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RESUMO

A Constituição Federal optou por adotar a liberdade do acusado como regra, sendo que a segregação deve ser tomada como medida excepcional. 
Contudo, o que se tem visto na prática não se coaduna com a realidade desejada pelo legislador constituinte. Nesse viés, entra em cena a prisão 
preventiva, espécie de prisão cautelar que, em regra, deveria ser adotada somente quando fossem inadequadas ou insuficientes as medidas 
cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Seja pela falta de técnica do legislador ou pela 
aparente postura punitivista que o Poder Judiciário tem adotado, a prisão tem sido a regra - em que pese as mudanças trazidas pela Lei n. 
12.403/11- em confronto com os princípios constitucionais trazidos na Carta Magna e nas Convenções Internacionais das quais o Brasil é 
signatário. Daí surge o ponto principal da questão, que é a ausência de fixação de um prazo em que deve perdurar a prisão preventiva do acusado, 
posto que a noção de prazo razoável tem um caráter cheio de subjetivismos, ficando o acusado à mercê da arbitrariedade do julgador. Dessa 
forma, diante da ausência de delimitação de alguns institutos jurídicos, em especial às circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (garantia 
da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e aplicação da lei penal), a doutrina tem feito duras críticas sobre o tema, relacionada ao 
seu conceito e necessidade de aplicação ao caso concreto. Ademais, diante desse cenário, introduziu-se no ordenamento jurídico o direito à 
razoável duração do processo, garantindo de forma expressa que um processo deve ter uma duração adequada e, por certo, a própria prisão 
cautelar. Porém, não deixou claro o que seria um prazo razoável. Com o presente artigo, objetivou-se traçar um cenário a respeito da prisão 
preventiva no atual sistema jurídico-penal brasileiro, adotando como metodologia a pesquisa jurisprudencial e bibliográfica sobre o tema. 
Conforme afirmado, a segregação cautelar, decretada antes da sentença penal condenatória, tem tomado contornos de antecipação de pena, o 
que justifica a crítica e indignação de diversos autores sobre esse instituto. Com o intuito de diminuir os efeitos perversos da pena sobre o 
acusado, tem-se, num primeiro momento, que o prazo razoável para duração da prisão preventiva seria a soma de todos os prazos do 
procedimento ordinário do CPP, e que eventual postergação nesse prazo causaria constrangimento ilegal. Após, com as reformas ocorridas, o 
prazo passou a variar, tendo a própria jurisprudência buscado flexibilizá-lo, sob a contenda de que deve ser analisado em relação à complexidade 
do caso concreto. Com efeito, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 8.045/10, que institui o novo CPP, trazendo em seu texto 
prazos concretos para duração da prisão preventiva. Podemos visualizar então que o atual sistema processual penal anseia por mudanças, para 
enfim se efetivaram os direitos e princípios insculpidos na CF. O PL n. 8.045/10, em que pese as críticas que mereça, posto que eivado de certa 
desproporcionalidade em seus prazos, merece ser visto com bons olhos, porque mesmo que de maneira tímida tem buscado dar maior atenção 
aos princípios constitucionais, para enfim chegar-se a um processo penal democrático.

Ciências Jurídicas

Direito
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


