
 
 

REUNIÓN REGIONAL DE EXPERTOS SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA 
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 Provavelmente, o problema mais sério enfrentado pelo sistema prisional brasileiro é o uso 
indiscriminado da prisão provisória. 
 
 A lógica da aceleração (própria das sociedades do terceiro milênio) demanda respostas imediatas para 
problemas complexos, como o da violência e o da criminalidade, principalmente nas regiões marginais 
(Zaffaroni), como é o caso do Brasil. 
 
 A prisão preventiva aparece, assim, nesse contexto, como uma fácil (e rápida) solução, na medida em 
que possibilita o encarceramento do imputado antes da condenação (muitas vezes, em momento imediatamente 
posterior ao delito, sem que, sequer, exista uma acusação formalizada), mantendo-o - não raro - privado de sua 
liberdade por tempo significativo. 
 
 Apenas para ilustrar, em final de 2012, no Estado do Pará (Amazônia - Brasil), havia 10.989 presos 
custodiados no sistema prisional, dos quais 5.092 provisórios (4.638 homens e 454 mulheres) e 5.897 
definitivos. Isto é, uma diferença de apenas 805 presos, num universo de quase 11 mil. Em resumo, quase 50% 
das pessoas custodiadas no estado do Pará ainda não foi, sequer, julgada. 
 
 Não resta dúvida de que esses números falam por si próprios e denunciam a grave crise no sistema 
prisional causada pelo abuso da prisão preventiva.  
 
 Um aspecto jurídico relevante é que, pela legislação brasileira, a prisão preventiva poderá ser decretada 
nas seguintes hipóteses: como garantia da ordem pública ou econômica, para assegurar a instrução processual ou 
a aplicação futura da lei penal.  
 
 Dentre essas possibilidades, a mais utilizada pelos Magistrados é a “garantia de ordem publica”, que, 
exatamente por não possuir limite semântico algum, permite a manipulação retórica de sentido e, via de 
consequência, favorece decisões não fundamentadas. Afinal, tudo pode ser “garantia de ordem pública”e nada 
pode sê-lo, a depender de quem o diga. 
 
 Sem dúvida, é exatamente essa expressão (“garantia de ordem pública”), pela vagueza semântica que 
carrega, o maior obstáculo a um uso restritivo e excepcional da prisão preventiva. Sob o escudo da “garantia de 
ordem pública”, prisões são decretadas, pelos mais diversos “fundamentos” (nenhum deles, porém, com a carga 
da cautelaridade que a medida extrema exige), tais como a perigosidade do réu, a gravidade do delito, a 
presença de antecedentes criminais na vida do imputado, o clamor social que o crime, porventura, haja 
provocado, etc.  
 
 Vê-se, no entanto, que nenhuma dessas razões autorizam a prisão provisória, que possui nítida natureza 
cautelar, e não punitiva. Isto é, a prisão preventiva deveria se prestar - como medida cautelar que, 
verdadeiramente, é - a, tão somente, garantir a eficácia do processo penal e assegurar a aplicação futura da lei 
penal. Em outras palavras, estaria ela autorizada em hipóteses como: ameaça concreta de fuga, obstrução na 
colheita de provas, chantagem a testemunhas, suspeita de corrupção de servidores da Justiça, etc.  
 
 Contudo, esses motivos verdadeiramente acautelatórios correspondem à minoria dos casos. Em sua 
grande maioria, insisto, a prisão preventiva, no Brasil, é decretada por razões bem diversas à teoria da 
cautelaridade, e segue, como dito acima, a lógica da aceleração e a necessidade de se dar uma resposta imediata 
à violência. 
 
 Muito embora a legislação brasileira, em 2011, tenha adotado um sistema polimorfo de medidas 
cautelares, estabelecendo claramente a excepcionalidade da prisão preventiva e possibilitando formas 
alternativas (tais como, fiança, restrições de direitos, monitoramento eletrônico), a privação da liberdade segue 
sendo a principal base da intervenção cautelar na pessoa do acusado. 
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 Fica bastante clara, aqui, a manutenção de uma cultura inquisitiva, em que a apreensão do corpo do 
acusado aparece como a única forma de obtenção de prova (esquecendo-se que, numa democracia, a ninguém se 
exige produzir prova contra si próprio), por meio de confissões e delações, bem como a insistência em uma 
política criminal de defesa social, atravessada pelo discurso da eficiência punitiva, ainda que pagando o preço da 
violação dos direitos humanos das pessoas privadas de liberdade. 
 
 Sem dúvida, esse tipo de postura viola os valores insertos na Constituição brasileira, bem como nas 
Cartas Internacionais das quais o Brasil é signatário, em especial, o Pacto de San Jose da Costa Rica. 
 
 O gravíssimo risco que se tem corrido com essa prática é, portanto, o desrespeito ao princípio da 
presunção de inocência (basta lembrar, aqui, as lições de Luigi Ferrajoli para quem, inclusive, é praticamente 
impossível compatibilizar o instituto da prisão preventiva com a presunção de inocência) e, como consequência, 
o comprometimento do Estado Constitucional de Direito e da própria democracia.   
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