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Prefác io

Minha amiga e colega na prestigiosa Faculdade Nacional de Direito da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Professora Junya Barletta é uma das 
mais promissoras pesquisadoras das ciências criminais da atualidade. Suas pesquisas 
são tematizadas mais especificamente no âmbito do processo penal brasileiro. 

O livro que tenho o prazer de prefaciar é fruto de profunda pesquisa de 
doutoramento na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuali-
zada e pensada para o público que precisa de acesso a informações qualificadas 
na atual (e lamentável) quadra do punitivismo brasileiro.

Junya enfrenta o tormentoso tema da prisão provisória, mas o faz em 
perspectiva fundamentalmente voltada para análise dos parâmetros definidos 
pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

Para tanto inicia com uma importante abordagem sobre o encarcera-
mento em massa no mundo, na América Latina e no Brasil. Junya observa 
que o total de presos provisórios no país em meados de 2016 era de 40% do 
total de presos, ou 45% se contados também os presos em delegacias. Deixa 
claro que este número cresceu quase 180% entre 2000 e 2016, havendo um 
forte crescimento entre 2015 e 2016.

Agrego por minha conta e responsabilidade de prefaciante um dado que 
endossa a crítica da autora. Se tomarmos em conta apenas os presos provisórios 
no sistema penitenciário (292.450 presos), excluindo os presos em delegacia, 
e considerando que 74% desses presos provisórios – portanto, algo em torno 
de 216.000 – somente permanecem no sistema prisional por no máximo 
90 dias ou 3 meses, é possível concluir em números aproximados que a cada 
trimestre o mesmo número de pessoas é preso provisoriamente e libertado 
no Brasil, o que totalizaria um rotativo de 865.652 presos (resultado da mul-
tiplicação do número de presos do trimestre por quatro, que é o número de 
trimestres do ano), enquanto há um número também aproximado de 76.000 
presos provisórios (26%) que permanecem mais de 90 dias. Caso esses 26% 
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ficassem presos por pelo menos 12 meses (duradouros), seria correto, em 
termos de estimativa, afirmar que em ordem de grandeza o número de pre-
sos provisórios no ano de 2016 foi de aproximadamente 940.000 mil presos 
(em contas exatas 941.689), como resultado da soma dos presos provisórios 
rotativos e duradouros. 

Hoje, provavelmente, ultrapassa um milhão de presos provisórios por ano, 
o que, por si só, demonstra a importante do livro que o leitor tem em mãos.

O raciocínio crítico da autora é traçado a partir do questionamento 
sobre a verdadeira natureza da prisão provisória para além da declarada função 
cautelar. Isso leva a um divórcio entre a dogmática e a realidade das prisões 
provisórias na América Latina e no Brasil.

Junya segue para a análise do controle de convencionalidade no contexto 
latino-americano, em que os instrumentos internacionais servem de paradigma 
para a concreção dos direitos humanos. Não apenas os Estados-partes que se 
submetem ao sistema regional de proteção estão vinculados, como de outro 
ponto as próprias normas de direito interno devem se compatibilizar com as 
normas internacionais.

A Corte Internacional de Direitos Humanos ganha, nesse contexto, 
grande relevo, porquanto não apenas é órgão jurisdicional autônomo, 
mas também consultivo e, no âmbito do Sistema Interamericano suas 
decisões e seus pronunciamentos interpretativos passam a ter um papel 
fundamental na proteção dos Direitos Humanos na América Latina. E, 
quanto a Comissão, remata a autora: “os informes definitivos da CIDH tem 
valor interpretativo fundamental para guiar os Estados-partes no exercício 
concreto do controle de convencionalidade”.

Nesse contexto Junya aborda a posição brasileira a respeito, realizan-
do importante digressão até ao julgamento do Recurso Extraordinário 
466.343, sobre a prisão do depositário infiel, com sua contribuição para a 
adoção da posição de supralegalidade dos tratados internacionais de direitos 
humanos, sem porém descuidar de que o ponto mais importante é preci-
samente submeter as leis ao controle não apenas de constitucionalidade, 
mas também de convencionalidade.

Diante dessa base fundamental, Junya passa a enfrentar no capítulo 3 a 
importância dos pronunciamentos da Corte e da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos para definir os contornos da prisão cautelar no Brasil. 
Arrisco dizer que está aqui o ponto fundamental do livro, a pedra de toque. 
É nele que a autora apresenta a construção das orientações definidas pela 
Corte a partir de seus julgados e dos relatórios da Comissão.

Desta base, Junya passa à abordagem das reformas no Brasil até chegar 
ao sistema estabelecido pela Lei 12.403, as modificações produzidas pela lei, a 
excepcionalidade como decorrência da presunção de inocência, a proporcio-
nalidade, o prazo de duração, a contradição do juiz garantidor que ao mesmo 
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tempo pode decretar prisões de ofício, a inexistência de contraditório no ato 
da decretação, a institucionalização das audiências de custódia a despeito da 
sua não previsão no Código de Processo Penal e a omissão quanto ao reexame 
periódico dos limites da prisão preventiva. 

Todas essas análises são feitas a partir dos parâmetros estabelecidos pelo 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos a que a autora se referiu no 
capítulo 3 e, portanto, não me cabe adentrar às mesmas, já que o prefácio é 
um convite à leitura.

No derradeiro capítulo a autora invade a potência destruidora da prisão 
provisória, seus impactos sobre o preso e sua família, seus impactos sobre 
os direitos e garantias fundamentais, seus custos econômicos e sociais, para 
concluir que é preciso ressignificar os princípios que orientam e limitam a 
prisão provisória, não para legitimá-la, mas para indicar o “grau máximo de 
irracionalidade tolerável desta antecipação de pena”.

Leiam. É um livro fundamental, não apenas para ser lido, mas para ser 
constantemente consultado.

No Outono do Rio, 07 de junho de 2019.

Antonio Eduardo Ramires Santoro
Professor Titular do IBMEC/RJ; Professor Adjunto do  

PPGD/FND/UFRJ; Professor Adjunto do PPGD/UCP
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Int rodução

É frequente entre os juristas a afirmação de que a prisão provisória é 
um dos institutos mais polêmicos do Direito1: sua legitimação consiste no 
maior problema ou dificuldade do Direito Processual Penal2, assim como a 
tentativa de sua justificação externa ou meta-jurídica evidencia um confronto 
com a ideia de justiça3. Não obstante, esta modalidade de encarceramento 
subsiste nos ordenamentos jurídicos de todos os países do mundo ̶ inclusive 
das nações com considerável grau de democraticidade ̶ , como uma necessária 
medida de intervenção no direito de liberdade daquele que ainda não foi 
considerado culpado pela prática de crime. Contemplada nas normas internas 
e internacionais, aonde coexiste com o princípio de presunção de inocência e 
um arcabouço de direitos fundamentais e garantias processuais do imputado, a 
prisão provisória representa hoje a forma mais grave de ingerência do poder 
estatal na liberdade individual. 

No atual estágio de aperfeiçoamento teórico-científico alcançado pelas 
Ciências Penais, a prisão provisória é definida como uma medida processual, 

1 SANGUINÉ, Odone. Prisión provisional y derechos fundamentales. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2003; BINDER, Alberto M. La intolerabilidad de la prisión preventiva. Revista Pensamiento 
Penal, Buenos Aires, nº 128, 17-07-2011.

2 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón: teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 2005, pp. 551-561.
3 ARENAL, Concepción. Estudios penitenciarios. Madrid, 1877, p. 12; CARRARA, Francesco. 

Imoralidad de la prisión provisional. Trad. Manuel Quintanar. Cuadernos de Política Criminal, 
Madrid, Instituto Universitário de Criminologia, Universidad Complutense de Madrid, nº 
67, 1999, pp. 7-10; VITALE, Gustavo L. Encarcelamiento de presuntos inocentes: hacia la abolición 
de una barbarie. Buenos Aires: Hammurabi, 2007, pp. 55-60; MARTINI, Florencia María. 
Princípios de justicia y prisión preventiva. In: VITALE, Gustavo L.; GARCÍA, Gerardo 
Nicolás (compils.). Abolicionismo de la prisión sin condena: Una corriente latinoamericana en el 
siglo XXI. Buenos Aires: Del Puerto, 2011, pp. 159-190; TINEO, Isabel Caballero de. Prisión 
preventiva: immoralidad del encarcelamiento preventivo. In: CHIARA DÍAZ, Carlos Alberto; 
OBLIGADO, Daniel Horacio (coords.). Garantías, Medidas Cautelares y Impugnaciones en el 
Proceso Penal. Rosario: Editorial Jurídica Nova Tesis, 2005, pp. 511-527.
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de natureza cautelar, que incide sobre o indivíduo a quem se imputa o come-
timento de delito de especial gravidade, e que deverá ser autorizada pelo juiz, 
em caráter excepcional, de maneira fundamentada, quando for estritamente 
necessária para evitar um risco concreto à atividade persecutória do Estado ou 
ao resultado do processo penal, de maneira a não assumir funções punitivas. 
Neste sentido, a prisão provisória não deverá ser mais gravosa para o imputado 
do que a pena que se espera fixar em caso de posterior condenação, e, ademais, 
deverá ser autorizada somente quando as demais medidas cautelares pessoais, 
previstas em lei, não forem adequadas e suficientes para fazer frente à neces-
sidade acautelatória do processo. Por fim, a prisão cautelar deverá também ter 
uma duração razoável e estar submetida periodicamente a controle judicial 
quanto à sua necessidade, excepcionalidade e proporcionalidade. 

Tal estágio de desenvolvimento dogmático da prisão cautelar foi alcan-
çado durante os séculos XIX e XX, acompanhando o reconhecimento, no 
plano constitucional e internacional, de direitos e garantias fundamentais, que 
passaram a orientar a interpretação das normas do Direito Penal e Processual 
Penal como verdadeiros limites impostos à atuação do poder punitivo do Es-
tado.4 Assim, com a consolidação do Estado de direito moderno, a dogmática 
jurídica passou a aprimorar os princípios liberais do século XIX, enquanto 
postulados jurídico-políticos limitadores da ingerência estatal sobre os direitos 
das pessoas privadas de liberdade. O esforço empregado na legitimação jurídica 
da prisão provisória como um instrumento cautelar, a serviço do processo, e 
a concepção de seus princípios orientadores (judicialidade, excepcionalidade, 
subsidiariedade e proporcionalidade) tiveram como base o direito fundamental 
à liberdade do processado e o princípio político de presunção de inocência, 
insertos nas Cartas Políticas dos Estados. 

Na segunda metade do século XX, o Direito Processual Penal, orientado 
pelos tratados internacionais de direitos humanos, avançou no desenvolvi-
mento dos princípios de excepcionalidade e proporcionalidade da prisão 
cautelar. A discussão passou a girar em torno da importância da delimitação 
do prazo razoável da prisão preventiva e da imprescindibilidade de medidas 
cautelares pessoais menos invasivas à liberdade individual como alternativas 
ao encarceramento. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, vários tratados 
internacionais de direitos humanos consagraram o princípio da razoável 
duração do processo (ou direito fundamental do imputado a ser julgado sem 
dilações indevidas)5, o que estimulou o debate jurisprudencial no âmbito 

4 MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal: fundamentos (Tomo I). Buenos Aires: Editores Del 
Puerto, 2004, pp. 367-368. 

5 A preocupação mais intensa com o direito fundamental do imputado a ser julgado em prazo 
razoável, sem dilações indevidas, surgiu, após a Segunda Grande Guerra, na Declaração 
Americana dos Direitos e Deveres do Homem, de 1948, artigo XXV, e, em seguida, na 
Convenção Européia para a Proteção dos Direitos Humanos e as Liberdades Fundamentais 
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das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, e, posteriormente, na esfera 
dos Estados nacionais, sobretudo europeus. Ainda que a jurisprudência do 
Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) e, posteriormente da Corte 
Interamericana (Corte IDH), não tenha fixado expressamente uma obrigação 
dos Estados-partes de definir em sua legislação interna o prazo máximo da 
prisão preventiva e do processo penal, o debate culminou na regulamentação 
expressa e precisa do prazo-limite da prisão preventiva nos ordenamentos 
jurídicos da grande maioria dos Estados nacionais.6 

É fundamental se considerar que a previsão nas legislações nacionais 
de prazos máximos de duração da prisão preventiva e de medidas cautelares 
diversas da prisão representa, ao mesmo tempo, um aperfeiçoamento ou apro-
fundamento do sistema garantista e uma resposta política à necessidade de se 
reduzir substancialmente as possibilidades do encarceramento a título cautelar. 
No século XX, as Ciências Penais foram se afastando do trabalho meramente 
especulativo e neutro realizado pela dogmática jurídica para, impulsionados 
pelo desenvolvimento de trabalhos empíricos, ingressarem no terreno da 
crítica dos institutos jurídicos vigentes, procurando indicar respostas para a 
racionalização do poder punitivo a partir da verificação do funcionamento 
real do sistema penal e de suas dificuldades. Desde então, a prisão preventiva 
e as demais medidas de coerção pessoal tornaram-se um dos mais debatidos 
problemas de política criminal, tendo-se em vista a avaliação crítica de seu 
funcionamento na prática concreta, juntamente com outros temas, como a 
ineficácia da persecução penal e dos fins preventivos da pena privativa de 
liberdade versus o intenso processo de prisionização. Assim, o Direito Penal 
passa a problematizar a privação de liberdade como reação frente ao fato de-
lituoso, e o Direito Processual Penal dá início ao questionamento da prisão 
provisória enquanto meio para evitar a frustração da atividade persecutória 
do Estado e dos fins do processo.7

(1950), artigos 5.3 e 6.1; no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (de 1966, em 
vigor desde 1976), artigos 9.3 e 13.3.c; e na Convenção Americana de Direitos Humanos 
(de 1968, em vigor desde 1978), artigos 7.5 e 8.1: PASTOR, Daniel R. El plazo razonable 
en el proceso del Estado de derecho: una investigación acerca del problema de la excesiva duración del 
proceso penal y sus posibles soluciones. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2009, pp. 103 e 104.

6 Diversos países da Europa, como Espanha, França, Alemanha e Itália, deram início a um 
movimento para por fim à ausência de delimitação temporal do encarceramento durante 
o processo, regulamentando em seus Códigos de Processo Penal o prazo máximo da prisão 
preventiva: MAIER, Julio B. J. Limite temporal del encarcelamiento preventivo. Antología: el 
proceso penal contemporáneo. Lima: Palestra, 2008, p. 194. Da mesma forma, a grande maioria 
dos Estados americanos passou a prever expressamente prazos máximos de prisão preventiva: 
PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el proceso del Estado de derecho: una investigación 
acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y sus posibles soluciones. Buenos Aires: 
Ad-Hoc, 2009, p. 443.

7 MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal: fundamentos (Tomo I). Buenos Aires: Editores Del 
Puerto, 2004, pp. 371-382.
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Na América Latina, o debate em torno dos presos sin condena, notada-
mente através da Criminologia Crítica, foi estimulado por pesquisas empíricas 
conduzidas nos anos 80 por Eugênio Raúl Zaffaroni, Elías Carranza e outros 
autores8, que desnudaram a situação crítica dos sistemas penais da região, onde 
a porcentagem de presos provisórios superava amplamente o percentual de 
presos condenados. 

A realidade endêmica da prisão provisória na América Latina passou a ser 
vista, primeiramente, como uma grave disfunção da justiça penal, influenciando 
fortemente o movimento de reforma judicial em vários países da região e 
o debate em torno da importância do processo penal acusatório, mediante 
juízo oral, público e contraditório.9 A prisão preventiva era utilizada de forma 
ampla e consistente com os princípios e lógicas que impunham os sistemas 
inquisitoriais vigentes na região. Assim, nos anos 90 e início dos anos 2000, 
iniciou-se na América Latina um processo de reforma processual penal que 
impactou, em intensidade e graus diferenciados, os distintos países do conti-
nente. Este amplo processo de reforma contemplou uma mudança no regime 
legal da prisão provisória, com o objetivo de alterar a lógica da antecipação 
de pena, até então dominante, para uma lógica cautelar, agasalhada pela ju-
risprudência do Sistema Interamericano.10 Buscou também, na maioria das 
legislações, estabelecer limites temporais máximos à prisão preventiva, me-
diante procedimento complementar de revisão periódica da necessidade de 
sua manutenção, e prever medidas cautelares alternativas ao encarceramento.11 

Não obstante, passados vários anos e após diversas reformas legislativas, 
a situação da prisão provisória na América Latina não foi de fato revertida. 
Ainda que, nos primeiros anos, as reformas processuais na região tenham 
produzido um impacto aparentemente positivo, com diminuição do uso da 
prisão preventiva, os resultados em médio prazo mostraram-se bastante he-
terogêneos: alguns países, sobretudo aqueles cuja reforma se deu nos anos 90 

8 CARRANZA, Elías; MORA, Luis Paulino; HOUED, Mario; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. 
El preso sin condena en America Latina y el Caribe: estudio comparativo, estadistico y legal de treinta 
paises, y propuestas para reducir el fenómeno. ILANUD: San José, 1983. Posteriormente, Elías 
Carranza, como Diretor do ILANUD, deu continuidade aos monitoramentos e às análises 
empíricas sobre a prisão provisória na América Latina, conforme se destacará no capítulo 1.

9 BINDER, Alberto M. Del preso sin condena al condenado sin juicio: política procesal y 
abreviación del proceso. In: BINDER, Alberto M. Justicia Penal y Estado de Derecho. Buenos 
Aires: Ad-Hoc, 2004, pp. 271 e 272.

10 DUCE J., Mauricio; FUENTES M., Claudio; RIEGO R., Cristián. La reforma procesal 
penal en América Latina y su impacto en el uso de la prisión preventiva. In: RIEGO, Cris-
tián; DUCE, Mauricio (Dir.). Prisión Preventiva y Reforma Procesal Pena en América Latina: 
Evaluación y Perspectivas (vol. 1). Santiago, Chile: CEJA, 2009, p. 24.

11 DUCE J., Mauricio; FUENTES M., Claudio; RIEGO R., Cristián. La reforma procesal 
penal en América Latina y su impacto en el uso de la prisión preventiva. In: RIEGO, Cris-
tián; DUCE, Mauricio (Dir.). Prisión Preventiva y Reforma Procesal Pena en América Latina: 
Evaluación y Perspectivas (vol. 1). Santiago, Chile: CEJA, 2009, pp. 33-37.
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do século passado, consolidaram um fenômeno de redução da porcentagem 
e do número de presos provisórios por cada 100.000 habitantes, ao passo que, 
na maioria dos demais Estados atravessados por reformas, o impacto positivo 
dos primeiros anos manteve-se estático no tempo.12 Além disso, a maioria dos 
países não foi capaz de estabelecer mecanismos e políticas importantes de 
controle da prisão provisória, como a oralidade nas etapas prévias do processo, 
mediante audiência para autorização da prisão e demais medidas cautelares, 
e o fortalecimento do trabalho das Defensorias Públicas, para um exercício 
mais eficiente do direito de defesa.13 

Por outro lado, paralelamente ao processo de reforma, ocorreram e 
ainda se produzem na região contra-reformas políticas e legislativas, que vem 
dando causa a um retrocesso no tratamento normativo das medidas cautelares 
pessoais.14 Vários sistemas processuais voltaram a contemplar modalidades de 
prisão processual obrigatória, fundadas somente na gravidade do delito; a 
autorizar a prisão preventiva com fins preventivos atribuídos à pena, como 
evitar a reiteração delituosa; e a prever prazos extremamente longos e, portanto, 
irrazoáveis de duração do encarceramento.15 Outra questão, que permeia o 
emprego abusivo da prisão preventiva em todos os países latino-americanos, é 
a necessidade de se conferir eficácia às medidas cautelares, mediante políticas 
que favoreçam o seu uso e de mecanismos que as controlem.16 As pressões 

12 Consoante análise realizada em 2008 por pesquisadores do Centro de Estudios de Justicia de las 
Américas (CEJA), os Estados de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela e a Província 
de Buenos Aires (Argentina) consolidaram o fenômeno de redução de presos provisórios, 
verificado nos primeiros anos de reforma. Por outro lado, Bolívia, Honduras, Chile, Co-
lômbia, Equador, Nicarágua, República Dominicana e Paraguai não deram continuidade 
ao impacto positivo de racionalização ocorrido nos dos primeiros dois a três anos: DUCE 
J., Mauricio; FUENTES M., Claudio; RIEGO R., Cristián. La reforma procesal penal en 
América Latina y su impacto en el uso de la prisión preventiva. In: RIEGO, Cristián; DUCE, 
Mauricio (Dir.). Prisión Preventiva y Reforma Procesal Pena en América Latina: Evaluación y 
Perspectivas (vol. 1). Santiago, Chile: CEJA, 2009.

13 DUCE J., Mauricio; FUENTES M., Claudio; RIEGO R., Cristián. La reforma procesal 
penal en América Latina y su impacto en el uso de la prisión preventiva. In: RIEGO, Cris-
tián; DUCE, Mauricio (Dir.). Prisión Preventiva y Reforma Procesal Pena en América Latina: 
Evaluación y Perspectivas (vol. 1). Santiago, Chile: CEJA, 2009, pp. 69-71.

14 CIDH. Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en Las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc 
46/13, 30 de dezembro de 2013. Disponível em http://www.oas.org/es/cidh/ppl/infor-
mes/tematicos.asp, acesso em 10-01-2012, pp. 34-45; MAUREIRA, Régimen de prisión 
preventiva en América Latina: la pena anticipada, la lógica cautelar y la contrareforma. 
Sistemas Judiciales: Una perspectiva integral sobre la administración de justicia - Prisión Preventiva, 
CEJA, ano 7, nº 14, 2010, pp. 37-45.

15 LORENZO, Leticia; RIEGO, Cristián; DUCE, Mauricio (Coord.). Prisión Preventiva y Reforma 
Procesal Penal en América Latina: Evaluación y Perspectivas (vol. 2). Santiago, Chile: CEJA, 2011. 

16 SOLÍS, Javier Carrasco. Servicios de evaluación de riesgos y supervisión: mecanismos para 
el manejo de las medidas cautelares. Sistemas Judiciales: Una perspectiva integral sobre la admi-
nistración de justicia - Prisión Preventiva, CEJA, ano 7, nº 14, 2010, pp. 12-18; Fundación Paz 
Ciudadana. El sistema de medidas cautelares en Chile: análisis de su funcionamiento entre 2005 
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políticas e midiáticas, que ameaçam a independência judicial nas decisões 
sobre prisão preventiva e demais medidas que incidem sobre a liberdade do 
imputado, também consistem em outro ponto relevante, denunciado por 
organizações da sociedade civil e de defesa dos direitos humanos na região.17

O uso desmedido da prisão preventiva ainda está presente na maioria 
absoluta dos Estados latino-americanos, como uma das principais causas da 
superlotação carcerária e do quadro de sistemáticas violações dos direitos 
fundamentais dos presos. E este fenômeno não se deve apenas às involuções 
legislativas citadas, mas, sobretudo, às práticas que permeiam o emprego pre-
ferencial da prisão provisória na região. Verifica-se, com especial destaque para 
a situação concreta dos Estados latino-americanos, uma profunda distância, 
um verdadeiro abismo entre o ser e o dever ser no âmbito jurídico- penal.18 
Este divórcio é flagrante no uso da prisão preventiva. Assim, ainda que se 
tenha alcançado, no plano legal e dogmático, um aperfeiçoamento do insti-
tuto enquanto medida cautelar excepcional, sobretudo a partir dos influxos 
da jurisprudência do Sistema Interamericano, a prisão provisória, na prática, 
desvirtua suas declaradas funções, afetando profundamente o funcionamento 
dos sistemas penais e os direitos fundamentais dos imputados. 

Julio B. J. Maier reconhece, tendo em vista o panorama atual da prisão 
preventiva, sobretudo na América Latina, que a prisão processual tornou-se um 
tema perigoso para o Estado democrático de direito.19 O autor aponta que o problema 
da prisão preventiva agravou-se desde vários pontos de vista: (i) teórico-científico 
e legislativo, porque se passou a conceber a prisão processual como ferramenta 
preventiva, sem qualquer pudor, desvirtuando sua natureza e fins processuais; 
(ii) prático-empírico, porque o problema se intensificou a ponto de distorcer as 
funções de instituições estatais como a Polícia e suas delegacias, transformadas 
em penitenciárias; e (iii) político, porque a defesa da prisão preventiva como 
medida excepcional é posição socialmente minoritária.20

y 2010, Chile, junho de 2011; SCHÖNTEICH, Martín; TOMASINI-JOSHI, Denise 
(coords.). Programa de Medidas Cautelares: Experiencias para equilibrar presunción de inocencia y 
seguridad ciudadana. México: Open Society, 2010.

17 PÁSARA, Luis. La prisión preventiva y el exercicio de la independencia judicial: Análisis 
comparativo. Due Process of Law Foundation (DPLf). Independencia judicial insuficiente, prisión 
preventiva deformada: Los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, Washington, 2013, pp. 
5-28; CIDH. Informe sobre el Uso de la Prisión Preventiva en Las Américas. OEA/Ser.L/V/II. 
Doc 46/13, 30 de dezembro de 2013, pp. 46-53.

18 GUSIS, Gabriela L.; VEGA, Pablo D. El encarcelamiento en América Latina: perspectivas 
y propuestas. In: ZAFFARONI, Eugenio Raúl (Dir.); VACANI, Pablo Andrés. La Medida 
del Castigo: el deber de compensación por penas ilegales. Buenos Aires: Ediar, 2012, pp. 53-55.

19 MAIER, Julio B. J. La privación de la libertad durante el procedimiento penal: El encarce-
lamiento preventivo hoy. In: ANITUA, Gabriel Ignacio; TEDESCO, Ignacio F (Comp.). La 
cultura penal: homenaje al professor Edmundo S. Hendler. Buenos Aires: Del Puerto, 2009, p. 399.

20 MAIER, Julio B. J. La privación de la libertad durante el procedimiento penal: El encarce-
lamiento preventivo hoy. In: ANITUA, Gabriel Ignacio; TEDESCO, Ignacio F (Comp.). 
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Em verdade, a prisão provisória deve ser vista, nos dias atuais, como um 
problema complexo, de múltiplas dimensões.21 Ela não está apenas associada 
à hiperinflação carcerária, mas consiste em um problema em si, que afeta, de 
forma dolorosa, os direitos humanos. Consoante Alberto Binder, a prisão 
preventiva é, em vários sentidos, “a instituição maldita do direito processual”.22 
Primeiramente, porque, grande parte das construções teóricas e normativas 
que sustentam o processo penal moderno, garantista e democrático, colidem 
bruscamente com a realidade massiva do encarceramento durante o processo, 
fenômeno que representa a negação dos princípios que orientam o instituto. 
Em segundo lugar, a prisão preventiva consiste em eterna problemática, por-
que ainda não se encontrou uma política constante para a sua racionalização 
e redução e nunca se sabe quando se está na iminência de um novo período 
de expansão do encarceramento. Com efeito, a política reducionista do en-
carceramento processual, através do fortalecimento dos limites constitucionais 
e convencionais, é constantemente atravessada por outros períodos de adoção 
de políticas de expansão. Em terceiro lugar, porque ainda não foi possível 
se chegar à adequada definição teórica de uma medida, uma prática e um 
sistema que resistem a uma explicação baseada em conceitos tradicionais. E, 
por fim, porque a prisão preventiva é a grande ferramenta da seletividade que 
empurra os setores mais carentes da sociedade a um confinamento cada vez 
mais próximo das penas cruéis e infamantes. Por todos estes motivos, quem 
diga que a prisão preventiva consiste em puro instrumento de cautela, estará 
fechando os olhos diante da mais clara das realidades.23

Entende-se que, dentre as diversas perspectivas de análise que a prisão 
provisória comporta, ela deverá ser encarada, nos dias de hoje, a partir de seu 
funcionamento real como exercício de poder punitivo e como uma questão 
fundamental de direitos humanos. Cumpre atualmente à política criminal a 
tarefa de dar seguimento ao trabalho, iniciado no século passado, de crítica 
aos institutos jurídicos vigentes, para propor sua modificação, substituição ou 
erradicação a partir dos resultados concretos que estes têm produzido na vida 
real. Esta avaliação crítica do funcionamento dos sistemas penais concretos e 
a discussão em torno das políticas públicas a serem adotadas para o seu me-

La cultura penal: homenaje al professor Edmundo S. Hendler. Buenos Aires: Del Puerto, 2009, 
p. 399.

21 SANGUINÉ, Odone. Prisión provisional y derechos fundamentales. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2003, pp. 23-28.

22 BINDER, Alberto M. La intolerabilidad de la prisión preventiva. Revista Pensamiento Penal, 
Buenos Aires, nº 128, 17-07-2011.

23 BINDER, Alberto M. La intolerabilidad de la prisión preventiva; ZAFFARONI, Eugenio 
Raúl. O inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 113; 
GARCÍA, Gerardo Nicolás. La prisión preventiva es una pena. In: VITALE, Gustavo L.; 
GARCÍA, Gerardo Nicolás (compils.). Abolicionismo de la prisión sin condena: una corriente 
latinoamericana em siglo XXI. Buenos Aires: Del Puerto, 2011, p. 37.
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lhoramento deverão pautar-se fundamentalmente na perspectiva dos direitos 
humanos. Em outras palavras, o adequado funcionamento do sistema penal, 
de acordo com as premissas do Estado de Direito, é aquele que preserva e 
aperfeiçoa, em sua prática cotidiana, os direitos fundamentais dos imputados. 
Isso implica um compromisso do processo penal, o que significa, em outras 
palavras, que cada problema suscitado e cada solução proposta deverão ser consideradas 
e avaliadas, tanto no plano legislativo quanto no plano judicial, através da lupa dos 
direitos humanos.24 

Não é por outro motivo que os desafios que se apresentam para o pro-
cesso penal no século XXI (e que estão na pauta de discussão da doutrina 
estrangeira), situam-se no plano da eficácia ou ineficácia dos sistemas garantistas 
das Constituições e dos tratados internacionais de direitos humanos.25 Assim, 
o questionamento crítico de institutos e práticas que afetam drasticamente a 
dignidade das pessoas, como a prisão preventiva, é uma necessidade política 
e razão de ser das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, que passam a 
exigir uma reconfiguração da noção de soberania, cunhada em outros tempos 
e para outros fins. 26 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) tem reconheci-
do incisivamente que a antecipação de pena que representa a prisão preventiva, 
sobretudo quando se prolonga no tempo, consiste no mais grave problema 
dos sistemas de justiça penal nos Estados americanos.27 A partir deste reco-
nhecimento, os órgãos do SIDH construíram uma substancial jurisprudência 
sobre o tema, que deverá pautar o tratamento legislativo da prisão preventiva 
e as práticas de todos os atores dos sistemas penais nos Estados americanos.

No Brasil, o debate jurídico sobre a prisão provisória girou, durante 
longo período de tempo, em torno de sua definição dogmática como medida 
processual, de natureza cautelar, sobretudo após o advento da Constituição 
de 1988, que inseriu uma indeclinável pauta principiológica e garantista às 
discussões travadas na doutrina e na jurisprudência acerca da instrumentalidade 
e excepcionalidade do instituto. Ainda que de forma lenta e paulatina, o Brasil 
avançou consideravelmente no debate sobre a técnica da cautelaridade para a 

24 MAIER, Julio B. J. ¿Es posible todavía la realización del proceso penal en el marco de un 
Estado de derecho? Revista de Ciencias Jurídicas ¿Más Derecho?, Buenos Aires, n. 1, 2000, pp. 
280-281. 

25 LOPES JR., Aury. (Re)pensando os sistemas processuais em democracia: a estafa do 
tradicional problema inquisitório x acusatório. Boletim IBCCrim, ano 21, nº 251, 
out./2013, p. 5.

26 PRADO, Geraldo. Excepcionalidade da prisão provisória. In: FERNANDES, Og (coord.). 
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas: comentários à Lei 12.403, de 
04.05.2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 125.

27 Voto do Juiz Sergio García Ramirez na decisão do Caso Tibi vs. Equador: Corte IDH. 
Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, p. 18.
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definição da fundamentação e dos pressupostos legítimos da prisão provisória, 
à luz do direito de liberdade e do princípio de presunção de inocência, e no 
desenvolvimento de outros princípios norteadores da privação de liberdade 
a título cautelar. 

Não obstante, diversamente de outros Estados latino-americanos, o 
debate em torno dos parâmetros ou limites da prisão provisória no Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos, tanto no plano teórico-dogmático 
quanto no plano prático e jurisprudencial, ainda é incipiente no Brasil. Há 
no país uma grave deficiência neste sentido, que muitas vezes caracteriza-se 
como desconhecimento ou velado desinteresse sobre o Direito Internacional 
dos Direitos Humanos e sobre o funcionamento e a jurisprudência do SIDH 
por parte dos atores do sistema de justiça criminal e também da academia. 
Assim, o Brasil ainda não avançou no desenvolvimento dos parâmetros da 
prisão provisória, traçados pelo SIDH, e que deverão nortear a interpretação 
e aplicação da medida e dos princípios que a orientam e limitam.

Por outro lado, o Brasil, ainda que de forma tardia em comparação com 
outros países da América Latina, vive neste momento um profundo repen-
sar dos institutos e categorias do Direito Processual Penal, carreado pelas 
mudanças legislativas recentes, dentre elas, do sistema de medidas cautelares 
pessoais, ocorrida em 2011, e pelas discussões a respeito de novas mudanças 
que poderão ser incorporadas com a futura aprovação do Projeto de novo 
Código de Processo Penal brasileiro, em tramitação no Congresso Nacional 
(PLS 156/09). 

Em 2008, a problemática da prisão preventiva atingiu seu cume no Brasil, 
devido à publicidade que se passou finalmente a dar ao número abusivo de 
presos provisórios custodiados no sistema carcerário brasileiro, através de dados 
oficiais disponibilizados pelo Ministério da Justiça. Pressionado pelo núme-
ro excessivo de presos provisórios no país e pelas exigências internacionais, 
o Legislativo aprovou, em 2011, projeto de reforma parcial do Código de 
Processo Penal, que, em trâmite desde 2001, propunha alterações relevantes 
no sistema de cautelares pessoais. Com a reforma, o sistema processual penal 
pátrio finalmente alinhou-se à política criminal recomendada pelas Cortes 
Internacionais de Direitos Humanos, passando a prever um sistema multifa-
cetado de medidas cautelares alternativas à prisão processual, dentre outras 
modificações substanciais.

Entende-se que, no contexto nacional e latino-americano descritos, 
tornou-se fundamental nos dias de hoje indagar e investigar a problemática 
da prisão preventiva no Brasil, a partir de seu funcionamento real, no plano dos 
direitos humanos. Tendo-se em vista a porcentagem de presos provisórios no 
país e sua expansão, as modificações no sistema cautelar pátrio ocorridas em 
2011, bem como as decisões jurisprudenciais que se seguiram, o rico substrato 
jurisprudencial desenvolvido pelo Sistema Interamericano sobre os parâmetros 
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da prisão preventiva, e as discussões travadas sobre o tema pelo pensamento 
crítico na América Latina, entende-se que a problemática da prisão cautelar 
adquiriu novo fôlego, suscitando novos questionamentos. 

No capítulo 1, realizou-se uma análise empírica das informações e 
dados disponibilizados pelo Ministério da Justiça sobre presos provisórios 
custodiados no sistema prisional brasileiro, buscando uma primeira avaliação 
da realidade da prisão provisória no país, a partir de seu contraste com a legis-
lação vigente e com o tratamento dogmático que ela recebe tradicionalmente 
como medida cautelar.

No capítulo 2, teceu-se discussão a respeito da obrigatoriedade dos 
tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado brasi-
leiro, sobre a força e valor dos pronunciamentos interpretativos dos órgãos 
do SIDH e também sobre o necessário controle de convencionalidade que 
deverá permear a elaboração e interpretação das leis e demais atos dos agentes 
estatais. Trata-se de tema atual, intensamente discutido por constitucionalistas 
e internacionalistas, sobretudo na América Latina, mas ainda pouco explorado 
no Brasil no âmbito penal e processual penal. 

No capítulo 3, realizou-se estudo aprofundado da jurisprudência con-
solidada do Sistema Interamericano a respeito do tema. Analisou-se quatorze 
casos contenciosos paradigmáticos examinados pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (Corte IDH) e pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH), com o objetivo de sistematizar o entendimento do SIDH 
sobre os parâmetros da prisão provisória de acordo com os tratados protetivos, 
e, baseado nele, avaliar o atual sistema de cautelares pessoais brasileiro.

No capítulo 4, foi feita uma análise jurídica e histórica da legislação 
sobre prisão provisória e de sua aplicação no Brasil, buscando-se identificar 
avanços, continuidades e retrocessos à luz dos parâmetros do Estado de direito 
ou da tutela dos direitos fundamentais do imputado preso, até se chegar às 
reformas legislativas mais recentes, ocorridas em 2008 e 2011. Trata-se de um 
itinerário necessário para, enfim, no capítulo 5, adentrar-se na análise da Lei 
nº 12.403/2011, que modificou o sistema de cautelares pessoais brasileiro. 

No capítulo 5, analisou-se a reforma do sistema de cautelares pessoais 
brasileiro à luz dos parâmetros em matéria de direitos humanos discutidos 
nos capítulos anteriores. Esta análise teve como norte os parâmetros traçados 
na jurisprudência do Sistema Interamericano, delineados no capítulo 3.

Por fim, no capítulo 6, retomou-se a discussão da prisão provisória 
a partir de seu funcionamento real, procurando-se sublinhar seus impactos 
humanos, sociais e econômicos, com foco central na realidade da América 
Latina e, mais especificamente, do Brasil. Assim, redimensionando a prisão 
preventiva como exercício de poder punitivo, buscou-se mostrar a extensão 
e a transcendência dos efeitos produzidos pela prisão provisória no imputa-
do, em suas famílias, comunidades e Estados, e também identificar os grupos 
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vulneráveis que ela atinge. A partir da descrição destes impactos, procurou-se 
ressignificar a prisão provisória, questionando os mitos que a envolvem, e 
oferecer uma perspectiva de redimensionamento jurídico do castigo que ela 
representa, em seus aspectos quantitativo e qualitativo. 
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