, ao passo que a prisão domiciliar demanda autorização 

judicial prévia para que o sujeito passivo do processo penal ausente-se de sua residência. Em 

segundo lugar, a prisão domiciliar decorre de motivos pessoais do agente, geralmente de 

natureza humanitária, conforme se depreende de análise do art. 318 do estatuto processual 

penal. 

A simples leitura do art. 319, inciso V, da lei penal adjetiva, permite-nos concluir 

que, para a imposição dessa medida, será necessária, a priori, a presença de três elementos: a) 

residência fixa; b) atividade laboral definida; c) noites sem ocupação laboral e existência de 

dias de folga. Vale-se da expressão “a priori” porque, apesar da literalidade do preceito 

normativo, algumas situações específicas devem ser analisadas. 

Em primeiro lugar, a doutrina não tem admitido a aplicação da referida medida 

cautelar, extensivamente, ao imputado que exerça atividade laboral no período noturno e/ou 

não exista dias de folga. De acordo com Bonfim (2011, p. 49), “[...] a lei faz exigência do 

período em que se dará o recolhimento e, sendo a medida cautelar excepcional, qualquer 

interpretação advinda dela deve se dar restritivamente.” 

Em segundo lugar, embora o art. 319, inciso V, faça referência clara à necessidade 

de “trabalho fixo”, entendemos que essa expressão deve ser abrandada para incluir o réu que 

estiver estudando. Nesse sentido, filiamo-nos ao raciocínio explanado por Mendonça (2011, p. 

438) a seguir:  

 

Veja que a Lei nº 12.433/11 alterou o art. 126, da LEP, para dispor sobre a remição 
de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho, o que a 
jurisprudência já admitia, nos termos da Súmula 341 do STJ a indicar que o estudo, 
assim como o trabalho, deve ser estimulado pelo Poder Público. Se assim o é, 
também deve ser permitida a medida do art. 319, inc. V, se o investigado ou acusado 
estiver estudando. 

 

O recolhimento noturno e nos dias de folga baseia-se na autodisciplina e no senso 

de responsabilidade. Para que o processo penal não fique refém da conduta do agente, o ideal 

é que seja aplicada outra providência cautelar alternativa à prisão como meio de fiscalização e 

operacionalização da medida de recolhimento, destacando-se, especialmente, o 

monitoramento eletrônico. Nesse diapasão, compreende Lima (2011, p. 363) que: 

 

Apesar de o art. 319, inc. V, do CPP, silenciar acerca do assunto, pensamos que, a 
fim de se conferir maior eficácia à essa medida, a prudência recomenda que sua 
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aplicação seja feita em conjunto com o monitoramento eletrônico. Primeiro, porque 
o próprio art. 282, § 1º, do CPP, com redação determinada pela Lei nº 12.403/11, 
permite que as medidas cautelares sejam aplicadas isolada ou cumulativamente. 
Segundo, porque a própria Lei de Execução Penal, ao tratar da prisão-albergue 
domiciliar, permite que o juiz defina a fiscalização por meio de monitoramento 
eletrônico quando conceder a prisão domiciliar (Lei nº 7.210/84, art. 146-B, inc. IV, 
acrescentado pela Lei nº 12.258/10). 

 

Contudo, saliente-se que a imposição da medida de monitoramento eletrônico não 

é obrigatória, tampouco automática, devendo ser, necessariamente, fundamentada e necessária 

de acordo com as circunstâncias do caso concreto.  

 

4.10.6 Suspensão do exercício de função pública ou de atividade econômica ou financeira 

 

Algumas leis especiais já previam a medida cautelar de suspensão do exercício de 

determinadas atividades, como pode ser verificado na Lei de Drogas (art. 56, § 1º, da Lei nº 

11.343/06)61, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 29, da Lei Complementar nº 

35/79) 62 e no Código de Trânsito Brasileiro (art. 294, da Lei nº 9.503/97).63 Com o advento 

da Lei Federal nº 12.403/11, o art. 319, do CPP, passa a albergar, em seu inciso VI, a 

possibilidade de “suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de 

infrações penais.” 

Trata-se de cautelar destinada, primordialmente, aos funcionários públicos que 

pratiquem crimes contra a administração pública, tais como peculato, concussão, corrupção 

passiva, bem como aos agentes de crimes contra instituições financeiras ou econômicas, como 

os delitos previstos na Lei nº 7.492/86 (crimes contra o sistema financeiro), na Lei nº 8.137/90 

(delitos contra a ordem tributária) e na Lei nº 9.613/98 (lavagem de capitais).  

A priori, deverá a cautelar em comento, conforme intelecção do art. 319, inciso 

VI, do CPP, ser decretada com o objetivo de evitar a reiteração delitiva. Contudo, lembra 

Oliveira (2011, p. 20) que:  

                                                 
61Lei nº 11.343/06, Art. 56, § 1º - Tratando-se de condutas tipificadas como infração do disposto nos arts. 33, 

caput e § 1o, e 34 a 37 desta Lei, o juiz, ao receber a denúncia, poderá decretar o afastamento cautelar do 
denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. 

62Lei Complementar nº 35/79, Art. 29 - Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, se torne 
aconselhável o recebimento de denúncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal, ou seu órgão especial, 
poderá, em decisão tomada pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o afastamento do cargo do 
magistrado denunciado. 

63Lei nº 9.503/97, Art. 294 - Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a 
garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério 
Público ou ainda mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da 
permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 



249 
 

 

[...] nada impedirá a sua imposição também, e excepcionalmente, por conveniência 
da instrução ou da investigação, nos casos em que for fundado o receio de destruição 
de provas cujo acesso dependa do exercício da função pública ou da aludida 
atividade econômico-financeira.  

 

Como já se disse reiteradamente, admitir interpretação desse dispositivo em 

sentido contrário, pautada na submissão absoluta ao princípio da legalidade, conduziria o 

sistema de cautelares penais a um positivismo formalista, que acarretaria no incremento da 

prisão preventiva. 

É conditio sine qua non para aplicação da medida cautelar em comento que o 

agente tenha se aproveitado de suas funções públicas ou de sua atividade econômico-

financeira para a prática do delito, ou seja, deve haver, nas palavras de Lima (2011, p. 363), 

“[...] um nexo funcional entre a prática do delito e a atividade funcional desenvolvida pelo 

agente.” Nessa linha de raciocínio, Avena (2012, p. 856) leciona que: 

 

[...] a prática do crime não basta. É necessário que haja indicativos de que o agente 
se utilizou das prerrogativas ou vantagens de sua função ou da atividade que exerce 
para a prática do delito ou, pelo menos, para realizá-lo com maior facilidade, com 
maior lucratividade ou com a certeza de que, nesta condição, serão menores as 
chances de ser descoberto. 

 

Por função pública, há que se entender toda atividade exercida junto à 

Administração Pública, em cargo público, em mandatos eletivos (de natureza política), por 

autorização ou delegação do Poder Público ou no âmbito das empresas públicas. A 

delimitação desse conceito deverá ser buscada no Direito Administrativo. Compreende-se por 

função pública, então, toda a sorte de atividades desenvolvidas na prestação de serviços pelo 

servidor público, incluindo-se também o emprego público sob o regime trabalhista. 

Questão que deve ser enfrentada é se o conceito de função pública englobaria 

também as hipóteses de múnus público, tais como a tutela, a curatela e o exercício do poder 

parental. Mendonça (2011, p. 441) compreende que se deve admitir a possibilidade de o 

magistrado suspender o exercício desses encargos caso haja fundado receio de que o 

indivíduo se prevaleça de sua posição para praticar infrações. Compreendemos que esse 

entendimento é o mais acertado, até mesmo porque o projeto do novo CPP (PLS nº 156) 

admite a possibilidade de suspensão do exercício do poder parental.64 

                                                 
64Anteprojeto do novo Código de Processo Penal, Art 592 - Se o crime for praticado contra a integridade física, 

bens ou interesses do filho menor, o juiz poderá suspender, total ou parcialmente, o exercício do poder familiar 
que compete ao pais, na hipótese em que o limite máximo da pena cominada seja superior a 4 (quatro) anos; 
Parágrafo único -  Não é cabível a aplicação da medida cautelar prevista no caput deste artigo se o juízo cível 
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Embora não esteja expressamente previsto em lei, entende-se que o juiz poderá, 

caso repute adequado e suficiente, decretar medida menos gravosa que a suspensão do 

exercício de função pública, tais como o afastamento das atividades específicas então 

desempenhadas pelo agente público, que passará a exercer outras funções, ou a retirada do 

servidor de determinado setor para que atue em outro. 

Ressalve-se que, embora a expressão “função pública” deva ser considerada em 

sentido amplo, não haverá possibilidade, em alguns casos, de aplicação da cautelar de 

suspensão do exercício das atividades em razão de expressa vedação legal ou constitucional. 

Nesse sentido, observa Mendonça (2011, p. 442) que se o Presidente da República e o 

diplomata não podem ser presos, dada sua imunidade absoluta, também não poderão ser 

suspensos de suas atividades. 

Os conceitos de atividade econômica e de atividade financeira deverão ser 

buscados, sobretudo, com base no tipo de delito que esteja sendo investigado. A atividade de 

natureza econômica pode ser definida como toda aquela desenvolvida no âmbito da economia, 

formal ou informal, seja na produção de riquezas, na compra, venda ou intermediação de bens 

e mercadorias, ou, ainda, na prestação de serviços. Assim, o conceito é bastante amplo e 

engloba o exercício de qualquer emprego ou atividade privada.  

O conceito de atividade financeira, por sua vez, pode ser extraído do art. 1º da Lei 

nº 7.492/86, podendo ser definida como a captação, intermediação ou aplicação de recursos 

financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, 

distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários, assim como 

a atividade de captação ou administração de seguros, câmbio, consórcio, capitalização ou 

qualquer tipo de poupança, ou recursos de terceiros. 

O magistrado poderá ainda, com base no permissivo do art. 319, inciso VI, do 

CPP, vedar a permanência de empresário na condução de pessoa jurídica, suspendendo-o da 

atividade empresarial e impedindo que se valha da empresa para facilitar práticas delitivas, 

tais como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Nesse caso, a medida cautelar seria dirigida 

somente ao dirigente da pessoa jurídica.  

Entendemos também que é possível a suspensão das atividades da própria 

empresa, em que pese a discussão doutrinária sobre a responsabilidade penal da pessoa 

jurídica. Por exemplo, se o criminoso é pessoa jurídica e pratica crimes ambientais será esta 

                                                                                                                                                         
apreciar pedido de suspensão ou extinção do poder familiar formulado com antecedência e baseado nos 
mesmos fatos. 
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responsabilizada penalmente nos termos do art. 3º, da Lei nº 9.605/98, e poderá estar sujeita a 

medida cautelar de suspensão das atividades, evitando que continue a poluir o meio ambiente. 

Em relação à medida cautelar em tela recair sobre a pessoa jurídica em si, a 

principal questão é que, por fatores lógicos, não poderá ser decretada “prisão preventiva 

substitutiva” em caso de descumprimento. Destarte, entendemos que a medida extrema poderá 

recair sobre os dirigentes da empresa, pois não se pode admitir que a pessoa jurídica continue 

a praticar, de forma reiterada, ações delitivas que possam causar maiores prejuízos ao meio 

social, especialmente devido à amplitude de alcance das atividades econômico-financeiras. 

A aplicação da medida cautelar em comento deve ser ponderada pelo magistrado 

para que não incorra em flagrante desproporcionalidade. Isto porque, cremos, a suspensão não 

poderá ser decretada quando a subsistência do imputado e de sua família venha a ser 

prejudicada pela medida. Portanto, o magistrado deverá ter cautela em sua decisão, de forma a 

evitar violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Essa prudência revela-se muito mais necessária quando a cautelar atingir pessoa 

jurídica, uma vez que a suspensão de suas atividades fatalmente alcançará terceiros, como 

trabalhadores, sócios e fornecedores de boa-fé, de maneira que a providência em tela só será 

aplicada excepcionalmente, devendo-se ter ainda em mente a razoável duração da tutela 

cautelar. 

Embora haja estudiosos do tema, como Mendonça (2011, p. 446-447), que 

defendam a diminuição dos vencimentos do infrator pelo fato de que não está efetivamente 

trabalhando, a doutrina majoritária tem entendido que o indivíduo afastado deverá continuar a 

perceber, integralmente, sua remuneração. Nesse sentido, Távora e Alencar (2012, p. 677) 

asseveram que “[...] em face do status de inocência, e por ser mera suspensão, o subsídio 

continuará sendo provido.” Maciel (2011, p. 185) entende que deverá ser aplicado, por 

analogia, o art. 147, da Lei nº 8.112/9065, que constitui, inclusive, um bom parâmetro para 

aferir o prazo de duração da suspensão. Ademais, o próprio STF já decidiu que a cessação ou 

diminuição do salário de funcionário público preso viola o princípio da presunção de 

inocência66. Todavia, o STJ já entendeu em sentido diametralmente oposto.67 

                                                 
65Lei nº 8.112/90, Art. 147 - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da 

irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do 
exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração; Parágrafo único - O 
afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não 
concluído o processo. 

66STF, RE nº 482.006, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 07 nov.2007. 
67STJ, RMS nº 21.778, relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 31 out.2007. 
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Deve-se buscar meios para operacionalizar a medida cautelar em estudo. Nesse 

sentido, Mendonça (2011, p. 444-445) aponta uma possível solução: 

 

Se for funcionário público, a suspensão deverá ser comunicada ao órgão público 
onde exerce atividades. Caso se trate de profissão ou atividade que dependa de 
autorização, o magistrado comunicará ao respectivo órgão profissional regulador 
(CREA, OAB, Conselho Federal de Medicina etc.), vedando o exercício temporário 
da atividade. Se não houver órgão profissional regulador, então a decisão do 
magistrado será mandamental. Havendo descumprimento da ordem de suspensão 
das atividades, será possível a apuração do delito previsto no art. 359 do Código 
Penal, qual seja, desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de 
direito. 

 

Por fim, saliente-se que a medida cautelar de suspensão do exercício de atividades 

não se confunde com a perda da função pública, cargo ou mandato eletivo prevista no art. 92, 

inciso I, alínea “a”, do CP, uma vez que esta é efeito da sentença condenatória, 

condicionando-se ao trânsito em julgado e que a pena privativa de liberdade aplicada seja 

igual ou superior a um ano. 

 

4.10.7 Internação provisória de inimputável ou de semi-imputável 

 

O art. 80, do Código Penal, dispunha, em sua redação original, que, durante o 

processo, o juiz podia submeter os inimputáveis, semi-imputáveis, os ébrios habituais e 

toxicômanos às medidas de segurança que lhes fossem aplicadas. Essa aplicação provisória da 

medida de segurança era referendada pelos arts. 378 a 380, do estatuto processual penal. 

Contudo, com a revogação do art. 80, do CP, pela Lei nº 7.209/84, que reformou a Parte Geral 

do Código Penal, e a consagração do princípio da presunção de inocência na Constituição 

Federal de 1988, doutrina (LIMA, 2011, p. 364) e jurisprudência68 majoritárias passaram a 

entender que o instituto da medida de segurança provisória passou a ser inexistente no 

ordenamento jurídico brasileiro, até mesmo porque a Lei de Execução Penal, em seus arts. 

171 e 172, passou a exigir o trânsito em julgado para a concessão de guia autorizadora da 

execução das medidas de segurança. 

Como se entendia que não era possível a interdição provisória da pessoa que se 

encontrava em situação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, surgiu uma situação 

paradoxal no ordenamento jurídico brasileiro. Nos casos em que o crime praticado autorizasse 

a decretação da prisão preventiva, esses sujeitos não podiam ser recolhidos à prisão, tampouco 

                                                 
68STJ, HC nº 112.042, relatora Min. Laurita Vaz, julgado em 19 ago.2010. 
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se podia aplicar medida provisória de segurança a eles. Nesse contexto, a jurisprudência, 

consoante relato de Avena (2012, p. 858), admitia a decretação da prisão preventiva seguida, 

imediatamente, pela conversão desta em internação, por analogia ao disposto no art. 150, 

caput69, e no art. 152, § 1º70, ambos do CPP. Esse, inclusive, era o entendimento adotado pelo 

STJ.71  

A Lei nº 12.403/11 veio suprir a referida lacuna legislativa, instituindo no art. 319, 

inciso VII, do CPP, a “internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados 

com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-

imputável (art. 26 do CP) e houver risco de reiteração.” Interpretando-se o dispositivo em tela, 

chega-se à conclusão que há três requisitos para a decretação da medida: a) crime praticado 

com violência ou grave ameaça; b) inimputabilidade ou semi-imputabilidade demonstrada por 

peritos; c) existência de risco de reiteração criminosa. Esses três requisitos são cumulativos. 

Parcela da doutrina questiona a constitucionalidade da medida de internação 

provisória de inimputável ou semi-imputável. Nesse sentido, Lopes Júnior (2011, p. 130-132) 

faz pertinentes críticas: 

 

Os problemas desta medida são de diferentes ordens, a começar pela ausência de 
limitação de sua duração (mesmo erro existente na prisão preventiva), o que poderá 
gerar abusos. O segundo inconveniente decorre desta ‘perícia’ para demonstrar a 
inimputabilidade ou semi-imputabilidade, pelos riscos inerentes às avaliações 
psicológicas e, o mais grave, ao caráter retroativo com que é feita. Ou seja, os 
peritos dirão, hoje, se ao tempo da ação ou omissão o agente era inteiramente 
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento. Não é aferir isso no estado psíquico atual, mas no passado, quando da 
prática do crime, o que constitui um imenso espaço impróprio para subjetividade do 
avaliador e, portanto, um grave risco. Ademais, considerando a urgência inerente às 
cautelares, nem sempre haverá condições de se fazer um exame de insanidade como 
necessário e, com isso, acabaremos criando a situação do ‘inimputável provisório’, 
para não dizer, do ‘louco temporário’, correndo o risco de depois, no exame 
definitivo, o diagnóstico ser diferente. [...] Outrossim, não se pode desprezar a 
‘estigmatização’ e o ‘rótulo’ de inimputável que o acusado recebe já neste laudo 
provisório, culminando por determinar e engessar seu futuro, posto que uma vez 
rotulado de ‘doente mental’, dificilmente conseguirá se livrar deste estigma. [...] Em 
terceiro lugar, o dispositivo recorre à perigosa futurologia do ‘risco de reiteração’, 
completamente subjetiva e impossível de ser aferida. 

 

                                                 
69Código de Processo Penal, Art. 150, caput - Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado 

em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto, e o requererem os peritos, em estabelecimento 
adequado que o juiz designar. 

70Código de Processo Penal, Art. 152, § 1º - O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em 
manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. 

71“A prisão preventiva é a medida adequada para assegurar que o acusado, doente mental, fique segregado, 
quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como na hipótese, uma vez que não 
existe em nosso ordenamento jurídico, desde a reforma penal de 1984, a medida de segurança provisória.” 
(STJ, RHC nº 22.666, relator Min. Jorge Mussi, julgado em 21 ago.2008). 
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Ousamos dissentir dessa posição. De nossa parte, acreditamos que a medida, de 

fato, possui elementos que, caso não sejam interpretados em consonância com a estrutura 

principiológica constitucional, acabarão redundando em provimento inconstitucional. 

Contudo, deve-se ressaltar que nenhuma das restrições introduzidas pelo legislador no Código 

de Processo Penal prescinde da presença de cautelaridade, demonstrada, no caso concreto, 

através dos pressupostos fumus comissi delicti e periculum libertatis, que traduz o escopo 

imediato dos provimentos cautelares: a tutela do processo.  

Por isso, mesmo que o requisito do risco de reiteração, a priori, seja de 

constitucionalidade questionável, entendemos que a reiteração delitiva prejudicial ao 

desenvolvimento do processo ou das investigações criminais, demonstrada por sólidos 

elementos, não constituirá óbice à decretação da internação provisória. Não se pode perder de 

vista que a interpretação das medidas alternativas à prisão não foge, em momento algum, da 

análise dos princípios constitucionais. 

Ainda quanto ao requisito da reiteração criminosa, a vinculação da medida 

cautelar a essa finalidade específica não constitui, de acordo com a posição adotada neste 

trabalho, impedimento para que a medida seja decretada com base em outros fundamentos de 

natureza cautelar, seja a garantia de aplicação da lei penal, seja a necessidade de resguardar a 

instrução criminal. Nesse sentido, Mendonça (2011, p. 453) aduz que “[...] pode haver 

situações de parcial consciência do inimputável, em que este demonstre perigo concreto de 

fuga ou de ameaça à investigação ou instrução criminal.” 

Avena (2012, p. 858) critica a escolha do legislador em ter vinculado a imposição 

da interdição provisória ao fato do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, 

uma vez que se trataria de provimento limitado, não contemplativo de outros delitos nos quais 

fosse constatada a inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Com a devida vênia, trata-se de 

posição equivocada. Uma vez que se trata de medida bastante similar à prisão preventiva, 

deve-se buscar a aplicação de outras medidas menos ofensivas ao imputado que não tenha 

praticado crime com violência ou grave ameaça. Nesta senda, o STJ já decidiu que a 

internação provisória para acusado do crime de denunciação caluniosa é exagerada, uma vez 

que referida medida deverá ser imposta excepcionalmente.72 Portanto, reserva-se à internação 

provisória somente aos réus perigosos, cuja periculosidade pode ser indicada, entre outros 

elementos, pelo modus operandi do indivíduo na prática do crime.  

                                                 
72STJ, HC nº 101.740, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 16 mar.2010. 
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Recorde-se que todas as medidas cautelares devem ser interpretadas em 

consonância com o princípio da proporcionalidade. A internação provisória, portanto, deverá 

ser aplicada somente se houver prognóstico de aplicação da medida de internação ao final do 

processo. Ademais, deve-se atentar ao caso do semi-imputável, que, de acordo com o art. 26, 

parágrafo único73, do CP, poderá ter sua pena reduzida de um a dois terços, existindo ainda a 

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos 

termos do art. 9874 do CP. Nessa hipótese, a atenção ao princípio da proporcionalidade deverá 

ser redobrada, evitando-se que a medida de internação provisória transfigure-se em verdadeira 

pena antecipada. 

Távora e Alencar (2012, p. 677) entendem que, como o art. 319, inciso VII, do 

CPP, não fez restrição quanto à vítima do crime, poderá o ofendido ser pessoa ou objeto, 

como no caso do crime de dano. Entretanto, entendemos que a medida cautelar somente 

poderá ser aplicada quando a vítima for pessoa, uma vez que os crimes praticados contra 

objetos, em regra, não possuem penas tão elevadas, de modo que haverá boa possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ademais, a reparação do 

dano ou restituição do objeto por outro da mesma espécie, salvo quando se tratar de coisa 

individualizada, revela-se como meio menos ofensivo de solucionar a questão, o que está em 

consonância com o princípio da intervenção mínima. Outro argumento indicado por Maciel 

(2011 p. 185) é que a própria locução “violência”, na estrutura do art. 319, inciso VII, do 

CPP, está atrelada à expressão “grave ameaça”, somente possível contra pessoas. 

A constatação da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do indivíduo deverá 

ocorrer, a priori, mediante incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149, caput, do 

CPP.75 Contudo, o incidente de insanidade mental não é imprescindível para a decretação da 

medida cautelar. De acordo com Mendonça (2011, p. 454), poderão existir outros elementos 

de urgência no caso concreto que induzam o magistrado a impor a medida em estudo antes da 

conclusão dos peritos. Ademais, Tourinho Filho (2008, p. 74) leciona que: 

 

                                                 
73Código Penal, Art. 26, parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude 

de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

74Código Penal, Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do art. 26 deste Código e necessitando o condenado de 
especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento 
ambulatorial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo anterior e respectivos §§ 1º a 
4º. 

75Código de Processo Penal, Art. 149 - Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz 
ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, 
descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 
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Uma vez apresentado o laudo, não fica o Juiz a ele vinculado. Poderá aceitá-lo ou 
rejeitá-lo. Nos termos do art. 155, do CPP, formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova. Por outro lado, sendo ele o peritus peritorium (perito dos 
peritos), à evidência não ficará adstrito às conclusões dos experti, tal como dispõe o 
art. 182 do CPP, podendo, inclusive, ordenar nova perícia por outros peritos. 

 

O art. 319, inciso VII, do CPP, não estabelece distinção entre quem já era 

inimputável ou semi-imputável à época do crime e aquele cuja doença mental sobreveio à 

infração. Há grande divergência doutrinária sobre a possibilidade de aplicação da cautelar no 

caso de inimputabilidade superveniente. Isto porque a doutrina majoritária compreende, à luz 

do princípio da presunção de inocência e da revogação do antigo art. 80, do CP, que o art. 

152, § 1º, do CPP76, que possibilitava ao juiz internar o acusado após a constatação de sua 

condição superveniente, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 340).77 Nessa esteira, Lima (2011, p. 366) compreende que o referido 

dispositivo foi, de fato, revogado, porém isto não constitui óbice à aplicação da providência 

cautelar em comento: 

 

A medida poderá ser aplicada em ambas as hipóteses, jamais como medida de 
segurança provisória, mas sim como instrumento de natureza cautelar destinado à 
tutela da garantia da ordem pública, para evitar a prática de novas infrações com 
violência ou grave ameaça. 

 

De nossa parte, cremos que o § 1º, do art. 152, não foi revogado, sendo necessário 

interpretá-lo em face das eventuais necessidades cautelares do processo e da investigação 

criminal para que não constitua medida de segurança provisória, esta sim vedada no 

ordenamento jurídico brasileiro por caracterizar verdadeira pena antecipada. Portanto, a 

decisão do magistrado deverá averiguar a existência dos pressupostos cautelares no caso 

concreto. 

 

4.10.8 Fiança 

 

Primeiramente, deve-se delimitar o que se entende por fiança no ordenamento 

jurídico brasileiro. De acordo com Tourinho Filho (2008, p. 594): 
                                                 
76Código de Processo Penal, Art. 152.  Se se verificar que a doença mental sobreveio à infração o processo 

continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o § 2o do art. 149; § 1o - O juiz poderá, nesse 
caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado; § 2o -  
O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de 
reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. 

77Em sentido contrário, defendo a constitucionalidade do art. 152, § 1º, do CPP, Nucci (2011, p. 382) assevera 
que “[...] a internação assegura a proteção devida ao doente mental, considerado perigoso, não somente à 
sociedade, mas também a si mesmo, se não tiver tratamento adequado e continuar solto.” 
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Fiança, para o legislador processual penal, é uma garantia real. É certo que, na 
técnica jurídica, fiança é espécie do gênero caução. Esta pode ser real ou 
fidejussória. A real é também denominada, simplesmente, caução. Já a fidejussória 
constitui a fiança propriamente dita. Se a fiança é sempre pessoal, não teria o nosso 
legislador incidido em erro? Explica Basileu Garcia que, pelo Código de Processo 
Criminal do Império, a fiança era um comprometimento pessoal, se bem que, às 
vezes, se admitiam outras espécies de caução. A regra, contudo, era a fiança. [...] 
Mas, com o passar dos tempos, a caução pessoal foi cedendo lugar à caução real, e 
hoje o que existe entre nós é a verdadeira caução real. Entretanto, em homenagem à 
tradição, nós a denominamos fiança. 

 

As finalidades da fiança são bem sintetizadas por Tornaghi (1978, p. 376), a 

saber: 

 

A fiança, no Direito brasileiro, funciona não apenas como substitutivo da prisão 
provisória, mas ainda como sucedâneo da pena e como garantia do pagamento de 
custas e do dano patrimonial. Isso se dessume do estudo sistemático da lei. Em 
outras palavras: a fiança visa a assegurar a presença do acusado no processo, 
mediante sacrifício menor que o da prisão; mas também se destina ao pagamento de 
custas, ressarcimento do dano e pena de multa. E serve ainda para não deixar 
totalmente impune o condenado a pena privativa de liberdade que, fugindo, se furta 
ao cumprimento dela. 

 

A fiança, na sistemática anterior à Lei Federal nº 12.403/11, sempre foi entendida 

pela doutrina como uma contracautela, pois era considerada sucedâneo exclusivo da prisão em 

flagrante. Não podia ser concedida caso houvesse sido decretada prisão preventiva, pois a 

liberdade provisória, instituto ao qual a fiança era atrelada, não era concedida quando 

presentes as condições para imposição da medida extrema. 

A fiança havia perdido muito de sua importância. Isto porque a antiga redação do 

parágrafo único do art. 310, do CPP, estabelecia que o juiz deveria conceder liberdade 

provisória ao preso em flagrante sempre que não estivessem presentes os motivos da prisão 

preventiva. Portanto, inexistentes os elementos para a decretação da prisão cautelar, seria 

concedida liberdade provisória sem fiança. Nesse contexto, a fiança não podia ser decretada 

como uma medida cautelar autônoma, originária, condição criticada por parte da doutrina. A 

respeito, Fernandes (2003, p. 323) compreendia que: 

 

Não há razão para se falar em fiança como contracautela. Tem caráter cautelar, 
semelhante, em sua essência, às demais medidas cautelares pessoais relativas à 
prisão e à liberdade provisória. Ver a fiança como contracautela é perpetuar o 
sistema anterior à Constituição, que procurava, em regra, manter preso o acusado 
pilhado em flagrante, sendo a liberdade a exceção, obtida mediante o pagamento de 
fiança. 
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Essa crítica não foi deixada de lado pelo legislador na reforma do sistema de 

cautelares penais. Nesta senda, a Lei nº 12.403/11 estabelece que fiança poderá ser decretada, 

nos termos do art. 319, inciso VIII, do CPP, de forma originária, bem como sucedâneo da 

prisão em flagrante. Verifique-se que, caso seja decretada a prisão preventiva e, 

posteriormente, o magistrado entenda que a medida excepcional não é mais necessária, poderá 

o juiz conceder a liberdade provisória com fiança, nos termos do art. 321 do estatuto 

processual penal. 

Todavia, deve-se salientar que a fiança não perdeu totalmente sua antiga natureza 

de contracautela à prisão em flagrante, pois uma das opções a ser adotada pelo magistrado 

após receber o auto de prisão em flagrante será a concessão de liberdade provisória, com ou 

sem fiança, nos termos do art. 310, inciso III, da lei penal adjetiva. Portanto, chega-se à 

conclusão de que a fiança passa a ter, com o advento da Lei nº 12.403/11, uma natureza 

variável, podendo constituir verdadeira contracautela ou medida cautelar autônoma. 

O art. 319, § 4º, do CPP, prevê que a fiança poderá ser cumulada com outras 

medidas cautelares diversas da prisão. Tal dispositivo reforça a natureza autônoma da fiança, 

pois se todos os provimentos cautelares de natureza pessoal podem ser impostos 

autonomamente e podem ser cumulados com a fiança, não poderia esta restringir-se à 

condição de contracautela.  

Ademais, relembre-se que a cumulação de medidas cautelares depende da 

compatibilidade lógica entre elas. Nesse sentido, reputamos que a fiança não poderá ser 

aplicada conjuntamente à prisão preventiva, prisão domiciliar e internação provisória, pois 

estas restrições já limitam ao máximo o direito de locomoção do cidadão e impor outra 

medida cautelar acabaria violando o princípio da proporcionalidade. 

Apesar de presente no rol das medidas cautelares de natureza pessoal, a fiança é, 

em verdade, medida de natureza real. Em primeiro lugar, o art. 330, do CPP, estabelece que a 

fiança “consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da 

dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.” 

Em segundo lugar, seu pagamento poderá ser feito pelo imputado ou por terceiro. 

O art. 319, inciso VIII, da lei penal adjetiva prevê que a fiança poderá ser aplicada 

“nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 

obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial.” 

Obviamente, não poderá ser imposta em relação aos crimes inafiançáveis previstos no art. 
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32378 do CPP. Quanto ao momento para sua concessão, a fiança poderá ser estabelecida até o 

trânsito em julgado da sentença condenatória (art. 334, do CPP), ou seja, durante todo o 

processo, existindo, inclusive, decisão do STF admitindo a caução na pendência do recurso 

extraordinário.79 

Como bem aduz Lopes Júnior (2011, p. 155), a fiança guarda uma relação de 

proporcionalidade em relação à gravidade do crime e também em relação às possibilidades 

econômicas do acusado/indiciado. Nesta senda, o art. 326, do CPP, determina que “para 

determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as 

condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de 

sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final 

julgamento.” Ademais, os valores da fiança, antes bastante tímidos, poderão alcançar até 200 

salários mínimos (art. 325, inciso I), havendo possibilidade de aumento em até mil vezes (art. 

325, § 1º, inciso III). 

O art. 319, inciso VIII, da lei penal adjetiva, determina que a fiança seja aplicada 

para cumprir três objetivos: a) assegurar o comparecimento do imputado a atos do processo; 

b) evitar a obstrução do andamento processual; c) quando houver resistência injustificada a 

ordem judicial. A análise desses desideratos deve, segundo Mendonça (2011, p. 347), ser 

compreendida à luz das finalidades cautelares previstas no art. 282 do CPP. Nesta senda, 

parece-nos que esses objetivos se coadunam, especificamente, com a garantia de aplicação da 

lei penal e a necessidade da instrução criminal. 

Já previa o art. 327, do CPP, antes mesmo da reforma do sistema de cautelares 

penais, que “a fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a 

autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e 

para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada.” 

Ademais, o art. 328 determina que “o réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da 

fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se 

por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde 

será encontrado.” Tratam-se de mecanismos aptos a operacionalizar a fiança.  

Parcela da doutrina questiona a imposição da fiança com esteio na “resistência 

injustificada à ordem judicial”, uma vez que o legislador não definiu o significado de 

                                                 
78Código de Processo Penal, Art. 323 - Não será concedida fiança: I - nos crimes de racismo; II - nos crimes de 

tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e nos definidos como crimes hediondos; III - 
nos crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado 
Democrático. 

79STF, HC nº 75.079, relator Min. Moreira Alves, julgado em 19 ago.1997. 
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“injustificado” e quais seriam as ordens judiciais passíveis de descumprimento. Nessa esteira, 

Oliveira (2011, p. 21) assevera que: 

 

O requisito à ordem judicial (art. 319, VIII) não poderia ser mais vago e 
inconsistente, a não ser que se refira ao descumprimento de outra cautelar, caso em 
que a redação do texto seria apenas sofrível. Afinal, a que tipo de ordem judicial ali 
se refere? E porque e em quais situações o juiz expediria determinações de conduta 
(ordens) ao investigado e ao acusado? E porque razão aquele que deixa de cumprir 
uma ordem judicial se sentiria compelido a fazê-lo sob a ameaça da fiança? [...] 
Sabe-se que o investigado e o acusado, na condição e no estado de inocência em que 
se encontram, antes de condenação passada em julgado, permanecem no regular 
exercício de seus direitos individuais. Não têm eles obrigações processuais junto à 
Justiça, ressalvadas as poucas hipóteses de intervenções corporais previstas em lei.  

 

Nessa linha de entendimento, Mendonça (2011, p. 348) leciona que: 

 

Induvidoso que não é qualquer resistência à ordem judicial, mas apenas aquela que 
não seja justificada à luz do ordenamento jurídico. Assim, como temos o princípio 
de que ninguém pode ser obrigado a fazer prova contra si mesmo (nemo tenetur se 
detegere), é inviável impor a fiança com o intuito de obrigar o acusado a contribuir 
com o ônus acusatório. 

 

Portanto, como compreender a fiança decretada com fundamento na “resistência 

injustificada à ordem judicial”? Oliveira (2011, p. 22) entende que: 

 

Com efeito, pode-se entender a previsão legal apenas como reforço de 
fundamentação quanto à necessidade do comparecimento obrigatório a todos os atos 
do processo e sempre que a tanto intimado, nos precisos termos do art. 327 e art. 
328, CPP. Assim, a resistência injustificada seria às obrigações decorrentes do 
Termo de Fiança, a serem entendidas como ordem do juízo. 

 

Ressalte-se ainda que aqueles três objetivos insculpidos no art. 319, inciso VIII, 

do CPP, também constituem causas de quebramento da fiança, que podem dar ensejo à 

decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 343 e do art. 282, § 4º, ambos do CPP. 

Caso haja absolvição do acusado ao fim do processo, a fiança deverá ser restituída, pois um 

dos efeitos da sentença absolutória é a “cessação da medida cautelar”, conforme art. 386, 

parágrafo único, inciso II, do CPP. Portanto, a parte inicial do art. 330, determinando que a 

fiança será sempre definitiva, só se revela pertinente no caso de sentença condenatória ao final 

do processo. 
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4.10.9 Monitoração eletrônica 

 

O monitoramento eletrônico, consoante lição de Lopes Júnior (2011, p. 134), é um 

dispositivo antigo, desenvolvido na década de 60 pelo psicólogo americano Robert 

Schwitzgebel, com a finalidade de controle de pessoas envolvidas na prática de crimes, 

consistindo, inicialmente, em um bloco de bateria e um transmissor. Trata-se de mecanismo 

de controle penal difundido em diversos países, especialmente em razão da popularização do 

sistema de posicionamento global (Global Positioning System - GPS), que barateou bastante a 

tecnologia empregada no monitoramento. 

De acordo com Lima (2011, p. 368), o monitoramento eletrônico “consiste no uso 

da telemática e de meios tecnológicos, geralmente por meio da afixação ao corpo do indivíduo 

de dispositivo não ostensivo.” Trata-se, nos dizeres de Mendonça (2011, p. 460), de “[...] 

sistema que trabalha, basicamente, com zonas de inclusão e exclusão, ou seja, locais em que o 

monitorado poderá/deverá permanecer (zonas de inclusão) ou lugares onde não poderá 

comparecer ou frequentar (zonas de exclusão).” As tecnologias do monitoramento podem ser, 

segundo Mendonça (2011, p. 460-461), divididas em três gerações, a saber: 

 

A primeira geração engloba o sistema passivo e o ativo. No passivo, um computador 
ou uma pessoa efetua ligações, em determinados momentos ou aleatoriamente, para 
o monitorando, com o intuito de verificar se realmente está no local determinado. 
Deve haver uma forma de reconhecimento de que se trata o próprio réu, seja pelo 
reconhecimento da voz, impressão digital, íris, etc. [...] Por sua vez, no sistema 
ativo, há um monitoramento eletrônico contínuo da pessoa, permitindo saber a 
localização do monitorado continuamente, sem necessidade de sua colaboração. Na 
forma ativa há três componentes importantes: um transmissor acoplado ao corpo do 
réu (bracelete), um receptor transmissor (que envia os sinais por telefone, em geral), 
geralmente na residência do acusado, e uma central (que recebe as informações do 
transmissor). A segunda geração permite a vigilância por meio de dispositivos de 
localização global, especialmente o Global Positioning System (GPS), em que se 
indica a localização do monitorado por meio de satélites, enviando tais dados para 
uma central. Há três componentes: a utilização de satélites, uma rede de estações em 
terra e os braceletes ou tornozeleiras eletrônicas. [...] Por fim, a terceira geração 
comporta a utilização de dispositivos que, uma vez inseridos sob a pele ou no corpo 
do agente, detectam que um crime está prestes a ser cometido, disparando choques 
ou liberando sedativos na corrente sanguínea do indivíduo. 

   

A Lei nº 12.258/2010 já havia introduzido o monitoramento eletrônico no 

ordenamento jurídico brasileiro, mas apenas no âmbito da execução penal, mais 

especificamente quando fosse autorizada a saída temporária no regime semi-aberto e na prisão 

domiciliar, nos termos do art. 146-B da LEP.80 Nessa hipótese, fala-se em “monitoramento-

                                                 
80Lei de Execução Penal, Art. 146-B - O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica 

quando:  I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010); II - autorizar a saída temporária no regime 
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sanção” (sistema back door), cujo objetivo é utilizar essa medida para retirar antecipadamente 

do sistema penitenciário pessoas que já tenham condições de cumprir o resto da pena fora do 

cárcere. Por sua vez, o art. 319, inciso IX, do CPP, incluído pela Lei Federal nº 12.403/11, 

prevê o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma, introduzindo no 

ordenamento jurídico brasileiro o “monitoramento-processual” (sistema front door), que 

busca, ao invés de retirar o imputado da prisão, impedir o ingresso do agente no cárcere. 

De acordo com Lima (2011, p. 369), o monitoramento eletrônico é utilizado para 

a consecução de três finalidades: a) detenção, isto é, manter o indivíduo em lugar 

predeterminado, geralmente sua própria residência; b) restrição, ou seja, impedir que o 

indivíduo frequente determinados lugares ou se aproxime de determinadas pessoas; c) 

vigilância, posto que o monitoramento é usado para observação contínua sobre o agente. No 

Brasil, a medida manifesta-se de duas maneiras: a) como cautelar em si, isoladamente 

aplicada; b) como providência que auxilia a operacionalização e fiscalização de outras 

medidas alternativas à prisão, aplicada de forma conjunta a estas. 

O monitoramento eletrônico poderá ser decretado com fundamento em qualquer 

uma das finalidades cautelares previstas no art. 282, do CPP. Se aplicado isoladamente, 

servirá, sobretudo, para resguardar a garantia de aplicação da lei penal, quando houver risco 

de fuga. Contudo, deve o magistrado ponderar acerca da possibilidade de rompimento da 

pulseira/tornozeleira e também se as autoridades policiais terão condições de realizar a prisão 

antes que se consume a evasão, uma vez que providência cautelar ineficaz é providência 

inócua e, consequentemente, inadequada e desnecessária. 

Do mesmo modo, o monitoramento isoladamente considerado terá pouca valia se 

imposto para evitar obstruções à instrução criminal ou a prática de novos crimes, na medida 

em que saber a localização do indivíduo dificilmente impedirá que o sujeito vigiado realize 

seu intento, salvo se as autoridades policiais possuírem uma infraestrutura que permita um 

rápido deslocamento tão logo se constate a iminência da prática de ilícito. Nesse sentido, 

leciona Mendonça (2011, p. 461) que: 

 

O magistrado deve ter bastante cautela ao impor o monitoramento eletrônico, 
especialmente à luz do risco que visa neutralizar. Se há o risco de que o agente volte 
a delinquir, deve-se analisar se haverá condições pragmáticas de a polícia agir 
rapidamente e impedir a prática do delito antes que se consume. Ademais, se houver 
risco de fuga, a medida poderá se mostrar ineficiente no caso concreto, pois mesmo 
que a polícia possa deslocar-se imediatamente ao local onde se verificou o 
rompimento da pulseira, será possível que o monitorado o faça pouco antes de 

                                                                                                                                                         
semiaberto;  (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010); III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010); 
IV - determinar a prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010). 
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embarcar em uma estação de trem ou metrô, por exemplo, inviabilizando sua 
localização posterior.  

 

Portanto, parece que o principal campo de atuação do monitoramento eletrônico 

será em conjunto com outras medidas alternativas à prisão, desde que haja compatibilidade 

lógica entre elas. Nesta senda, entendemos que não há necessidade de aplicação do 

monitoramento eletrônico, de forma conjunta, com a prisão preventiva, prisão domiciliar e a 

internação provisória, dada a completa desnecessidade de vigilância nessas hipóteses, que já 

restringem por absoluto o direito de ir e vir. Como bem aduz Avena (2012, p. 862), “a 

monitoração eletrônica é medida cautelar que, se devidamente implantada, poderá contribuir 

para a eficácia de outros provimentos alternativos à prisão.” 

O Código de Processo Penal nada dispõe sobre os deveres do sujeito monitorado 

eletronicamente. Nessa esteira, a doutrina tem entendido ser aplicável, por analogia, o art. 

146-C da LEP, que estabelece os deveres de indivíduo submetido à “monitoração-sanção”, ao 

art. 319, inciso IX, do CPP. (MENDONÇA, 2011, p. 462). Portanto, os deveres do 

monitorado são os seguintes: a) receber visitas do servidor responsável pela monitoração 

eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; b) abster-se de remover, de 

violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica 

ou de permitir que outrem o faça. Para Lima (2011, p. 370): 

 

É recomendável que seja feita uma audiência de advertência, à qual estarão 
presentes o juiz, o órgão do Ministério Público, o defensor e o investigado ou 
acusado, oportunidade em que este será cientificado de seus deveres e das 
consequências do descumprimento da medida, notadamente quanto à possibilidade 
de decretação de sua prisão preventiva. 

 

O descumprimento da medida, com o rompimento voluntário do equipamento 

utilizado na monitoração, acarretará, nos dizeres de Mendonça (2011, p. 462), eventual 

responsabilização pelo crime de dano, além do agente ser considerado evadido, nos termos do 

art. 684, do CPP, dispondo que a captura do réu evadido não depende de prévia ordem judicial 

e poderá ser efetuada por qualquer pessoa. 

Deve-se salientar que, embora a LEP e o CPP nada disponham a respeito das 

dimensões dos aparelhos a ser utilizados, o dispositivo de monitoramento não deverá ser 

ostensivo, para evitar qualquer estigmatização do preso, preservando-se o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Embora a diminuição dos equipamentos de vigilância colabore 

nesse sentido, a medida certamente é invasiva à privacidade do cidadão, que é protegida pelo 
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art. 5º, inciso X, da CF/88, além de poder caracterizar ofensa ao princípio da dignidade da 

pessoa humana.  

Nesta senda, embora parcela dos estudiosos do tema, como Britto (2007, online), 

questione a constitucionalidade do monitoramento eletrônico, entende-se, majoritariamente, 

que a medida cautelar em tela é constitucional. Os direitos fundamentais não são absolutos, 

podendo ser afastados no caso concreto, cedendo quando um princípio constitucional 

prevalecer sobre outro no plano fenomênico. Ademais, como bem aduz Bonfim (2011, p. 52-

53), “[...] a medida visa justamente evitar a prisão preventiva do acusado, providência sem 

dúvida mais lesiva ao princípio da dignidade da pessoa humana.” 

Destarte, parece-nos que a dignidade da pessoa humana e a intimidade do 

imputado seriam muito mais violadas caso houvesse seu recolhimento provisório à prisão, em 

razão da constante vigilância pessoal dos agentes penitenciários e das condições degradantes 

do sistema carcerário. Outro argumento, apontado por Mendonça (2011, p. 465), para 

justificar a constitucionalidade do monitoramento eletrônico é a patente economia trazida aos 

cofres públicos, pois a utilização dos dispositivos eletrônicos revela-se mais barata que o 

custo de manutenção de um preso ou de criação de uma nova vaga em instituição 

penitenciária. 

Apesar de a medida ser considerada constitucional, não se negam seus efeitos 

deletérios à intimidade do imputado, devendo-se, portanto, em homenagem à 

excepcionalidade das medidas cautelares e ao princípio da proporcionalidade, preferir a 

imposição de outras cautelares de natureza pessoal. Nesse contexto, boa parcela da doutrina, 

como Oliveira (2011, p. 23), tem entendido que será necessário o consentimento do réu para a 

aplicação do monitoramento eletrônico, embora não haja previsão nesse sentido no estatuto 

processual penal. Isto porque se o réu não concordar com a medida, não haverá sentido em 

aplicá-la, pois esta, nos dizeres de Mendonça (2011, p. 464), “[...] pressupõe que o réu 

observe voluntariamente os deveres impostos fora do cárcere.” De tal modo, o imputado, 

fatalmente, descumpriria a cautelar em comento, rompendo o dispositivo de vigilância. 

 

4.11 Detração 

 

A detração significa o desconto, na pena final aplicada, do tempo que o réu ficou 

preso cautelarmente. Está disciplinada no art. 42, do CP, nos seguintes termos: “computam-

se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no 

Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos 
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estabelecimentos referidos no artigo anterior.” Portanto, só há previsão expressa de detração 

em relação à prisão provisória, à prisão administrativa e à internação em hospital de custódia 

e tratamento. 

Nesta senda, obviamente, haverá possibilidade de detração em relação à 

internação provisória de inimputável ou de semi-imputável, em razão da previsão expressa do 

referido dispositivo. E em relação às medidas cautelares do art. 319 do CPP? De acordo com 

Bottini (2009, p. 485-486) haverá possibilidade de detração desde que haja similitude entre a 

gravidade da pena aplicada ao final do processo e a medida alternativa à prisão imposta 

durante a persecução penal: 

 

Caso decretada a cautelar de restrição de direitos, haverá remição se a pena 
estabelecida consistir em restrição de direitos equivalentes. Assim, aplicada a 
cautelar de proibição de frequência a determinados lugares (proposta no art. 319, II), 
haverá desconto no tempo da pena final se esta for da mesma espécie ou menos 
gravosa. A remição é aplicável para a equivalência entre pena e cautelar nos casos 
em que a pena é menos incisiva. A situação é distinta se a pena aplicada ao final do 
processo for mais grave que a cautelar aplicada. Imagine-se o caso do indivíduo a 
quem, durante o processo, foi aplicada cautelar de proibição de frequência a 
determinado lugar, e a sentença definitiva tardou dois anos para ser prolatada e 
transitar em julgado. Caso a decisão imponha pena de prisão de cinco anos, seria 
adequado aplicar a detração e descontar, desse período, os dois anos de cautelar? 
Não parece a melhor solução, pois haveria uma substituição antecipada, não 
autorizada legalmente, por sanção mais branda do que aquela estipulada pelo 
legislador. Por outro lado, seria justo que o acusado, submetido à restrição de 
direitos e até de liberdade durante o processo, não obtivesse desconto algum da pena 
final, pelo simples motivo de não ter sido decretada cautelar de prisão? E quando a 
cautelar for prisão domiciliar, que se assemelha ao regime aberto de privação de 
liberdade? Será que, nesse caso, não haveria justiça em descontar ao menos uma 
parte do tempo de segregação? 

 

Já entendeu o STJ que “as restrições inerentes à medida de liberdade provisória, 

além de não se enquadrarem na definição expressa do artigo 42, não correspondem às 

hipóteses autorizadoras da analogia.”81 Especificamente em relação ao comparecimento 

periódico quinzenal em juízo, o Egrégio Tribunal já se manifestou pela impossibilidade de 

detração, pois não haveria restrição à liberdade de locomoção nessa hipótese.82 Contudo, o 

mesmo tribunal já decidiu que, se as restrições ao direito de locomoção forem elevadas, será 

possível a detração, “como forma razoável de compensação em face dos gravames 

consequentes do castigo antecipado.”83 

De nossa parte, entendemos que a possibilidade de detração não pode ser fixada 

aprioristicamente para apenas algumas das medidas cautelares do art. 319 do CPP. Tudo 

                                                 
81STJ, RHC nº 17.501, relator Min. Paulo Medina, julgado em 23 ago.2005. 
82STJ, HC nº 16.048, relator Min. Fernando Gonçalves, julgado em 22 nov.2001. 
83STJ, HC nº 3.109, relator Min. Adhemar Maciel, julgado em 28 mar.1995. 
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dependerá do caso concreto. O ideal é que a jurisprudência venha a fixar critérios objetivos 

para determinar-se a incidência da detração, tais como a quantidade de medidas cumuladas e a 

comparação entre o grau de restrição da cautelar imposta e o resultado final do processo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Em face de todo o exposto, podemos concluir que a Lei Federal nº 12.403/11 

trouxe inegáveis avanços no âmbito da tutela cautelar penal, especialmente no que concerne à 

introdução das medidas cautelares alternativas à prisão, fixando-se o modelo polimorfo 

(multicautelar) em lugar da maniqueísta lógica do sistema binário, e a consagração da prisão 

preventiva como ultima ratio do sistema de cautelares penais. 

Pudemos verificar neste trabalho que a prisão, inicialmente, não era adotada, em 

regra, como pena nas civilizações mais antigas, mas apenas como meio de custódia. O marco 

de transição da prisão como pena por excelência deu-se com o estabelecimento das Casas de 

Correção na Europa durante o século XVI, instituições que compreendiam a pena privativa de 

liberdade não apenas como método punitivo, mas também como meio de corrigir o infrator e 

como mecanismo de controle social. Buscava-se, com a fixação da prisão como pena-base do 

Direito Penal moderno, a “humanização” das sanções penais, que, nas civilizações mais 

antigas, atingiam o próprio corpo do infrator (é o caso, por exemplo, das penas de tortura e de 

morte). 

A crítica à pena privativa de liberdade é contemporânea à sua ascensão como base 

do modelo punitivo moderno. Nesse sentido, destacam-se os trabalhos dos reformadores: 

Beccaria, Bentham, Howard, entre outros. Desde esse período, procurava-se impor 

alternativas à prisão como meio de substituir ou amenizar seus malefícios. Institutos como as 

penas restritivas de direitos, a suspensão condicional da pena e o livramento condicional 

surgiram, principalmente, no século XX, como mecanismos para apaziguar os efeitos 

deletérios da prisão, e não com a pretensão de substituí-la. Apesar de conhecidos todos os 

prejuízos da pena privativa de liberdade, ainda não se sabe o que por em seu lugar. 

Como analisado, a falência do sistema carcerário acaba sendo um fenômeno 

global, inerente à própria gênese da pena privativa de liberdade, que, ao longo da história, 

fracassou na consecução de suas finalidades ressocializadoras. As instituições penitenciárias, 

mesmo aquelas com as melhores condições possíveis de infraestrutura, segregam e 

estigmatizam o indivíduo, que tem interrompido o seu desenvolvimento como ser humano. 

Cria-se uma verdadeira “sociedade carcerária”, que sujeita os detentos a um processo de 

“prisionalização”, isto é, o indivíduo submete-se à “cultura” penitenciária e a seus 

mecanismos de controle. 

No Brasil, essa realidade guarda certas peculiaridades. Pelo presente trabalho, 

constatou-se que o recrudescimento da política criminal em face do aumento da 
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criminalidade, a falta de investimentos no sistema carcerário, principalmente no que tange ao 

posterior acompanhamento do egresso para auxiliar sua readaptação à sociedade, a excessiva 

seletividade do sistema penal em relação a determinadas camadas da população, os elevados 

índices de recidivismo e as desigualdades da própria sociedade brasileira são fatores 

preponderantes a aprofundar a falência das instituições penitenciárias no Brasil.  

Deve-se destacar ainda que o elevado número de presos provisórios vinha 

aumentando a cada ano, em razão, especialmente, da banalização do uso da prisão preventiva. 

Essa ordinarização de uma providência que, em tese, deveria ser excepcional ocorria, 

principalmente, pela ausência de medidas cautelares intermediárias entre a prisão preventiva e 

a liberdade provisória. A sistemática processual penal, portanto, adotava uma lógica 

maniqueísta, na qual ou se decretava a medida extrema ou se concedia a liberdade provisória. 

Não havia como buscar a proporcionalidade e a individualização da medida cautelar de 

acordo com as circunstâncias do caso concreto. 

Pode-se concluir que essa situação foi parcialmente solucionada pela Lei Federal 

nº 12.403/11 com a introdução das medidas cautelares alternativas à prisão. Contudo, saliente-

se que a efetividade das alterações promovidas e a verdadeira aplicação de sua principiologia 

dependerão, sobretudo, de uma mudança de mentalidade dos operadores do Direito, pois, do 

contrário, o mal que se busca evitar, qual seja a banalização da prisão preventiva, 

permanecerá. 

Após uma breve análise da evolução legislativa das prisões provisórias no Brasil, 

chegamos ao entendimento de que, atualmente, subsistem apenas duas modalidades 

efetivamente cautelares: a prisão preventiva e a prisão temporária. As prisões automáticas 

decorrentes da decisão de pronúncia e da sentença condenatória recorrível já haviam sido 

expurgadas do ordenamento jurídico pelas Leis nº 11.689/08 e nº 11.719/08. Em relação à 

possibilidade de execução provisória da pena na pendência de recurso extraordinário ou 

especial, os Tribunais Superiores determinaram sua impossibilidade, em homenagem ao 

princípio da presunção de inocência. Conclui-se, portanto, que nenhuma prisão processual 

poderá ser imposta de maneira automática, mas somente quando presentes os requisitos que 

atestem sua cautelaridade e, consequentemente, sua conformidade com a sistemática 

constitucional. 

Quanto à prisão em flagrante, antes considerada uma espécie de prisão provisória 

autônoma, posicionamo-nos no sentido de que, atualmente, tal modalidade de constrição 

possui natureza meramente pré-cautelar, uma vez que, de acordo com a previsão legal, se o 
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juiz não constatar a necessidade e os requisitos de aplicação de medida cautelar de natureza 

pessoal, deverá conceder liberdade incondicionada ao infrator. 

Quanto à análise do direito intertemporal, concluímos que a aplicação da nova lei 

no tempo poderá ser feita de forma imediata, em razão do princípio da imediatidade (art. 2º, 

do CPP). Contudo, poderá haver retroatividade dos dispositivos da referida lei que possuam 

natureza material, isto é, normas de direito penal, desde que sejam mais benéficas ao infrator, 

nos termos do art. 5º, inciso XL, da CF. Ademais, ressalte-se que essa “benignidade” deverá 

ser aferida no caso concreto. 

Analisou-se também que todas as cautelares de natureza pessoal (prisão 

preventiva e medidas alternativas ao cárcere) possuem características comuns e obedecem a 

uma estrutura principiológica própria, oriunda da Constituição Federal. Suas características 

são: a) preventividade (evitam prejuízos ao desenvolvimento normal do processo); b) 

instrumentalidade hipotética (o provimento final pode ser ou não condenatório) e qualificada, 

de segundo grau (as cautelares tutelam o processo, ao passo que este é o instrumento de 

concretização do direito material no plano fenomênico); c) acessoriedade (são acessórias ao 

processo); d) jurisdicionalidade (só podem ser decretadas, em regra, por juiz que esteja no 

exercício de sua função jurisdicional); e) provisoriedade (são medidas temporárias, que 

duram, em geral, até o final do processo ou enquanto não cesse o suporte fático que lhes deu 

ensejo); f) modificabilidade e revogabilidade (derivam do caráter situacional das medidas 

cautelares, isto é, da aplicação da cláusula rebus sic stantibus); g) sumariedade da cognição 

(como a tutela do processo demanda urgência, não se exige que a cognição seja exauriente); 

h) excepcionalidade (uma vez que são medidas que restringem a liberdade de locomoção do 

cidadão, as cautelares de natureza pessoal devem ser aplicadas somente em última hipótese, 

devendo-se preferir as medidas cautelares probatórias e/ou reais). 

Concluiu-se que as medidas alternativas ao cárcere e à prisão preventiva, para que 

não constituam verdadeira pena antecipada e ofendam o princípio da presunção de inocência, 

devem ser dotadas de cautelaridade, ou seja, seu escopo imediato é a tutela do processo. Essa 

cautelaridade deverá ser demonstrada, no caso concreto, pela verificação dos pressupostos 

cautelares: fumus comissi delicti e periculum libertatis. O fumus comissi delicti é constatado 

pela prova da existência do crime e por indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, 

por sua vez, pode ser definido como o perigo que a liberdade do infrator pode trazer ao 

processo, de modo que as cautelares de natureza pessoal poderão ser decretadas para: a) 

garantir a aplicação da lei penal; b) resguardar a instrução criminal; c) evitar a reiteração 

delitiva (garantia da ordem pública). 
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Observamos que a reforma do sistema de cautelares penais consagrou 

expressamente o princípio da proporcionalidade, previsto apenas de forma implícita na 

Constituição Federal, como regra-matriz de aplicação dessas medidas, que somente deverão 

ser impostas se adequadas, necessárias e proporcionais (em sentido estrito), bem como não 

poderão ser deficientes em sua missão de tutelar o processo (vedação à infraproteção ou 

proteção deficiente).  

Em se tratando de medidas restritivas de uma série de direitos fundamentais do 

cidadão, dever-se-á observar o binômio “máxima efetividade-menor ofensividade.” Nesta 

senda, a primazia é da aplicação de uma medida alternativa à prisão, isoladamente. Em 

seguida, se nenhuma delas for considerada idônea pelo magistrado, pondera-se a possibilidade 

de imposição conjunta, prevista no art. 282, § 1º, do CPP. Somente em último caso, quanto 

todas as formas de aplicação das cautelares diversas da prisão forem inadequadas ou 

insuficientes, o magistrado deverá decretar a prisão preventiva, o que se extrai da expressão 

“em último caso”, insculpida no art. 282, 4º, do CPP. Portanto, a prisão preventiva deve 

passar a ser vista como a ultima ratio desse sistema, ou seja, deverá ser imposta apenas de 

forma subsidiária, excepcional, pois se trata da mais gravosa ingerência estatal em termos de 

restrição de direitos fundamentais. 

A dinâmica existente entre a prisão preventiva e as cautelares diversas da prisão 

decorre da cláusula rebus sic stantibus. Aplicado provimento cautelar menos ofensivo à 

liberdade de locomoção do cidadão e sobrevindo razões que justifiquem a decretação de 

prisão preventiva para tutelar o processo, deverá ser imposta a medida extrema. Por outro 

lado, se essas mesmas razões desaparecerem, deverá o juiz revogar a preventiva, liberando o 

imputado de forma incondicionada ou aplicando uma das medidas do art. 319 do CPP. 

Ademais, o descumprimento das medidas alternativas à prisão poderá dar ensejo à 

decretação da preventiva, sem que haja a necessidade de observância dos requisitos previstos 

no art. 313, do estatuto processual penal, para a aplicação de prisão preventiva autônoma. 

Admitir interpretação contrária acabaria por autorizar que o acusado ou investigado 

descumprisse indefinidamente as medidas alternativas à prisão nos casos em que as 

circunstâncias fáticas não se amoldassem ao referido dispositivo, despindo o processo penal 

de qualquer coercitividade. 

Chegou-se à conclusão também de que o rol de medidas cautelares de natureza 

pessoal, em regra, é taxativo. Porém, entendemos que o juiz poderá utilizar, de forma 

temperada, o “poder geral de cautela”, largamente utilizado no processo civil, desde que a 

medida a ser aplicada seja menos ofensiva que aquelas previstas no art. 319, do estatuto 



271 
 

 

processual penal, e igualmente adequada à tutela do processo. Destarte, homenageia-se o 

princípio da proporcionalidade e a adaptabilidade dos provimentos cautelares às 

peculiaridades do caso concreto. 

Concluiu-se também que o novo sistema de cautelares penais obedece ao 

princípio do contraditório, que deverá ser devidamente oportunizado, salvo quando haja 

urgência na imposição da medida ou a comunicação resulte em risco de ineficácia do 

provimento. Ademais, entendemos que o contraditório deverá sempre ser buscado, como 

forma de legitimar a decisão do magistrado, mesmo nos casos em que o infrator tenha 

descumprido a cautelar anteriormente imposta e o juiz decida pela decretação da prisão 

preventiva. Fundamental também ressaltar o papel do Ministério Público que, em regra, 

deverá ser ouvido, em homenagem ao modelo acusatório adotado pela Constituição Federal. 

Em relação ao momento de aplicação, as medidas cautelares de natureza pessoal 

poderão ser decretadas no curso do processo ou durante as investigações criminais, que, 

segundo entendemos, poderão ser iniciadas pelo Parquet ou pelas autoridades policiais. 

Compreendemos não ser possível a decretação de prisão preventiva no âmbito de Comissão 

Parlamentar de Inquérito, pois não se trata de procedimento investigativo de natureza 

criminal. 

Quanto à legitimidade para o requerimento das medidas cautelares alternativas ao 

cárcere e da prisão preventiva, concluiu-se que o juiz não poderá, com o advento da Lei 

Federal nº 12.403/11, decretá-las de ofício no âmbito do inquérito policial, em homenagem ao 

modelo acusatório consagrado pela Carta de Outubro. No caso de representação feita por 

autoridade policial, o ideal, embora não haja qualquer previsão legal a respeito, é que o 

Ministério Público seja ouvido, pois detém a decisão final sobre a promoção da ação penal. 

Ressalte-se ainda que a Lei Federal nº 12.403/11 conferiu legitimidade à figura do 

assistente de acusação para que requeira a aplicação de medidas cautelares, seguindo o 

legislador a tendência mundial de valorização do papel da vítima no processo penal. 

Concluímos que, embora tal previsão se encontre expressamente apenas no art. 312, do CPP, 

referente à prisão preventiva, não há motivos para desconsiderar essa possibilidade em relação 

às medidas alternativas à prisão, menos ofensivas. Ademais, a legitimidade do assistente de 

acusação restringe-se à fase processual, pois tal figura só surge com o recebimento da peça 

acusatória. 

Concedeu-se também legitimidade para o requerimento dessas medidas à vítima. 

Embora o art. 282, § 2º, do CPP, faça menção a “partes”, apontando no sentido de que essa 

legitimidade limitar-se-ia à fase processual, entendeu-se que o querelante poderá requerê-las 
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também na fase de investigação criminal, pois se a própria promoção da ação penal privada 

depende de sua vontade não haveria sentido em impor tal restrição. O próprio art. 312, do 

CPP, parece indicar nesse sentido, ao não estabelecer qualquer barreira à legitimidade do 

querelante na fase pré-processual. 

A Lei Federal nº 12.403/11 não tratou do sistema recursal das cautelares de 

natureza pessoal. Nesse sentido, concluiu-se pelo cabimento de habeas corpus em face da 

prisão preventiva e de medidas alternativas à prisão e, subsidiariamente, pelo cabimento de 

RESE, por analogia ao art. 513, inciso V, do CPP. Ademais, entende-se que se a referida 

norma previu o cabimento de RESE contra decisão que indefira requerimento de prisão 

preventiva, também deverá sê-lo em relação ao indeferimento de pedido de aplicação das 

medidas alternativas ao cárcere. 

Quanto ao âmbito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sua 

aplicação fica condicionada, em regra, à probabilidade de aplicação de pena privativa de 

liberdade ao final do processo, pois, do contrário, as cautelares se revestiriam do caráter de 

pena antecipada. Ademais, deve-se observar sempre o princípio da proporcionalidade. Nesta 

senda, não poderá o magistrado aplicar provimentos cautelares diversos da prisão se entender 

que o infrator será absolvido ao final do processo ou se vislumbrar a possibilidade de 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, da concessão de 

suspensão condicional do processo ou de outros benefícios despenalizadores, como aqueles 

previstos no âmbito dos Juizados Especiais Criminais (transação penal e composição civil dos 

danos). O mesmo raciocínio aplica-se à prisão preventiva, que não poderá ser decretada 

também se presentes excludentes de ilicitude, conforme art. 314 do CPP, ou de culpabilidade, 

por analogia. 

Quanto às cautelares alternativas à prisão, concluiu-se que o legislador inspirou-se 

em diversos dispositivos espalhados pela legislação especial. Ressaltou-se que deverão ser 

aplicados mecanismos de operacionalização e fiscalização dessas medidas, pois cautelar 

ineficaz é inadequada à tutela do processo. Por derradeiro, concluímos que, embora o 

legislador tenha atribuído objetivos específicos para determinadas cautelares, essas medidas 

poderão ser impostas com fundamento em qualquer uma das finalidades cautelares previstas 

no art. 282, do CPP, pois não se pode admitir uma interpretação excessivamente legalista que 

venha a engessar o novo regramento das cautelares penais e que possa resultar no incremento 

de prisão preventiva desproporcional. 
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