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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto a 

análise do parágrafo único do artigo 316 do Códi-
go de Processo Penal que trata sobre a obrigação 
do juízo revisar a cada 90 dias, a necessidade ou 
não, da manutenção da prisão cautelar imposta ao 
réu, sob pena de tornar a prisão ilegal, caso não 
seja considerado o artigo mandamental. Ocor-
re que em análise na jurisprudência e doutrina, 
mediante o dispositivo supracitado percebeu-se 
divergências quanto ao que impõe o dispositivo 
legal. Embora sem respostas definitivas, apresenta 
uma reflexão razoável sobre o tema à medida que 
buscou considerar como fundamento e norte do 
estudo o princípio constitucional do devido pro-
cesso legal. No Brasil há nítida tentativa de pro-
mover uma justiça mais democrática, no sentido 
de ser menos intolerante com os mais vulneráveis; 
todavia, há um sistema perpetuado na gênese pe-
nal que parece dificultar que uma nova legislação 
consiga encontrar aplicabilidade nos tribunais 
brasileiros. Nesse sentido, o referido artigo e seu 
parágrafo revela ter sido promulgado com a in-
tenção de evitar injustiças com os presos preven-
tivos sem justa causa. Porém, lamentavelmente, se 
vê o novel dispositivo processual penal ser modi-
ficado a partir da interpretação dada pelas cortes 
superiores. 

Palavras-chave: prisão preventiva, ativis-
mo judicial, processo penal.

ABSTRACT
The following work highlights the sole paragraph 

of  art. 316 of  the Code of  Criminal Procedure, which 
deals with the obligation of  the judgment to review every 
90 days the need, or lack thereof, of  the maintenance 
of  the injunctive prison imposed on the defendant, 
under penalty of  making the prison illegal, if  the 
fundamental article is not considered. In the analysis 
of  jurisprudence and doctrine, through the above-
mentioned provision, differences were found regarding 
what the legal provision imposes. The article did not 
want to bring answers to the legal decision evidenced, but 
wanted to present reasonable reflection on the subject, 
as it sought to consider as the foundation and aims of  
the study the constitutional principle of  due process. 
In Brazil there is a clear attempt to promote a more 
democratic justice, in order to be less intolerant to the 
most vulnerable; however, there is a system perpetuated 
in the criminal genesis that seems to make it difficult for 
new legislation to find applicability in Brazilian courts. 
In this sense, this article and its paragraph reveal to 
have been promulgated with the intent of  avoiding 
injustices with preventive prisons without just cause. 
Unfortunately, however, the novel criminal procedural 
provision is modified from the interpretation given by 
the higher courts.  

Keywords: pre-trial detention, judicial 
activism, criminal procedure.
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1. INTRODUÇÃO

Em tempos de globalização, alta tecnologia, franco crescimento na agropecuária, 
e outras diversas evoluções, a legislação penal brasileira tenta corresponder ao atual 
desenvolvimento, à medida que busca atualizar seus dispositivos legais, a fim garantir 
justiça social a todos os cidadãos, no sentido de que seja assegurado a todos os processados, 
em especial aos que se encontrem em prisão preventiva, o princípio constitucional da 
presunção de inocência. Sabe-se, em contrapartida, no que tange a realidade carcerária, 
os presídios estão superlotados, e por isso, sem quase nenhuma condição de configurar-
se como espaço para ressocialização do apenado e nem mesmo para que cumpra sua pena 
de forma a não perder sua dignidade humana, assegurada na Carta Magna. O legislador 
sensível às mazelas sociais precisa estar atento aos fatos ao seu redor, e por isso quando 
cria ou altera a legislação, a priori tem como propósito apresentar soluções adequadas 
aos problemas que emergem na sociedade. Parece ser este o sentido original, quando o 
Congresso Nacional aprovou a lei 13.964/19, também conhecida como lei anticrime, 
nela percebe-se a busca da garantia do devido processo legal por parte de todos os 
sujeitos do processo, em relevo o acusado. 

Contudo, ressalvada devida vênia, o ativismo judicial parece ter se estabelecido 
permanentemente nos Tribunais, no que se refere a algumas interpretações que 
desencadeiam em decisões que vão de encontro ao texto legal. 

Perante o atual cenário, o presente artigo científico pretendeu apontar 
incongruências no tocante às decisões obtidas por parte do Poder Judiciário, a partir 
da interpretação dada ao texto da lei. Ademais, a discussão teórica terá o objetivo de 
encaminhar reflexão jurídica sobre alguns pontos periféricos do tema que certamente 
influenciam na compreensão acerca da gravidade que representa a toda sociedade ter que 
conviver sob o jugo de um judiciário ativista que amolda o texto legal de acordo com 
entendimento próprio. 

O que se entende por ativismo judicial? Quais os requisitos legais positivos e 
negativos para imputar ao acusado a prisão preventiva? O que significa dizer motivada 
decisão? Como  entender  a presunção  de inocência  frente a  realidade  imposta pelos 
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tribunais superiores? Qual a pretensão do legislador ao limitar o juízo à revisão da 
prisão passados exatos 90 dias, sob pena de a prisão passar a ser ilegal? Estas, entre outras, 
revelam-se ser as inquietações que foram trazidas ao artigo com a intenção de promover 
discussão sobre a necessidade de garantir submissão irrestrita à lei. Basta qualquer 
pessoa se colocar no lugar de um preso preventivo, uma vez que a ele não foi lhe dada 
ainda a oportunidade da ampla defesa e do exercício do contraditório; por isso, salvo o 
regramento dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ao preso preventivo não 
é justo impor medida tão severa, pelo simples fato de não ter sido condenado.  

Desde já, impõe-se destacar duas crenças que precisam ser superadas, nas palavras 
do Ministro Luís Roberto Barroso; trata-se de que o garantismo significa que ninguém 
nunca será preso, não importa o que tenho feito; e a de que o devido processo legal é o que 
nunca termina. (CRUZ, 2020, p. 362). Aliás deste último decorrem outros importantes 
princípios processuais (MELLO, 2013, p. 389), fala-se em princípio do contraditório e o 
da ampla defesa, ambos consagrados em sede constitucional. 

2. DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A fim de garantir ampla compreensão sobre o objeto deste trabalho, insta conhecer 
o que preceitua o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, acerca da regra de 
tratamento, de julgamento e de carga probatória: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes:
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 
sentença penal condenatória;

Trata-se de garantia prevista na Constituição Federal, sobre o qual incide ampla 
consolidação no entendimento de que está para garantir direitos que servem a moderar 
o poder estatal frente a algum processo penal que o indivíduo possa ter de responder. 
Sobre sua importância basta observar a história: 

O princípio da presunção de inocência tem seu marco no início do 
século XVIII, em pleno iluminismo, quando na Europa Continental, 
surgiu a necessidade de se insurgir contra o sistema processual penal 
inquisitório, de base romano-germânica, que vigia desde o século XII. 
Nesse período e sistema o acusado era desprovido de toda e qualquer 
garantia. Surgia a necessidade de se proteger o cidadão do arbítrio do 
Estado que, a qualquer preço, queria sua condenação, presumindo-o, 
como regra, culpado. (RANGEL, 2008, apud, SILVA, 2020, p. 336).
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 Antes ainda da garantia constitucional, o artigo 9º, da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, do ano de 1789, consagrou o princípio da presunção de inocência, 
ao dispor: “Todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado e, se se 
julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda de sua pessoa deverá 
ser severamente reprimido pela lei”. Nas palavras de Aury Lopes Junior em sua obra 
Introdução crítica ao processo penal, a partir da análise constitucional do artigo 9º da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a presunção de inocência é uma 
regra diretamente referida ao juízo do fato que a sentença penal faz. É sua incidência no 
âmbito probatório, vinculando à exigência de que a prova completa da culpabilidade do 
fato é uma carga da acusação, impondo-se a absolvição do imputado se a culpabilidade 
não ficar suficientemente demonstrada. (LOPES JUNIOR, 2010, p. 176). Sobre a 
modalidade de prisão em relevo, há que se considerá-la como um termômetro sobre 
como determinado sistema se relaciona com a presunção de inocência. O processualista 
Guilherme Madeira, afirma que quanto mais larga for a admissão da prisão preventiva, 
menor será o compromisso com a presunção de inocência. (MADEIRA, 2020, p. 935). 
A prisão preventiva, quando usada excessivamente e indevidamente perde seu caráter 
cautelar e vira verdadeira forma de antecipação de tutela, o que, mostra-se controversa 
com a garantia constitucional da presunção de inocência até sentença transitada em 
julgado. 

Segundo Romeu Pires de Campos Barros (1982), é de se considerar que a presunção 
de inocência não fora estabelecida com o objetivo de proscrever as medidas coercitivas, 
mas com o escopo de estabelecer uma base que evitasse toda coerção não necessária e 
todo rigor físico ou moral, capaz de constranger uma pessoa ainda não declarada culpada. 
Na mesma esteira pode-se compreender o princípio do devido processo legal, sendo 
aquele decorrente deste, que se apresenta como dispositivo constitucional limitador, à 
medida que a pena só poderá se consolidar após o processo. O poder penal do Estado 
inexiste sem o estrito cumprimento do processo devido aos cidadãos (SILVA, 2020, p. 
315). Cumpre destacar ainda, que o referido princípio evidencia flagrante desrespeito 
a necessária razoabilidade e proporcionalidade que devem estar presentes durante o 
processo. Fala-se nas prisões provisórias em casos de furto simples. Destaca o doutrinador, 
“como a pena privativa de liberdade em concreto nesses casos será substituída por uma 
pena restritiva de direitos, tem-se como desarrazoada e desproporcional a manutenção 
da prisão em flagrante e a decretação da prisão preventiva, pois tais medidas são mais 
gravosas do que a própria pena cominada ao final do processo. (SILVA, 2020, p. 316). 

Ademais, importa destacar o art. 9º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos, item 3 “A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá 
constituir a regra geral”. Dessa forma, impõe parafrasear os doutrinadores da obra 
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Processo Penal Brasileiro, quando dizem, que o primeiro pressuposto a autorizar 
qualquer prisão cautelar é, precipuamente, a sua consonância com os princípios 
constitucionais e tratados internacionais, os quais consagram o estado de inocência e 
encontram guarida na visão legalista do processo penal. (BRITO, FABRETTI, LIMA, 
2015, p. 254).

Dessa maneira, não há que se afirmar que a prisão preventiva seja um mal, ou 
mesmo que ofereça agressão ao princípio da presunção de inocência. A cautelaridade 
própria do sistema acaba por indicar a necessidade da prisão preventiva e a sua utilidade 
em diversas situações verdadeiramente cautelares. De acordo com a doutrina, a questão 
estará na forma de sua utilização e nos argumentos utilizados pelo Poder Judiciário para 
justificar a prisão preventiva. Aí está o cerne da questão. A depender da argumentação 
utilizada, teremos uma medida que poderá se mostrar com maior ou menor legitimidade, 
que poderá ser ou não violadora da presunção de inocência (MADEIRA, 2020, p.935).

3. DA PRISÃO PREVENTIVA - UMA INJUSTIÇA NECESSÁRIA 

Nas palavras de Alberto Binder: “não existe uma prisão preventiva boa: trata-se 
sempre de uma renúncia feita por motivos práticos e devido à falta de outros meios 
capazes de assegurar as finalidades do processo” (BINDER, 2003 apud GHIRINGHELLI, 
CARVALHO, 2006, p. 55). Sendo assim, há se considerar, desde já, a medida cautelar 
em tela, nas palavras de Bento Faria, verdadeira injustiça necessária do Estado contra o 
indivíduo, destinada apenas a casos excepcionais, frente à qual o ordenamento jurídico, 
em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, deve possibilitar as 
mais amplas garantias. (CARVALHO, 2006, p. 55). Trata-se de medida drástica, que nas 
palavras de Tourinho Filho (2017, p. 689), deve ser reservada para casos excepcionais. 
Embora seja necessária, não é menor a necessidade de ser ela restringida, limitando-se 
aos casos indispensáveis, pelo mal irreparável que causa àqueles declarados inocentes no 
fim da instrução. 

Sendo a privação da liberdade uma pena, não pode preceder a sentença, senão 
quando o reclamar a necessidade, conforme Beccaria (1973, apud CRUZ, 2020). A prisão 
cautelar desde o século XVIII, já tinha como finalidade salvaguardar a justiça. Sendo que 
esta salvaguarda desde há muito tempo, significa o impedimento da fuga do acusado, 
de que se perca ou danifique as provas, da defesa pública, a fim de impedir que algum 
acusado continue a atacar direito alheio. Dessa forma, tem-se por certo que a prisão 
cautelar somente deveria ser empregada em caso de crimes graves, de forma brevíssima, 
dando a entender ser o encarceramento preventivo uma injustiça necessária. 

Com semelhante compreensão, Siqueira assinalava que a prisão preventiva “era 
medida, imposta pela necessidade, para acautelar ou assegurar a administração da justiça” 
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(SIQUEIRA, 1924, apud CRUZ, 2020). Na mesma esteira Aury Lopes lembra que 
“as medidas cautelares coercitivas são produto da tensão entre dois deveres próprios 
do Estado Democrático de Direito – de um lado, a proteção do conjunto social e a 
manutenção da segurança coletiva dos membros da comunidade frente à desordem 
provocada pelo injusto típico, através de uma eficaz persecução dos delitos, e, de outro 
lado, a garantia e a proteção efetiva das liberdades e direitos fundamentais dos indivíduos 
que a integram (LOPES JUNIOR, 1987, apud CRUZ, 2020). Ao destacar o entendimento 
de André Szesz (2014, p. 49), vale apontar que a prisão preventiva é o mais polêmico 
instituto do processo pena, isso se deve ao fato de se tratar de uma dura intervenção 
estatal que restringe direitos de envergadura constitucional sem ampara de um discurso 
de verdade. Os conflitos dessa medida mais apontados pelos juristas são em relação aos 
direitos de liberdade, à presunção de inocência, aos direitos ao contraditório e à exigência 
de motivação das decisões judiciais.

Cumpre ressaltar o alerta feito por Rogério Schiett Cruz (2020, p. 29) quando 
adverte a todos os profissionais do Direito, especificamente aqueles que representam o 
Estado na persecução penal, que estejam cientes dos males que qualquer encarceramento, 
em especial o provisório, produz no sujeito passivo da medida; o jurista continua 
destacando a lei 12.403/11, que indubitavelmente veio para afastar o protagonismo da 
prisão preventiva no sistema das cautelaridades pessoais do processo penal. 

A prisão preventiva tem como característica principal sua transitoriedade. Significa 
entender que não tem o escopo de sancionar o infrator, dado não exigir para a sua 
aplicabilidade a comprovação de que o indivíduo tenha participado ou contribuído para 
o ilícito. Está-se no terreno dos indícios, isto é, para a decretação da referida cautelar 
o juiz observará se existem indícios suficientes, distanciando-se abissalmente daqueles 
requisitos necessários para a prisão pena. Sobre ela Renato Brasileiro conceitua, como 
sendo “espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, 
mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do 
querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal 
, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os 
motivos autorizadores listados no art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas 
ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).” (LIMA, 2017, 
p. 872).

Importa concordar que, se não se está no campo da sanção ao apenado, mas tão 
somente sob a égide dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, 
não há razão para que se confunda os motivos fundamentados que devem justificar 
manutenção ou relaxamento da decisão do juízo. Fala-se aqui no estatuído no parágrafo 
Único do artigo 316, do mesmo diploma legal, inovação trazida pela lei 13.964, mais 
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conhecida como Projeto Anticrime. 

4. SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO 
PREVENTIVA
  

Cumpre trazer ao estudo discussão sobre o cabimento da prisão preventiva, onde 
inequivocamente sempre irá gravitar em torno de três artigos do Código de Processo 
Penal:      os arts. 312, 313 e 314, embora não haja uniformidade entre os autores sobre 
como classificar os elementos de cada um dos artigos. 

Porém, antes de apresentá-los, importa trazer a opinião do Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça Rogério Schiett Cruz, ao referir-se sobre o art. 312 e seus parágrafos, 
que diz o seguinte: 

Infeliz redação, que, ao invés de aperfeiçoar o texto do caput do art. 312 
do CPP, que fala de ‘ordem pública e da ordem econômica’ (conceitos 
vagos) e de ‘conveniência’ da instrução criminal (como se a prisão de 
alguém pudesse ser decretada por mera conveniência, e não poder 
estrita necessidade), acrescenta-lhe ingredientes que só trazem confusão 
ao intérprete e aplicador da lei processual penal. (CRUZ, 2020, p. 344).

A respeito da confusão gerada a partir do dispositivo, segundo o magistrado, recai 
sobre o uso da expressão ‘existência de perigo geral pelo estado de liberdade do acusado’, 
o que parece denotar o ‘periculum libertatis’, sem o qual nenhuma medida cautelar pode 
ser deferida, sendo despiciendo o acréscimo feito. Não obstante, logo a seguir no §2º 
fala não mais da ‘existência’ de perigo, mas de ‘receio’ de perigo. Dessa forma, resta 
perguntar, é preciso indicar a existência do perigo ou basta o receio de sua ocorrência? 

Em que pese as ponderações apontadas, sabe-se que houve uma clara evolução nos 
dispositivos da lei processual, em se tratando do referido art. 312 do CPP, se considerá-
lo desde a lei 5.349 de 1967 até a lei 12.403 de 2011, salta aos olhos o melhoramento 
da redação do artigo. Nas palavras de Guilherme Madeira Dezem: “No início tinha-se 
verdadeira hipótese de prisão preventiva obrigatória sempre que a pena cominada fosse 
maior ou igual a 10 anos. Hoje não se aceita a ideia da prisão preventiva automática, 
nem no âmbito doutrinário, nem no âmbito jurisprudencial e, muito menos, no âmbito 
legislativo”. (DEZEM, 2020, p. 936)

Sendo assim, é clara a importância, para que se tenha compreensão mais acertada 
acerca do cabimento da prisão preventiva, de verificar os dispositivos a seguir:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da 
ordem pública, da  ordem  econômica,  por conveniência  da  instrução 
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criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova 
da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado 
pelo estado de liberdade do imputado
§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de 
descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de 
outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).     
§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e 
fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos 
ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a 
decretação da prisão preventiva
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 
64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, 
criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para 
garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer 
elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado 
imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese 
recomendar a manutenção da medida.
§ 2º Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade 
de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata 
de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. 
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 incisos I, II e III do caput do art. 23 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Não obstante haver diversos entendimentos doutrinários sobre as classificações 
dos artigos em destaque, por decisão deliberada será adotado o entendimento de 
Guilherme Madeira Dezem, a fim de explicitar um dos modos para definir os requisitos 
da prisão preventiva, por meio das classificações feitas a partir dos artigos mencionados. 

a. Pressupostos positivos – art. 312, parte final – indícios suficientes de autoria e 
prova da existência do crime;

b. Pressupostos negativos – 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 incisos I, II e III do caput do art. 
23 do Dec. Lei 2.848, de 07.12.1940 – Código Penal; 

c. Fundamentos da prisão preventiva – art. 312 – garantia da ordem pública, 
garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para 
assegurar a aplicação da lei penal;
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a. Condições de admissibilidade da prisão preventiva – art. 313 – I. nos crimes 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro 
anos; II. Se tiver condenado por outro crime dolosos, em sentença transitada 
em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto 
lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; III. Se o crime envolver 
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 
protetivas de urgência. 

Segundo o jurista (DEZEM, 2000, p. 941), para que seja decretada a prisão 
preventiva haverá necessidade de combinação dos requisitos acima da seguinte forma: 
a) pressupostos positivos – ambos devem se fazer presentes; b) pressuposto negativo – 
não pode estar presente sob pena de ficar obstada a possibilidade de decretar a prisão 
preventiva; c) fundamentos da prisão preventiva – deve haver a presença ao menos de um 
dos fundamentos da prisão preventiva; e d) condições de admissibilidade – deve haver a 
presença de ao menos uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva. 

5. SOBRE A ALTERAÇÃO ADVINDA COM A NOVA LEI - ARTIGO 316 E 
SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP

Sem prescindir das diversas alterações substanciais ocorridas no Código Penal e no 
Código de Processo Penal com o advento da lei 13.964/19, em sentido estrito, não serão 
trazidas à discussão todas as mudanças reverberadas da nova lei, mas tão somente aquela 
ensejada com a previsão nonagesimal, para revisão da prisão cautelar, por parte do órgão 
emissor de decisão. 

Não há que se pretender não ter havido antes da lei em referência, iniciativas 
que serviram como ensaios norteadores que convergiram ao novo dispositivo legal. O 
Conselho Nacional de Justiça na resolução 66/2009, determinou que, estando o réu 
preso provisoriamente há mais de três meses, com o processo ou inquéritos parados, 
cumpre ao juiz (ou ao relator tratando-se de recursos), investigar as razões da demora, 
indicando, ainda, as providências adotadas, a serem posteriormente, comunicadas à 
Corregedoria Geral de Justiça ou à Presidência do Tribunal (no caso do relator). Rogério 
Sanches Cunha (2020, p. 258), cintando outros juristas, lembra que, sendo o juiz obrigado 
a declinar os motivos da demora sempre que concluir a instrução fora do prazo, com 
maior razão deverá fundamentar a necessidade da prisão cautelar, se o arco do tempo 
processual, previsto para um determinado procedimento estiver consumido. Sendo assim, 
resta compreender que a lei 13.964/19, ao alterar o artigo 316 do CPP, seguiu o espírito 
da referida Resolução. Nada mais diz que o  órgão emissor  da  decisão deverá revisar a 
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necessidade de sua manutenção a cada noventa dias, mediantes decisão fundamentada, 
sob pena de tornar a prisão ilegal. 

O escopo no parágrafo único do artigo 316 do CPP, tem-se o princípio corolário 
da Constituição Federal, sob o qual deve-se manter todo o ordenamento legal que 
visa instruir o processo penal no país. O artigo 5º, inciso LVII prevê que “ninguém 
será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.”. 
É a partir deste ponto que advém a divergência entre parte dos doutrinadores da área 
processual penal, sendo que as divergências ficaram nítidas em relação a algumas recentes 
decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 

Sem pretender solucionar a celeuma aspira-se deliberar sobre o tema delicado 
unicamente com a intenção de aprofundar na discussão acerca dos riscos que se levantam, 
caso admita-se a mudança radical do sentido daquilo que se prevê com a vigência da nova 
lei penal. O artigo 316, do CPP, traz a seguinte redação 

O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão 
preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a 
falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, 
se sobrevierem razões que a justifiquem. Parágrafo Único. Decretada 
a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a 
necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante 
decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 

Em decisões tomadas recentemente vê-se uma interpretação alargada sobre 
o dispositivo processual penal em tela, a ponto de parecer modificar o que nele está 
previsto. Vale trazer aqui julgado do Superior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra 
Laurita Vaz: 

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A 
NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. 
TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE 
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS 
TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO 
REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 
1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de 
se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de 
Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a 
prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao “órgão emissor 
da decisão” - em referência expressa à decisão que decreta a prisão 
preventiva - o dever de reavaliá-la.
HABEAS CORPUS Nº 589.544 - SC (2020/0144047-4)
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Acerca da decisão da ministra, ressalvando as devidas vênias, o jurista Aury 
Lopes Junior discorda absolutamente, pois afirma não poder concordar presumir que o 
tempo de prisão cautelar possa ser diferente quando se está em apelação em Tribunal. 
Segundo o penalista, não se pode abstrair do dispositivo legal a compreensão de que se 
fala apenas em obrigatoriedade de revisão de pena preventiva somente quando o réu 
ainda não foi julgado por juízo de primeira instância. Para o mesmo, pretender tornar 
a previsão revisional nonagesimal flexível é o mesmo que esvaziar toda finalidade de 
quando produzida, a saber, ampliar as garantias constitucionais em favor do acusado. 
Há muitas críticas com relação a falta de previsão na nova lei, em relação a quem deve 
revisar a manutenção da prisão quando o processo já estiver nos tribunais em apelação. 
O excesso de prazo já existia e podia ser verificado por qualquer pessoa que se ativesse 
aos fatos. O legislador, quis suprir essa lacuna ao estatuir prazo para o juízo fundamentar 
a manutenção da prisão ou relaxá-la, contudo não foi claro nos casos de o processo já 
estar em tribunais superiores. Há que se notar a imperiosa revisão, de acordo com alguns 
juristas, se pelo Tribunal ou pelo juízo de primeira instância, importa é que seja garantido 
que o tempo de prisão cautelar seja revista por exigência expressa na lei. 

Sobre esta controvérsia Guilherme Madeira ensina que o problema está no fato de 
o legislador ter utilizado a expressão “o órgão emissor da decisão”. Para tanto propõe a 
seguinte reflexão: 

A. imagine que o juiz negue a prisão preventiva e o MP recorra. Imagine 
o que o Tribunal de Justiça decrete a prisão preventiva. Neste caso ele 
é o emissor da decisão. Ora, quem vai fazer a reavaliação da decisão? O 
juiz da causa ou o Relator que decretou a prisão preventiva? 
B. agora imaginemos o inverso – o juiz decretou a prisão preventiva 
e condena o réu. Enquanto não for julgada a apelação a quem cabe a 
reavaliação da medida? (DEZEM, 2020, p. 947)

Sem pretender dar a solução, o jurista aponta sua impressão sobre a problemática 
concordando que a questão se liga à competência funcional. Ainda que o Tribunal tenha 
decretado a prisão preventiva, enquanto os autos estiverem com o juiz caberá a ele a 
reavaliação da medida até mesmo sob pena de supressão de instância e de violação do 
Duplo Grau de Jurisdição. No mesmo sentido, aplica-se o entendimento quando, após 
proferida a sentença, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional e por isso cabe ao relator 
do caso no Tribunal reavaliar a medida, não podendo mais o juiz praticar ato no processo.

Importa ainda mencionar querela acerca de quando deve-se valer o prazo de 
noventa dias? Alguns dizem ser a partir do momento em que a prisão preventiva foi 
decretada. A segunda posição entende que o termo inicial incide com a vigência da lei. 
Ao considerar os termos do artigo 2º do CPP “A lei processual penal aplicar-se-á desde 
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logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.” Com 
isso, resta demonstrado que a lei não pode retroagir, e por isso, o prazo inicial de noventa 
dias somente pode se iniciar, nos casos em que a prisão já havia sido decretada antes da 
vigência da lei, a partir do momento em que entrar em vigor. 

Desde que foi publicada a nova lei, sobre o parágrafo único do artigo em apreço, 
diz-se não se tratar de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial; 
na mesma linha interpretativa fala-se sobre a necessidade de fundamentar a sentença 
periodicamente. Não é absolutamente nova decisão que decreta a prisão preventiva, mas 
tão somente decisão que avalia a necessidade de manutenção da medida cautelar em 
destaque. Dessa forma, fica evidente a discordância sobre o que foi promulgado pelo 
Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. 

Expostas as interpretações por parte dos tribunais que têm se distanciado do que o 
legislador explicitamente pretendeu ao elaborar o dispositivo legal, inevitavelmente tende-
se a conclusão de que a sociedade brasileira tem se tornado testemunha da prática de um 
claro ativismo judicial. Sobre isto diz-se ocorrer, quando há ação do poder judiciário que 
extrapole o que lhe é designado pela Carta Magna. No estado de direito democrático, 
foi delegado ao legislador instituir as leis e ao poder judiciário fazer com que as mesmas 
sejam cumpridas, sempre tomando a Constituição Federal como fundamento para todas 
aquelas. No entanto, quando o magistrado vai além do que lhe é delegado, flagrantemente 
pode-se intuir haver um excesso de poder que ameaça a segurança de todos os cidadãos, 
bem como o Estado de Direito. Flávio Martins, conhecido constitucionalista, em seu 
podcast O Detrator, veiculado em âmbito nacional nos diversos streaming1, define o 
ativismo judicial como sendo o excesso de protagonismo do poder judiciário, a ponto de 
invadir a competência de outros poderes, determinando por exemplo, qual o horário de 
funcionamento do comércio ou qual percentual de ocupação de certos estabelecimentos. 

Não se pode esquecer que a prisão preventiva é a última das espécies de prisões 
cautelares a que o juiz deve adotar. Pois trata-se de prender alguém que não teve as 
condições de exercer a ampla defesa e o contraditório, isto é, não houve o devido 
processo legal, e por isso, goza da presunção de inocência, não sendo legal a prisão 
preventiva, quando não observados requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código 
de Processo Penal. Consoante, estatui doutrina a seguir: 

Sob pena de implicar constrangimento ilegal, além da observância  
aos pressupostos  que  a  justificam  (art. 312)  e  às  hipóteses  de  sua 

3 É uma forma de distribuição digital, em oposição à descarga de dados. A difusão de dados, geralmente em uma rede 
através de pacatos, é frequentemente utilizada para distribuir conteúdo multimídia através da Internet. Nesta forma, as 
informações não são armazenadas pelo usuário em seu próprio computador.      (pt.m.wikipedia.org)

3
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admissão (art. 313), a decretação da custódia no caso concreto exige a 
constatação, pelo juiz, da impossibilidade de sua substituição por outra 
medida cautelar diversa da prisão, dentre as contempladas no art. 319 do 
CPP (art. 282, § 6.o, introduzido pela Lei 12.403/2011). Do contrário, 
independentemente da gravidade ou repugnância causada pelo delito, a 
prisão preventiva deverá ser reputada ilegal, pois utilizada pelo Poder 
Público como instrumento de punição antecipada e não como forma 
de prisão processual, consubstanciando clara violação ao princípio da 
presunção de inocência. (AVENA, 2017, p. 664).

Como já tratado anteriormente, a lei 13.964 ao visar o aperfeiçoamento da 
legislação penal e processual penal mostra vir na esteira daquilo já pretendido pelo 
Conselho Nacional de Justiça na Resolução 66/2009, onde determina que, estando o 
réu preso provisoriamente há mais de três meses, com o processo ou inquéritos parados, 
cumpre ao juiz (ou ao relator tratando-se de recurso), investigar as razões da demora, 
indicando, ainda, as providências adotadas, a serem, posteriormente, comunicadas à 
Corregedoria Geral de Justiça ou à Presidência do Tribunal (no caso do relator). Não é 
despiciendo trazer à baila que a Resolução em tela está dentro de um contexto, em que é 
pacífico o entendimento de que o encarceramento, em especial o provisório, produz no 
sujeito passivo da medida diversos males, por isso antes mesmo da edição da chamada 
lei anticrime em 2019, foi publicada a lei 12.403/11, que na opinião de Rogério Schietti 
Cruz (2020, p. 29), veio afastar o protagonismo da prisão preventiva das cautelaridades 
pessoais do processo penal. 

Voltando o destaque às decisões recentes em torno do inovador, porém confuso 
parágrafo único do art. 316 do CPP, tem-se a suspensão da medida liminar proferida 
nos autos do Habeas Corpus 191.836/SP, onde por maioria acachapante determinou 
imediata prisão do paciente com a suspensão de liminar concedida por ministro do 
mesmo Egrégio Tribunal. (SL 1395 MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 
15.10.2020).

O mencionado HC, teve repercussão nacional, vez que tratava de pedido de alvará 
de soltura de traficante conhecido, André do Rap, um dos líderes da facção criminosa 
Primeiro Comando da Capital (PCC). O criminoso possui grande influência no meio do 
crime organizado, fato este corroborado pelas autoridades que o consideravam responsável 
pelo envio de grandes quantidades de drogas a outros países. Ele estava preso desde 
setembro de 2019 e já era condenado em segunda instância por tráfico internacional de 
drogas. As penas, se somadas, resultam em mais de 25 anos de prisão. Contudo, já estava 
preso preventivamente há quase um ano e não teve revista sua condição prisional pelo 
juízo, fato que não constitui exceção, mas infelizmente é recorrente durante os processos 
criminais. Dessa maneira, assim decidiu o min. Marco Aurélio: 
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O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe 
sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de 
prorrogação, mediante ato fundamentado. 
Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que levado 
em conta o lapso de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica 
afastado constrangimento ilegal. 
O paciente está preso, sem culpa formada, desde 15 de dezembro 
de 2019, tendo sido a custódia mantida, em 25 de junho de 2020, no 
julgamento da apelação. Uma vez não constatado ato posterior sobre 
a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-
se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. (HC 

191.836/SP. rel. min. Marco Aurélio. 02.10.2020).

Sobre a decisão aflorou-se diversas opiniões por parte de juristas, bem como de 
leigos no assunto, onde percebeu-se grande conflito no que diz respeito a nova norma 
favorável ao preso preventivo. De um lado aqueles que veem na decisão do ministro 
Marco Aurélio, garantias absolutamente constitucionais que têm o condão de levar o 
poder judiciário a ser mais célere nas decisões fundamentadas, favorecendo com isso 
a diminuição significativa do número de presos cautelares que poderiam, à medida 
que submetidos aos requisitos do art. 312 do CPP, responderem o processo penal em 
liberdade, visto não terem passado por decisão transitada em julgado. 

De outro lado, há aqueles que não enxergam no dispositivo revisional da prisão 
preventiva uma garantia que contribuirá para o aumento da justiça aos réus; pelo contrário, 
entendem tratar de uma previsão que sobrecarrega os Tribunais, sendo impossível que 
possa tornar a prisão cautelar como ilegal, quando não revisionada pelo juízo no prazo 
nonagesimal.

Este último entendimento parece encontrar guarida na decisão que suspendeu o 
Habeas Corpus 191.836/SP. Fala-se aqui na suspensão liminar do STF, que representou 
ser paradigmática sobre o tema, despertando grandes discussões doutrinárias. Pensa-se 
ser relevante trazer ao trabalho parte da decisão (grifo nosso).

A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do Código de 
Processo Penal (CPP) (1) não implica automática revogação da prisão 
preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a 
legalidade e a atualidade de seus fundamentos. O disposto no art. 316, 
parágrafo único, do CPP insere-se em um sistema a ser interpretado 
harmonicamente, sob pena de se produzirem incongruências deletérias 
à processualística e à efetividade da ordem penal. A exegese que se 
impõe é a que, à luz do caput do artigo, extrai-se a regra de que, para a 
revogação da prisão preventiva, o juiz deve fundamentar a decisão na 
insubsistência dos motivos que determinaram sua decretação, e não no 
mero decurso de prazos processuais. O Supremo Tribunal Federal (STF) 
rechaça  interpretações  que  associam,  automaticamente,  o  excesso 
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de prazo ao constrangimento ilegal da liberdade, tendo em vista: a) o 
critério de razoabilidade concreta da duração do processo, aferido à luz 
da complexidade de cada caso, considerados os recursos interpostos, 
a pluralidade de réus, crimes, testemunhas a serem ouvidas, provas 
periciais a serem produzidas, etc.; e b) o dever de motivação das decisões 
judiciais [Constituição Federal (CF), art. 93, IX] (2), que devem sempre 
se reportar às circunstâncias específicas dos casos concretos submetidos 
a julgamento, e não apenas aos textos abstratos das leis. À luz desta 
compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, 
do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao 
estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor 
da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) 
dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar 
a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão 
preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais 
ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão 
preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe 
sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. 
Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação 
de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão 
a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto 
esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão 
fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos 
autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. SL 1395 
MC Ref/SP, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL-
1395)

Não é despiciendo apontar que boa parte dos juristas discordam do posicionamento 
adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vez que a decisão vai 
de encontro àquilo que o dispositivo legal pretendeu. O texto é muito claro e não 
dá condições para que seja modificada a sua compreensão, ou mesmo esvaziado seu 
sentido. Além do mais, há se referir que a inovação processual penal mais favorável ao 
réu reproduz acerto legislativo, vez que o Brasil não se revela isolado frente aos demais 
países democráticos de perfis mais modernos, no tocante ao tratamento que vislumbra 
dar aos réus submetidos ao processo criminal. Urge lembrar que se trata de réus que, 
nessa circunstância, não possui condenação transitada em julgado, e por isso devem ter 
presumida a presunção de inocência, em conformidade com o que dispõe o art. 5º, inciso 
LXV da Constituição Federal. 

A natureza provisória da prisão preventiva deve ser entendida como rebus sic 
stantibus (estando assim as coisas), pois deve estar sempre sujeita a nova verificação de 
seu cabimento, quer para eventual revogação, quando cessada a causa ou motivo que a 
justificou, quer para sua substituição por medida menos gravosa, na hipótese em que 
seja esta última igualmente idônea para alcançar o mesmo objetivo daquela. Quando o 
Supremo Tribunal Federal enseja entendimento contrário ao que o legislador pretendeu, 
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representa estagnação para não apontar retração frente a um processo de evolução que o 
Direito Processual Penal precisa apresentar.

Basta que se olhe para outros Códigos de Processo Penal de outros países. No 
de Portugal, por exemplo, verifica-se no art. 213 que: “Durante a execução da prisão 
preventiva o juiz procede oficiosamente, de três em três meses, ao reexame da subsistência 
dos pressupostos daquela, decidindo se ela é de manter ou deve ser substituída ou 
revogada”. Alemanha e Costa Rica, segundo Cruz (2020, p. 348), passaram a prever 
um ‘procedimento examinatório’, de modo a exigir que o magistrado proceda a uma 
reavaliação periódica da legalidade da prisão cautelar. Na Itália, dispõe o art. 299, a 
exigência de revogação da medida coercitiva ou interditiva; nos arts. 273 e 274, prevê, 
também, a substituição da medida por outra menos gravosa. 

Voltando às mudanças pretendidas com a lei 13.964/19, vale mencionar que, 
reforçando o propósito de que as decisões impositivas de cautelas pessoais sejam 
reexaminadas ex officio pelo juiz da causa, dispõe o novo art. 3º C1,2, em seu §2º, a 
obrigação do juiz da instrução e julgamento novamente analisar a necessidade da 
manutenção das medidas cautelares impostas até o momento. 

Portanto, resta evidente que a reforma acabou por impor ao juiz da instrução e 
julgamento o reexame das cautelas anteriormente impostas pelo juiz das garantias, logo 
após o recebimento da denúncia ou queixa (no prazo máximo de 10 dias), e também a 
cada 90 dias, não sendo equivocado lembrar que permanece a obrigação – já existente 
no CPP antes da reforma – de novamente analisar a prisão ou medida cautelar imposta 
ao réu, quando condenado ou pronunciado, por força, respectivamente, dos artigos 387, 
§1º e 413, §3º, do CPP.

Comentário arrazoado, sobre a lei em questão, vem de Rogério Schietti (2020, p. 
349), que lhe atribui falta de identidade. A impressão do jurista se justifica, à medida que 
se constata que, parte de seus artigos precisaram ter sua eficácia suspensa, por várias 
circunstâncias, entre elas, a própria deficiência do poder judiciário em adaptar seus 
tribunais ao que a nova lei exige. Não obstante, precisa-se considerar o próprio artigo 

4 As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento 
da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias. 
5  Em decisão liminar datada de 15/01/2020, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concedeu 
parcialmente a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para: I – suspender-se a eficácia dos arts. 3º D, 
parágrafo único, e 157, §5º, do Código de Processo Penal, incluídos pela lei n. 13.964/19; II – suspender-se a eficácia dos 
arts. 3º-B, 3º-C, 3ºD, caput, 3º-E e 3ºF do CPP, inseridos pela lei n. 13.964/19, até a efetiva implementação do juiz das 
garantias pelos tribunais, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir desta 
decisão. Em 22 de janeiro de 2020 o Ministro Luiz Fux, na condição de relator, proferiu decisão, ampliando os termos 
da tutela de urgência anterior, nos seguintes termos: “[...] a. Revogo a decisão monocrática constante das ADIs 6.298, 
6.299, 6.300 e suspendo sine die a eficácia, ad referendum do Plenário, a1. da implantação do juiz das garantias e seus 
consectários (artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3º-E, 3º-F, do Código de Processo Penal”.  

4 ,5
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316, parágrafo único que atualmente vê-se completamente esvaziado, principalmente 
no que tange à garantia ao réu que flagrantemente o legislador buscou oferecer, 
pressupondo a ilegalidade da prisão de natureza cautelar, quando não respeitados, por 
parte do órgão emissor da decisão, o limite nonagesimal para a revisão da manutenção ou 
cessação da prisão de natureza estritamente processual.  

Não se pode olvidar aqui os dados que o Ministro Luís Roberto Barroso aponta 
no tocante a realidade carcerária no Brasil: 

Temos a quarta maior população carcerária do mundo, atrás apenas do 
EUA, da China e da Rússia. Note-se que além do número superior a 
600 mil presos, existem um déficit de mais de 250 mil vagas no sistema. 
Somente os crimes relacionados às drogas respondem por 28% da 
população carcerária total. (Apud CRUZ, 2020, p. 363)

É certo que se vive o reflexo de décadas de uma legislação opressiva que conduziu a 
uma cultura judicial do encarceramento preventivo, que se viu reforçada pela ineficiência 
penal do sistema penal. Com processos intermináveis, gerando prescrição e impunidade, 
motivava-se juízes criminais a utilizar dissimuladamente a prisão cautelar como medida 
antecipatória da pena. Para tentar alterar esse cenário e restringir substancialmente 
a decretação da prisão preventiva, foi aprovada a lei n. 12.403/2011, sendo que a lei 
13.964/2019 vem com o propósito de enrijecer a legislação penal e tornar mais ágil e 
eficiente a persecução penal. Ademais, em relação aos artigos de natureza processual 
penal, vem representar avanços ou consolidação de direitos e garantias individuais, como 
a instituição da figura do juiz das garantias, a positivação legal da audiência de custódia, 
a exigência de mais qualificada motivação para a decretação de prisões provisórias 
e, por fim, a obrigatoriedade de sua revisão periódica pelo Judiciário, além de outras 
modificações que integram o corpo da nova lei. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante de todas essas informações é importante mencionar, mesmo rapidamente, 
que a maioria dos presos preventivos respondem pelos ilícitos do tráfico e furto (CRUZ, 
2020, p. 361), ilícitos na sua maioria praticados por pobres que não podem contar com 
defesa técnica particular. Sendo que as grandes aflições da sociedade brasileira em relação 
ao sistema punitivo são flagrantemente a corrupção e a violência. Porém, é irrisório 
o número de presos por crimes de colarinho branco, vez que dos 622.202 presos, 
segundo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, de 2014, menos de 1% 
representam condenados  por  crimes  contra a  administração  pública  (CRUZ,  2020,  p. 
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37). Quanto a violência, é igualmente baixa a quantidade de prisões por homicídio, com 
índice de elucidação inferior a 10%. Reforça-se assim, o sentimento de que no Brasil 
prende-se muito e prende-se mal. O sistema penal é seletivo, conforme estudo apontado 
por Marina Quezado (2020, p.37), onde dos 3.249 Habeas Corpus e Recursos de Habeas 
Corpus julgados pelo STJ, de 07/04/1989 até 07/04/2004, vê-se que os crimes de 
maior ocorrência, nas impetrações e recursos para trancamento, foram crimes que não 
costumam ser praticados por pessoas de classe social economicamente inferior. 

Convém ressalvar, dessa maneira, que a temática abordada advinda da nova 
legislação penal se revela como garantidora de direitos constitucionais, bem como 
representa evolução, uma vez que trouxe modificações pontuais ao Código de Processo 
Penal, deixando explícito o objetivo do legislador em garantir um processo penal mais 
justo, não incidindo, portanto, em prisões ilegais e desarrazoadas.

O estudo sobre a prisão preventiva tem sua importância por ser a espécie, entre as 
prisões cautelares, mais empregada pelo Poder Judiciário, em outras palavras, é a medida 
cautelar por excelência. Sendo que a prisão preventiva, diferente da prisão pena, não 
tem a pretensão de ser como aquela ofertada ao condenado, que passou por todo o 
processo e pôde exercer a ampla defesa e o contraditório, restando comprovada sua culpa 
e por isso a incidência de condenação. Em outro entendimento, quando se volta para a 
prisão preventiva quer se primar pela necessidade de sua aplicação em casos realmente 
necessários a que preventivamente se aprisione o réu, fala-se aqui nos requisitos presentes 
no artigo 312 do CPP. Se assim não o for, corre-se o risco de violação a presunção de 
inocência. 

O parágrafo único do artigo 316 do CPP prevê que uma vez decretada a prisão 
preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção 
a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão 
ilegal. Embora o legislador tenha deixado o texto muito claro, as decisões dos tribunais 
superiores não coincidem assim. Significa dizer que o prazo estatuído no texto legal não 
tem sido considerado, sob a justificativa daquela previsão não ser de natureza peremptória. 
Dessa forma, vê-se claro desacerto com a garantia ofertada na lei ao apenado. Abre-se 
assim precedente assustador a todo cidadão que consiga imaginar, caso ele se encontrasse 
nessa situação. 

Portanto, observa-se ainda que se trata de legislação nova que vem na esteira da 
evolução da consciência dos direitos de todo cidadão. Modificar a interpretação do texto, 
a ponto de flexibilizá-lo, representa um perigo a toda a sociedade que preza pelo seu 
estado de direito. Abrir lacunas na lei não deve significar evolução, mas sim retrocesso a 
períodos vergonhosos na história da humanidade, onde o Estado podia punir da maneira 
mais conveniente sem que houvesse segurança jurídica a todos. No mesmo diapasão cabe 
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trazer aquilo que deve ser opinião convergente aos defensores da dignidade humana, a 
saber: “o cárcere deve existir para custodiar as pessoas, não para puni-las”. (ULPIANO, 
apud, CRUZ, 2020, p. 22).    
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