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NOTÍCIAS 

 
Prisão preventiva e excesso de prazo 

 
 
A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, 
para revogar prisão preventiva em razão de uma prisão cautelar 
que prolongou-se por mais de sete anos, sem que os pacientes, 
embora pronunciados, sequer foram submetidos a julgamento pelo 
júri. A questão é conhecida, embora nossos tribunais continuem 
esquecendo os presos, presumidamente inocentes, por muitos anos 
nas unidades prisionais, aguardando julgamento. Para tanto, o 
Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça têm 
promovido mutirões carcerários para evitar tal tipo de 
“esquecimento” judicial. No caso concreto, no HC 142177/RS, da 
relatoria do Ministro Celso de Mello, no julgamento em 6.6.2017, 
determinou que o “Superior Tribunal de Justiça julgue recurso 
especial (REsp 1.540.240/RS) referente a esse caso no prazo 
máximo de dez sessões (entre ordinárias e extraordinárias), 
contado da comunicação da decisão”. 
 
Assim, mais uma vez a Suprema Corte afirmou que “nada justifica a 
permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando 
configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação 
cautelar”. Ressaltou que, em nosso sistema jurídico, a prisão 
meramente processual do indiciado ou do réu reveste-se de caráter 
excepcional, mesmo que se trate de crime hediondo ou de delito a 
este equiparado. Ainda giza que “Além de tornar evidente o 
desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra uma prerrogativa 
básica que assiste a qualquer pessoa: o direito, a resolução do 
litígio, sem dilações indevidas (Constituição Federal, art. 5º, 
LXXVIII)”. 
 
Dispõe a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de 
São José da Costa Rica), aprovada em 1969 e promulgada pelo 
Brasil pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992, no seu art. 
7º, n. 5, que o réu tem direito de ser julgado em prazo razoável sob 
pena de ser posto em liberdade. A celeridade, porém, não será 
deferida somente a réus presos, pois os soltos também têm o direito 
de não aguardar indefinidamente o final do processo criminal. O 



 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

princípio da celeridade decorre do princípio da dignidade da pessoa 
humana. Recorde-se que o Código de Processo Civil prescreve no 
Capítulo 1º, pertinente às normas fundamentais do Processo Civil, 
em seu art. 4º, que “As partes têm o direito de obter em prazo 
razoável a solução integral do mérito, incluído à atividade 
satisfativa”. 
 
O Supremo Tribunal Federal salientou que “a duração prolongada, 
abusiva e irrazoável da prisão cautelar ofende, de modo frontal, o 
postulado da dignidade da pessoa humana, que representa 
significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que 
conforma e inspira todo o ordenamento constitucional”. 
Lamentavelmente, constata-se que ainda há juízes e tribunais 
brasileiros que fecham os olhos diante do excesso de prazo das 
prisões cautelares, deixando inocentes sem a prestação 
jurisdicional, no “inferno do cárcere” com o temor da opinião pública 
ativada pelos meios de comunicação midiáticos. 
 
Aliás, sobre o tema “Presos Provisórios”, anotamos em nossa 
Execução Penal:  
 
O Conselho Nacional de Justiça elaborou “Novo Diagnóstico de 
Pessoas Presas no Brasil” (junho de 2014), informando que à época 
a população carcerária era de 563.526 pessoas, sendo que 41% de 
presos provisórios. Na verdade, o total contabilizado da população 
com restrição de liberdade era de 711.463, pois 147.937 estavam 
cumprindo pena em prisão domiciliar. O relatório apresentava como 
capacidade de vagas 357.219 e com o déficit de 206.307. Por 
último, em relação aos presos provisórios no sistema, o percentual 
é de 41% e, com a prisão domiciliar, cai para 32%, o percentual 
com os presos em regime fechado ou semiaberto. No ranking dos 
dez países com maior população carcerária do planeta, o Brasil 
ocupa a terceira posição (1º EUA e 2º China). Com o total de 
pessoas presas e se cumpridos todos os mandados de prisão em 
aberto teríamos uma população carcerária de 1.085.454 presos, 
com o déficit de 728.235 vagas. 
 
Observa-se que o grande ponto de vulnerabilidade do sistema situa-
se em relação aos presos provisórios, cuja permanência no cárcere 



 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

se dá por força de prisão cautelar. 
 
O Provimento Conjunto nº 3/2015 dá Presidência do Tribunal de 
Justiça e Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo, em 
parceria com o Poder Executivo constrói a primeira ferramenta para 
o controle da custódia cautelar, com patamar no art. 7º, item 5º, da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José 
da Costa Rica) para a apresentação de pessoa detida em flagrante 
delito até 24 (vinte e quatro) horas após sua prisão, para participar 
de audiência de custódia. 
 
Registra-se a preocupação com a integridade física e moral da 
pessoa humana, ao determinar ao juiz competente (juiz de 
garantias), diante das informações colhidas na audiência de 
custódia, à requisição do exame clínico e de corpo de delito do 
autuado, quando concluir que a perícia é necessária para a adoção 
das medidas de: a) apurar possível abuso cometido durante a 
prisão em flagrante, ou a lavratura do auto; b) determinar o 
encaminhamento assistencial que se repute devido. 
 
Assinale-se o PL nº 554/2001 do Senado Federal que altera o art. 
306, § 1º, do Código de Processo Penal para incorporar à 
legislação ordinária, a obrigatoriedade da apresentação da pessoa 
presa, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ao juiz, em audiência 
de custódia, que decidirá sobre a prisão em flagrante convertendo-a 
ou não em prisão preventiva, relaxá-la ou substituí-la por medida 
cautelar. 
 
O Instituto dos Advogados (IAB) aprovou por aclamação no dia 20 
de outubro de 2014, na sua sessão plenária especial, realizada na 
XXII Conferência Nacional dos Advogados, a proposta do ministro 
do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski, da reforma do 
Código de processo Penal com base na jurisprudência da Corte 
Suprema que considera a prisão antes do trânsito em julgado da 
condenação, medida excepcional que só pode ser decretada 
quando cabalmente demonstrada a sua necessidade. Enrico 
Carrano teve a oportunidade de descortinar na 227ª Reunião do 
Fórum Permanente da Execução Penal o tema da “Prisão Cautelar 
e a Superlotação Carcerária”, diante de um “Olhar Realístico sobre 
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a Execução Penal” (março de 2015). 
 
No Brasil, a decretação da prisão cautelar é uma questão cultural, 
pois, se não houver o encarceramento imediato, a sociedade 
alimenta os mitos da insegurança e da impunidade, 
retroalimentadas por força de uma mídia especializada no 
segmento da segurança pública.  
 
A Corte Suprema é enfática no sentido de que “A gravidade do 
crime não justifica, por si só, a necessidade da prisão preventiva”, 
razão pela qual a “manutenção da custódia cautelar, sem justa 
causa, consubstancia antecipação do cumprimento da pena” (STF, 
HC 100.572/SP, 2ª T., rel. Min. Eros Grau, j. 15.12.2009). 
 
A Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, deu nova redação ao art. 
319 do Código de Processo Penal estabelecendo novo rol de 
medidas cautelares diversas da prisão: a) comparecimento 
periódico ao juízo; b) proibição de acesso ou frequência a 
determinados lugares; c) proibição de manter contato com pessoa 
determinada, quando o indiciado ou acusado dela deva permanecer 
distante; d) proibição de ausentar-se da comarca quando a 
permanência seja conveniente ou necessária; e) recolhimento 
domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o 
investigado ou acusado tiver residência e trabalho fixos; f) 
suspensão do exercício da função pública ou atividade de natureza 
econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua 
utilização para a prática de infrações penais; g) internação 
provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com 
violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser 
imputável ou semimputável e houver risco de reiteração; h) fiança; 
i) monitoração eletrônica. 
 
Busca-se enfrentar o óbice vetusto e permanente de vulnerabilidade 
sistêmica que é a superlotação carcerária e o custo social e 
econômico do encarceramento. Diante da escalada da violência, 
estimula-se midiaticamente o mito do encarceramento, como 
instrumento eficaz para a manutenção da segurança pública e da 
paz social. Anota-se que, depois da edição dos crimes hediondos 
ou a ele equiparados, registra-se o incremento desproporcional dos 
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crimes praticados com violência ou grave ameaça. Só com o tempo, 
no caso da implantação das penas alternativas, a sociedade, a 
mídia e os magistrados, se conscientizaram da ferramenta 
contemporânea de substituição da falida pena privativa de 
liberdade. 
 
Os presos provisórios não podem sofrer restrição a seus direitos 
políticos.  
 
 
 
 
 


