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“A paz jamais será alcançada com violência.” 

(LAWLIET, L. Death Note, Anime, 2006-
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RESUMO 

 

O direito de apelar em liberdade é uma regra de tratamento que veda ao juiz encarcerar o réu 

antes do trânsito em julgado da sentença, uma vez que um indivíduo, em regra, só pode ser 

recolhido quando for considerado culpado por uma sentença penal transitada em julgado. Não 

obstante, essa regra é excepcionada pelas prisões provisórias, dentre elas, a prisão preventiva. 

Esta pode ser decretada em qualquer momento do inquérito policial ou da instrução penal, 

desde que seja verificado a incidência de alguma das condições previstas em lei. Tal prisão é 

uma medida de natureza cautelar, portanto, não é imposta como forma de sancionar o réu. Os 

fundamentos que justificam a aplicação da prisão preventiva são a garantia de ordem pública, 

a garantia de aplicação da lei penal, a garantia de ordem econômica e a conveniência da 

instrução criminal. O debate do tema surge nos casos em que o acusado já se encontra 

encarcerado preventiva e tem mantida sua prisão preventiva, no momento da prolação da 

sentença, sob o fundamento de que não há lógica conceder ao denunciado o direito de apelar 

em liberdade se ele já respondeu todo o processo encarcerado. O presente trabalho se utiliza 

de vasto ampla bibliografia, baseando-se em artigos científicos, livros, teses, legislação 

aplicada, material de apoio de livros e jurisprudência do STF e do STJ. Por meio das decisões 

das cortes, serão vislumbrados os entendimentos dominantes, bem como os principais pontos 

de debates a respeito do tema para se analisar cada um especificamente. Ao final, percebe-se 

que a jurisprudência oriunda da decisão do STF deve ter sua aplicação afastada, tendo em 

vista que não há previsão legal para negar o direito de apelar em liberdade com base na 

condição de ter permanecido encarcerado durante o processo, bem como alguns julgadores 

tem aplicado de forma incompleta a decisão da corte. Além disso, a orientação dominante no 

STJ, em relação à necessidade de adequar a prisão preventiva ao regime inicial de 

cumprimento de pena ao negar o direito de apelar em liberdade, deve ser superada, uma vez 

que tal entendimento fere o princípio da individualização da pena, viola a regra da 

proporcionalidade, constitui execução antecipada da pena de forma indireta, bem como as 

regras de recolhimento relativas à prisão preventiva são muito divergentes dos regimes 

diversos do fechado. Dessa forma, só se pode negar o direito de apelar em liberdade caso o 

réu tenha sido condenado à regime fechado, bem como seja verificado se os motivos que 

ensejaram a prisão preventiva persistem. 

 

Palavras-chave: Direito de apelar, Liberdade, Prisão Preventiva, Réu Preso, Instrução, 

Regime Semiaberto, Regime aberto. 



 

ABSTRACT 

 

The right to appeal in freedom is a rule of treatment that prohibits the judge from incarcerate, 

the defendant before the final sentence, as the individual, in rule, can only be arrested when 

found guilty of a criminal final judgment. However, this rule is excepted by interim arrests, 

including temporary custody. This can be ordered at any time of the police investigation or 

prosecution, since it is verified the incidence of any of the conditions provided by law. This 

arrest is a measure of precautionary nature, so it is not imposed as a way to punish the 

defendant. The fundamentals that justify the application of preventive detention are 

guaranteed by public order, by the application of criminal law, of economic order and the 

convenience of criminal instruction. The debate on the subject arises in cases where the 

accused is already incarcerated preventive and has maintained his custody, at the time of 

delivery of the sentence, on the grounds that it is not logical to grant the accused the right to 

appeal in freedom if he’s already responded to the whole process incarcerated. The present 

work uses a vast bibliography, based on scientific articles, books, theses, applied legislation, 

book support material and jurisprudence of STF and STJ. Through the court’s decisions, the 

dominant understandings will be glimpsed, as well as the main points of debate on the subject 

to analyze each one specifically. It is clear that the case-law stemming from the STF's 

decision must be dismissed, since there is no legal provision to deny the right to appeal on the 

basis of the condition of having been incarcerated during the proceedings, as some judges 

have applied the court's decision incompletely. In addition, the STJ´s dominant orientation, 

regarding the need to adjust pre-trial detention to the initial regime of punishment by denying 

the right to appeal in freedom, must be overcome, once that the understanding violates the 

principle of individualized sentencing, violates the proportionality rule, constitutes early 

execution of the sentence in an indirect manner, and the rules of recollection relating to pre-

trial detention are very different from other conditions  than closed condition. In this way, the 

right to appeal for release can only be denied if the defendant has been sentenced to the closed 

condition, and it must be ascertained whether the grounds for pre-trial detention persist. 

 

Key words: Right of appeal, Freedom, Preventive detention, Defendant, Education, Semi-

open condition, Open condition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, trataremos da negativa do direito de apelar em liberdade para um 

réu que permaneceu preso preventivamente durante a instrução processual penal, a partir de 

uma análise crítica e jurisprudencial das decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça. 

O referido tema foi escolhido devido a um caso concreto no qual tive a 

oportunidade de trabalhar durante meu estágio na Defensoria Pública do Estado, onde o réu, 

assistido pela Defensoria, teve seu apelo em liberdade negado pelo juiz, no momento da 

prolação da sentença, com a fundamentação de que o réu já respondeu todo o processo 

encarcerado, de modo que não havia lógica permitir que ele recorresse em liberdade. Tal 

situação acarretou a impetração de habeas corpus contra decisão do magistrado, o qual foi 

indeferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ensejando, assim, a interposição de Recurso 

Ordinário contra a decisão do TJCE. 

Ao elaborar o recurso, pude vislumbrar que existiam decisões do STJ favoráveis e 

desfavoráveis ao réu, bem como diversos elementos utilizados nas decisões não eram 

examinados com profundidade pelos ministros. Isso acarretou inquietação por perceber que, 

apesar de existir certa orientação dominante na jurisprudência, diversos elementos e 

argumentos restavam por não serem investigados de forma suficiente. 

Nesse contexto, o presente trabalho visa a examinar a jurisprudência dos tribunais 

superiores, a fim de entender a origem da orientação dominante em cada corte a respeito do 

tema, bem como investigar como essa jurisprudência é aplicada, expor os argumentos 

contrários das orientações para, por fim, realizar uma análise crítica da jurisprudência. 

A metodologia do trabalho consiste em um vasto estudo doutrinário, por meio de 

livros e artigos, e análises jurisprudenciais, por meio do estudo dos acórdãos do STJ e do STF. 

No primeiro capítulo, realizaremos um estudo doutrinário a respeito dos principais 

institutos que são objetos do trabalho, a regra da não culpabilidade e a prisão preventiva, 

fornecendo os parâmetros necessários para entender a origem e as características do direito de 

apelar em liberdade, bem como as condições em que a prisão preventiva pode ser decretada. 

No segundo capítulo, procederemos pela análise das decisões do STF, com o fito 

de entender a origem da decisão usada como parâmetro pelos juízes, desembargadores e 

ministros para negar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade em virtude de ele ter 

respondido todo o processo encarcerado e investigar como esse entendimento é aplicado. 
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Além disso, também faremos uma análise das decisões do STJ, a fim de investigar qual a 

orientação dominante na corte sobre o tema, mais especificamente sobre a compatibilidade da 

prisão preventiva com regimes de encarceramento diversos do fechado, bem como expor os 

argumentos exarados nos debates ocorridos na corte. 

No último capítulo, vamos examinar se a jurisprudência do STF possui 

fundamentação no Código de Processo Penal e se essa jurisprudência é aplicada de forma 

correta pelos demais julgadores. Ademais, em relação à jurisprudência do STJ, realizaremos 

uma análise crítica a respeito da orientação dominante, tomando por base os argumentos 

vislumbrados no capítulo anterior os quais foram exarados pelos ministros durante os debates 

a respeito do tema. 
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2 ESTADO DE INOCÊCIA, DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E PRISÃO 

PREVENTIVA 
Neste primeiro capítulo, realizaremos um estudo doutrinário a respeito dos 

principais institutos concernentes a este trabalho. Analisaremos o conceito, a evolução 

histórica, os limites, a forma de interpretar e outros aspectos relativos ao estado de inocência, 

o qual dá origem ao direito de apelar em liberdade. Além disso, estabeleceremos os conceitos, 

regras, hipóteses e fatores que influencia no instituto da segregação cautelar. 

 

2.1. Estado de Inocência 

2.1.1. Conceito 

O estado de inocência consiste em princípio basilar do Direito Processual Penal, 

previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 19881, sendo, também direito 

fundamental expresso, o qual prevê que ninguém será considerado culpado até a sentença 

penal irrecorrível, gerando a coisa julgada de autoridade relativa2. 

Inicialmente, apesar do termo presunção de inocência ter se popularizado na 

doutrina, a Constituição de 1988, na realidade, consagra a não culpabilidade como princípio. 

No âmbito técnico, quando se menciona a palavra “presunção”, tal termo é tido como a 

operação lógico-dedutiva que atrela determinado fato provado a outro que estar sendo 

provado. A Constituição não busca presumir uma inocência, mas sim garantir que ninguém 

seja considerado culpado até sentença condenatória definitiva3. Devido a isso, nos referiremos 

neste trabalho como “não culpabilidade” ou “estado de inocência. 

O estado de inocência é oriundo do próprio nascimento do indivíduo, constituindo 

uma característica inerente ao ser humano. Isto é, a pessoa nasce sem ter cometido algum 

crime, sendo a inocência seu estado natural como ser humano. Em verdade, o indivíduo, ao 

nascer, já é considerado inocente, sem sequer ter se manifestado a respeito, sendo um estado 

indisponível e irrenunciável4. 

Nesse contexto, circunstâncias atreladas, essencialmente, ao nascimento do 

cidadão, tais como situação socioeconômica, histórico familiar, local de nascimento, não 

                                                
1  Art. LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
2  TUCCI, Rogério Lauria. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO: Atualizado com a lei da prisão - Lei 12.403/2011. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

p. 321. 
3  BONFIM, Edílson Mougenot. Curso de Processo Penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 95. 
4  NUCCI, Guilherme de Souza. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PENAIS E PROCESSUAIS 

PENAIS. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p, 264. 
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podem ser parâmetros para indicar a criminalidade de um cidadão, uma vez que o mesmo 

sempre nasce dotado do estado de inocência. 

A Assembleia Constituinte, ao colocar o princípio da não culpabilidade como 

direito fundamental de civilidade, adota uma opção ideológica na qual é preferível não punir 

um inocente, mesmo em prol da impunidade5. Ou seja, é melhor que seja mantido o estado 

natural de inocência de um cidadão do que condenar um culpável, uma vez que é de maior 

interesse a proteção dos inocentes. 

A presunção de não culpabilidade acarreta um verdadeiro dever de tratamento em 

relação ao denunciado numa ação penal, devendo-o ser tratado como inocente durante toda a 

persecução. Esse dever se desdobra em duas dimensões essenciais: dimensão interna e 

dimensão externa6. 

Internamente, o dever de tratamento é direcionado ao juiz, mais especialmente na 

forma como conduz o processo. Nesse ponto, deve o juiz atribuir a carga da prova 

integralmente à acusação, de modo que, na dúvida, que seja procedido julgamento pela 

absolvição7. Aqui é visível que o princípio da não culpabilidade, em seu aspecto de tratamento 

interno, acarreta o ônus da acusação e o princípio do in dubio pro reo. Ademais, em relação ao 

tratando específico sobre o réu, é manifestação do estado de inocência, vez que o réu não 

poderá ser considerado culpado até a condenação definitiva8. 

Externamente, o dever de tratamento é direcionado à sociedade, essencialmente 

no que tange à vedação ao uso abusivo da imagem do acusado, bem como o uso prematuro, 

acarretando julgamentos da população em relação ao réu mesmo antes do trânsito em julgado 

da ação9. Aqui, vale dizer, exige certa conduta da mídia em relação à forma de produzir 

conteúdo, a fim de se evitar que jornais, programas televisivos, dentre outros veículos 

midiáticos, se utilizem de sensacionalismo, acarretando verdadeira banalização dos crimes e 

superexposição dos acusados.  

 

2.1.2. Evolução histórica 

Os primeiros indícios da não culpabilidade aparecem na obra de Beccaria, em 

                                                
5  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva. 2017. p, 579-580. 
6  Ibid., p. 96. 
7  Ibid., p. 96-97. 
8  BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSO PENAL. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

58. 
9  LOPES JUNIOR, Aury. op. cit., p. 97. 
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1764, Dos Delitos e Das penas10, onde o autor afirma: 

Um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do juiz, e a 

sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter decidido que 

ele violou os pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada. 

Durante a Idade Média, quando predominava um processo penal inquisitorial, não 

existia um estado prévio de inocência, de modo que, a ação penal partia do pressuposto de que 

o acusado já detinha culpabilidade. Assim, cabia ao denunciado comprovar sua inocência, e 

não a acusação comprovar sua culpa, bem como bastavam simples indícios para fundamentar 

a decisão condenatória11. 

Já no século XVIII, os ideais iluministas buscaram enfrentar o processo penal 

inquisitorial, defendendo que o estado de inocência fosse princípio basilar do processo 

penal12. 

Em 26 de agosto de 1789, surge a primeira norma que positiva o princípio da não 

culpabilidade ao prever que nenhuma pena pode ser imposta ao réu antecipadamente à 

formação de sua culpa13. 

Em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da 

ONU14, assegura que todo o acusado numa ação penal será considerado inocente até que sua 

culpa tenha sido provada de acordo com a lei, garantindo-se a ampla defesa. 

Todavia, entre o fim do século XIX e o início do século XX, a não culpabilidade 

foi combatida pelas ideias dos regimes totalitários e facistas15. Nesse contexto, chegou-se a 

ser afirmado que a presunção de inocência não se justifica, pois a maioria dos acusados eram 

condenados ao fim da persecução penal16. 

No período pós segunda guerra mundial, ainda sofrendo os sentimentos de medo 

em relação a ideias totalitárias, mais precisamente em 04 de novembro de 1950, a Convenção 

Europeia para Tutela dos Direitos do Homem e da Liberdade Fundamental estatui, 

                                                
10  BECCARIA, Cesare Bonesana, Marchesi de. Dos delitos e das penas. Tradução: Lucia Guidicini, 

Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 69. 
11  GIACOMOLLI, Nereu José. O DEVIDO PROCESSO PENAL: Abordagem Conforme a 

Constituição Federal e o Paco de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014. p. 90. 
12  TUCCI, Rogério Lauria. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO: Atualizado com a lei da prisão - Lei 12.403/2011. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

p. 321. 
13  Art. 9, DDHC: Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado e, se se julgar 

indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário à guarda da sua pessoa, deverá ser severamente reprimido 

pela Lei. 
14  Art. 11, DUDH: Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e 

publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial que decida dos seus direitos e obrigações ou das 

razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. 
15  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 94. 
16  Ibid., p. 95. 
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expressamente, que o estado de inocência é um princípio basilar das garantias individuais do 

réu, de modo que toda pessoa é inocente até que sua culpabilidade seja comprovada 

legalmente17. 

Dessa forma, percebe-se que os sistemas que ameaçaram o princípio da presunção 

de inocência são ligados a regimes totalitários e ditatoriais, enquanto os sistemas que 

buscavam sua positivação possuem ideais democráticos, o que demonstra a força 

principiológica que a não culpabilidade pode ter. 

A Convenção Americana de Direitos humanos estabeleceu diversas garantias 

judiciais em seu artigo 8o, § 2o, prevendo o estado de inocência como: 

Toda pessoa acusada de praticar um delito tem direito a que se 

presuma a sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua 

culpa. 

Essa convenção, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, foi 

depositada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, com sua promulgação por meio do 

Decreto no:  678, de 06 de novembro de 1992. 

No Brasil, a não culpabilidade só existia de forma implícita, como decorrente do 

princípio do devido processo legal na seara penal18. Apenas com a promulgação da Carta 

Magna de 1988, o estado de inocência foi positivado em território brasileiro o princípio da 

presunção de não culpabilidade, em seu art. 5º, LVII, como efeito direto do período pós 

Ditadura Militar. 

 

2.1.3. Natureza jurídica 

A não culpabilidade consiste em corolário constitucional do devido processo 

penal, o qual é a incidência específica do devido processo legal19 no âmbito do processo 

penal. 

O devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Carta Magna20, é o direito do 

indivíduo em ter garantida a possibilidade de sua defesa em processo judicial, ou ter a 

privação de sua vida ou de seu patrimônio condicionado à tramitação de um processo, judicial 

                                                
17  GIACOMOLLI, Nereu José. O DEVIDO PROCESSO PENAL: Abordagem Conforme a 

Constituição Federal e o Paco de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014. p. 90. 
18  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 67707-0/RS. Relator: Ministro Moreira 
Alves. Diário de Justiça. Brasília, 14 ago. 1992. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=70424>. Acesso em: 19 ago. 2018. 
19  TUCCI, Rogério Lauria. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO: Atualizado com a lei da prisão - Lei 12.403/2011. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 
20  LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. 
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ou administrativo, conforme previamente estabelecido em lei21. 

Dessa forma, o estado de inocência tem por elemento fundamental a garantia de 

que o acusado será submetido a um processo previamente estabelecido em lei onde lhe será 

assegurado os meios de defesa necessários. 

Ademais, o princípio da não culpabilidade é desinente do princípio da 

jurisdicionalidade, expresso no artigo 5º, LXI, da CF/8822, uma vez que para condenar 

alguém, mediante um processo de cognição exauriente a respeito da culpabilidade de um fato, 

é necessário a elaboração das devidas provas, as quais são produtos da atividade da 

jurisdição23. Nesse ponto, vale mencionar, a produção de provas é importante tanto para a 

comprovação da ocorrência de um fato delituoso, como para a comprovação de autoria a 

determinado fato delituoso. 

 

2.1.4. Princípio ou regra 

Faz-se necessário esclarecimentos a respeito da classificação da não culpabilidade 

para fins do trabalho, uma vez que ela pode ser posta como regra ou como princípio, 

dependendo da acepção em que é utilizada. Tido isso, faremos, então, breve estudo sobre as 

diferenças entre princípios e regras. 

O principal ponto que diferencia os princípios e as regras é que os princípios são 

normas as quais indicam que determinado preceito deve ser colocado em prática na maior 

medida possível, mas, sempre dentro das possibilidades jurídicas e fáticas24. Com isso, o 

princípio seria uma norma que dita um dever-ser que poderá ser limitado a depender das 

situações fáticas e jurídicas, ou seja, uma norma que deve ser aplicada de forma ampla, mas 

respeitando os limites do mundo fático e do mundo jurídico. 

Ao ocorrer uma colisão de princípios nenhum dos princípios antepostos deve ser 

sacrificado totalmente em prol de outro. Havendo uma colisão, um princípio terá precedência 

sobre o outro princípio, a depender da situação em que ambos se encontram em colisão25. 

Nesse contexto, quando ocorre uma colisão de princípio, a solução deve ser pautada por meio 

do sopesamento dos princípios que estão em contradição no determinado caso concreto, ou 

                                                
21  TOURINHO FILHO, Fernando Cosa. PROCESSO PENAL: revista e atualizada. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 1 v. p. 84. 
22  Art. 5º. LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei. 
23  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 141. 
24  ALEXY, Robert. TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 2. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2015. Tradução: Virgílio Afonso da Silva. p. 90. 
25  Ibid., p. 93-96. 
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seja, analisa-se o peso de cada princípio sobre o caso específico em que está ocorrendo a 

colisão para decidir qual tem maior relevância. 

A não culpabilidade, quando vista em seu âmbito maior, possui características de 

princípio. Nessa perspectiva, o estado de inocência representa um princípio que irá nortear o 

processo legislativo das normas do Direito Processual Penal, o processo de interpretação de 

suas normas, conforme já exposto em tópico anteriormente; bem como as normas em si 

mesmas. Mas não apenas isso. O estado de inocência visto pela ótica mais ampla, além de 

princípio jurídico, tem força política e ideológica26, que pode ser considerado as bases do 

garantismo penal, de modo que atrela todo processo penal ao princípio da dignidade da pessoa 

humana e aos direitos e garantias do acusado. Assim, afasta-se a ideologia processual penal 

acusatória da Idade Média e dos regimes totalitários. 

Dessa forma, a não culpabilidade consiste em verdadeiro princípio de ampla 

aplicação, regendo uma série de processos e códigos, que deve ser empregado na maior 

medida possível dentro dos limites fáticos e jurídicos que os casos e o ordenamento jurídico, 

como um todo, permitir. 

Enquanto isso, as regras constituem normas que já contém determinações a 

respeito do seu contexto de possível aplicação fática e jurídica, devendo, então serem 

aplicadas em seu todo ou não27. Assim, regras ditam ordem as quais devem ser seguidos em 

casos fático e jurídicos já especificados pela própria regra. 

Ocorrendo um conflito entre regras, a solução poderá ocorrer de duas formas, ou 

uma das regras é declarada inválida, de forma que a outra resta sendo a regra a ser aplicada de 

forma absoluta, ou insere-se uma cláusula de exceção que eliminaria o conflito28. Com isso, a 

própria regra conteria uma exceção para um caso específico, enquanto as demais situações 

abrangidas pela regra continuam a ter sua aplicação absoluta. 

A não culpabilidade, quando vista sobre seu prisma de tratamento interno, 

fornecendo ao juiz deveres em relação à forma de tratar o acusado, consiste em verdadeira 

regra, a ser seguida de forma absoluta, apenas podendo ser restringida em virtude das 

cláusulas de exceções previstas em lei. 

Nesse sentido, para Badaró29, o estado de inocência também se traduz em uma 

                                                
26  GIACOMOLLI, Nereu José. O DEVIDO PROCESSO PENAL: Abordagem Conforme a 

Constituição Federal e o Paco de São José da Costa Rica. São Paulo: Atlas, 2014. p. 94-95. 
27  ALEXY, Robert. op. cit., p. 91. 
28  Ibid., 92. 
29  BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSO PENAL. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

58. 
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regra de tratamento ao acusado durante todo o processo penal, ditando a ordem de que é 

vedado equiparar o denunciado à culpado. Como regra, uma das manifestações mais claras, a 

qual é essencial para o presente trabalho, é a proibição à prisão antes da formação completa de 

culpa, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo o 

encarceramento anterior ao trânsito em julgado permitido, exclusivamente, quando se tratar de 

prisão de natureza cautelar. Termina o autor afirmando que a não culpabilidade, como uma 

regra, também encerra a impossibilidade de execução provisória ou execução antecipada da 

pena. 

Com isso, tem-se como essencial ao trabalho a adoção da não culpabilidade como 

uma regra de tratamento ao acusado, na sua manifestação que impede seu encarceramento 

antes ao trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme o artigo 5, LVII, da 

Constituição30, tendo como cláusula de exceção o inciso LXI do mesmo artigo da Carta 

Maior31 que permite a prisão antes do transito em julgado quando esta tiver natureza cautelar. 

 

2.1.5. Interpretação da não culpabilidade 

A não culpabilidade, como expressão propriamente dita, jamais deverá ser 

interpretada literalmente, senão inviabilizaria a persecução penal em si, uma vez que nunca 

haveria a possibilidade de se violar o estado de inocência. Não obstante, deve-se pensar no 

estado de inocência conforme o concebido pela Declaração dos Direitos do homem e do 

Cidadão de 1789: nenhuma pena pode ser imposta ao réu antecipadamente”.32 

Essa forma de leitura é a expressamente adotada pela Constituição Federal de 

1988. A respeito desse dispositivo específico constitucional, um dispositivo dotado de força 

principiológica e normativa, devido a sua clareza, não pode ser interpretado de outra maneira 

extensiva, diversificada ou restritiva. 

 

2.1.6. Limites e restrições 

Em que pese a força sobre diversos aspectos que a não culpabilidade tem no 

sistema jurídico vigente, esse direito fundamental não é tomado como valor absoluto e 

intransponível, bem como os diversos outros princípios fundamentais. 

O estado de inocência pode ser limitado pelos instrumentos de natureza cautelar, a 

                                                
30  LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. 
31  Art. 5º. LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei. 
32  TOURINHO FILHO, Fernando Cosa. PROCESSO PENAL: revista e atualizada. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 1 v. p. 90. 
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partir de decisões fundamentadas que respeitem o devido processo legal previamente 

estabelecido. Essa limitação, no Direito brasileiro, é oriunda da interpretação do dispositivo 

constitucional da não culpabilidade em conjunto com o art. 5º, LXI33, da CF/88, de forma que 

é permitido o encarceramento por meio de prisão preventiva e a restrição de determinadas 

liberdades por meio das medidas cautelares diversas da prisão34. 

A complexidade de estabelecer restrições aos mais diversos princípios processuais 

penais para fins de garantir o bem-estar social torna emergente a dificuldade de proceder 

pelos estudos a respeito das possibilidades de restrições devido às mais diversas áreas de 

conhecimento que podem influenciar, como a sociologia, a filosofia, o direito propriamente 

dito. 

De um lado, partindo de um ponto de vista filosófico, a prisão preventiva é 

injustificável, por, de fato, punir uma pessoa que é dotada do seu estado natural de inocência, 

inerente a qualquer ser humano. Oposto a isso, partindo de uma visão sociológica, o 

encarceramento preventivo é essencial a fim de resguardar a sociedade para que, em situações 

claras de prejudicialidade na esperar a formação exauriente de culpa, seja limitada a liberdade 

de um indivíduo em prol da sociedade35. 

No mundo jurídico, essa dialética já foi resolvida, como já dito anteriormente. Os 

sistemas processuais atuais, dotados de diversas garantias ao acusado, estabelecem a 

coexistência das limitações da liberdade de um indivíduo, a partir das medidas cautelares, 

com o estado de inocência, quando tais instrumentos são necessários para fins processuais, 

como garantir a instrução e a aplicação da lei. 

Dessa forma, essa breve limitação demonstra que, na realidade, a não 

culpabilidade é uma diretriz de extrema força no Direito Processual Penal, sendo um fator que 

deve guiar todo a persecução penal, desde o início da investigação, até a sentença 

condenatória irrecorrível. Sendo assim, a prisão preventiva deve ser vista como ultima ratio, 

caso contrário, estaremos diante de uma verdadeira execução antecipada da pena, todavia, a 

prática dos magistrados demonstra uma distante desse ideal36. 

                                                
33 Art. 5º. LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 

autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, 

definidos em lei. 
34  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 45. 
35  SANGUINÉ, Odone. PRISÃO CAUTELAR, MEDIDAS ALTERNATIVAS E DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. Rio de Janeiro: Forense, 2014. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-309-5816-9/cfi/6/8!/4/2/4@0:45.9>. Acesso em: 19 

set. 2018. 
36  Ibid. 
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2.2.  Prisão provisória e prisão preventiva 

2.2.1. Prisão cautelar 

Prisões cautelares são as formas de encarceramento de um investigado ou acusado 

na seara penal, as quais antecedem a sentença condenatória transitada em julgado, portanto, 

são prisões que precedem o juízo exauriente de formação de culpa. 

A prisão cautelar é gênero dentro do qual se encontram as espécies: a) prisão 

preventiva; b) prisão em flagrante; c) prisão domiciliar, e d) prisão temporária. Para fins do 

trabalho, aprofundaremos no estudo da prisão preventiva. 

Tais medidas, apesar de, a priori, consistirem em violações ao estado de inocência, 

são previstas nos mais diversos ordenamentos jurídicos devido a sua importância para a 

persecução penal37, uma vez que, sem essas medidas de natureza cautelar, seria impossível o 

prosseguimento de diversas investigações e ações penais. Nesse ponto, vale como exemplo os 

casos em que há grande risco de fuga do acusado, possibilidade de intimidação de 

testemunhas e destruição de provas. 

 

2.2.2. Prisão Preventiva 

2.2.2.1.  Conceito 

A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar de natureza processual, prevista 

nos artigos 311 a 316, do Código de Processo Penal, com redação da Lei nº 12.403/2011, que 

pode ser decretada mediante requerimento, no inquérito policial ou no processo penal, e que 

de ofício pelo magistrado em sede de instrução processual. 

As legislações internacionais sempre instituíram a prisão preventiva, apesar das 

diversas resistências de cunho garantista, as quais se baseavam na violação de um dos maiores 

bens protegidos pelos ordenamentos constitucionais e democráticos, a liberdade, para se opor 

à instituição dessa medida cautelar.  Não obstante, em face da necessidade de viabilizar o 

processo penal, as prisões preventivas constituem um “mal necessário”38, a que todas as 

legislações se submetem, reconhecendo o grave risco que, por vezes, a decretação de uma 

prisão preventiva pode acarretar. 

A prisão preventiva é dotada de um caráter de excepcionalidade por dois motivos 

essenciais. Primeiro porque a sua decretação, por mais que se respeita o devido processo 

                                                
37  TOURINHO FILHO, Fernando Cosa. PROCESSO PENAL: revista e atualizada. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 3 v. p. 450 
38  Ibid., p. 544-545. 
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legal, é uma forma de violar o estado de inocência, princípio este que norteia, de forma 

política, ideológica e jurídica todo o Direito Processual Penal, desde de a edição das leis, até a 

aplicação de sanções, de modo que, afrontar todo o sistema só pode ser permitido em 

situações de extrema e clara necessidade. Segundo porque, conforme já dito, o 

encarceramento antes da sentença condenatória transitada em julgado sempre consistirá em 

risco de aplicação de punição sem o juízo exauriente de convicção a respeito da necessidade 

de aplicação da pena, já que, mesmo que implicitamente, o acusado ou o investigado é 

penalizado por ser submetido às condições inerentes à prisão. 

 

2.2.2.2.  Hipóteses legais 

O artigo 313, do CPP, dispõe as situações às quais o denunciado ou investigado 

poderá ser submetido à prisão preventiva. Tais hipóteses não são cumulativas, bastando a 

incidência de uma delas para a possibilidade de decretação de prisão preventiva. 

As 03 (três) primeiras situações se referem à crimes dolosos: 1) delitos com pena 

máxima superior a 4 anos; 2) delito doloso de réu condenado em transito em julgado por outro 

delito doloso, e 3) crime que envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo, ou pessoa com deficiência. 

Em relação a segunda, existe a ressalva prevista pelo artigo 64, do Código Penal, 

onde é previsto que não se considera reincidente o réu que comete delito após decorrido 05 

(cinco) anos da extinção ou do cumprimento da pena. Ademais, para efeitos de reincidência, 

os crimes militares próprios e os crimes políticos não são considerados. 

A quarta hipótese, prevista no parágrafo único do artigo 313, do CPP, prevê a 

possibilidade de decretação da prisão preventiva quando houver fundada dúvida sobre a 

identidade civil da pessoa, ou quando o acusado ou o investigado não fornecer dados 

suficientes para esclarecê-la. Trata-se de uma hipótese mais específica, que não se relaciona 

com o delito imputado, com natureza cristalinamente endoprocessual, de modo que, assim que 

ocorrer a identificação, o decreto prisional deverá ser revogado. 

A quinta hipótese que possibilita a prisão preventiva é o descumprimento de 

medida cautelar previstas no artigo 319, do CPP. Essa situação é decorrente da própria 

característica de excepcionalidade da prisão preventiva, uma vez que ela só poderá ser 

imposta quando demonstrada a impossibilidade de se atingir seus efeitos por outras medidas 

cautelares diversas da prisão. 

Essas hipóteses constituem uma abertura de possibilidade da decretação de prisão 

preventiva, não existindo qualquer juízo de probabilidade, mas, simplesmente, a ocorrência 
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objetiva de uma dessas situações abre a possibilidade da decretação da prisão preventiva. 

 

2.2.2.3.  Pressupostos 

A parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal indica que para a 

decretação da prisão preventiva devem ser preenchidos dois requisitos básicos: 1) a prova de 

existência do delito, e 2) indícios suficientes de autoria. Esses requisitos são denominados de 

fumus comissi delicti, equivalente ao fumus boni iuris do processo civil39. 

A prova da existência do delito encerra um juízo de certeza sobre a materialidade 

do fato. Para esse pressuposto, não basta a mera probabilidade de existência de um crime, 

nem a possibilidade da ocorrência do delito. O juiz, ao decretar a prisão, deve estar convicto 

em relação a existência do delito. 

Nesse contexto, vale a menção de que, caso a denúncia for recebida pelo 

magistrado, já foi reconhecido a materialidade de um delito, de forma que quando a análise da 

necessidade de a prisão cautelar ocorrer após esse ato, o primeiro pressuposto já foi 

reconhecido. No entanto, caso a análise da necessidade da prisão preventiva ocorra em fase de 

inquérito policial, o magistrado deverá examinar afundo o preenchimento desse requisito. 

Os indícios fortes de autoria não ensejam um juízo de convicção para seu 

preenchimento, como ocorre com a materialidade do delito. Para esse requisito, é necessária 

uma forte probabilidade de autoria, não bastando a mera possibilidade40. Não é necessária a 

produção de provas respeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme o processo penal 

dispõe, todavia, os indícios juntados devem ser fortes de forma que tranquilize a consciência41 

do juiz a respeito da autoria. 

 

2.2.2.4.  Condições 

 

O artigo 312, do CPP, estabelece, ainda, as condições, não cumulativas, que 

fundamentam o decreto preventivo. Tais condições constituem o periculum libertatis no 

âmbito processual penal, que é equivalente ao periculum in mora do processo civil42. O caput 

do dispositivo prevê 04 (quatro) condições: 1) garantia de ordem pública; 2) garantia de 

ordem econômica; 3) conveniência da instrução criminal, e 4) aplicação da lei penal. 

                                                
39  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 965. 
40  TOURINHO FILHO, Fernando Cosa. PROCESSO PENAL: revista e atualizada. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 3 v. p. 548. 
41  Ibid., p. 548-550.  
42  LIMA, op. cit., p. 965. 
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Essas condições consistem em situações referentes ao caso concreto, as quais, 

quando verificadas, acarretam justo receio de manter o indivíduo passivo em liberdade43. O 

magistrado, ao analisar a necessidade da prisão cautelar, possui certa discricionariedade a 

respeito dessas condições, uma vez que não é previsto os elementos concretos que geram o 

periculum libertatis, mas é previsto que determinadas situações, que gerem risco à ordem 

pública, à ordem econômica, à instrução penal ou à aplicação da lei penal, fundamentam um 

decreto preventivo. 

 

2.2.2.4.1. Garantia de ordem pública 

A garantia de ordem pública é estabelecida pelo artigo 312, do CPP, como 

fundamento que motiva o decreto preventivo. Trata-se de um termo bastante vago, o que gera 

diversas interpretações para sua aplicação. Três correntes44 buscam explicar a possibilidade de 

aplicação da prisão preventiva com fins de garantia a ordem pública. 

A primeira corrente, considerada minoritária, defende que a prisão preventiva 

fundamentada pela garantia de ordem pública é inconstitucional. As medidas cautelares de 

natureza pessoal só podem ser aplicadas com fins endoprocessuais, ou seja, com efeitos em 

relação ao próprio processo. Assim, tais medidas não podem ser usadas para fins 

extraprocessuais, como a evitar a prática de novos delitos. Nesse contexto, para autores como 

Tourinho Filho, Odone Sanguiné e Aury Lopes Jr., a prisão preventiva decretada para garantir 

a ordem pública não tem natureza cautelar, pois ela seria aplicada com fins extraprocessuais, 

evitar a reiteração criminosa, por exemplo, o que a tornaria como meio de cumprimento 

antecipado da pena, vedado pela Constituição Federal. 

Expressões como a “perigosidade do réu”, “crime perverso”, “insensibilidade 

moral”, periculosidade do acusado, “clamor social”, “perturbação da sociedade”, as mais 

diversas expressões podem ser usadas para se enquadrar a expressão genérica “ordem 

pública”45. Ademais, na aplicação da prisão preventiva, deve ser respeitado os princípios da 

legalidade e da taxatividade, o que não ocorre com a garantia de ordem pública, uma vez que 

é uma forma de interpretação extensiva por ampliar o conceito de medida cautelar até torná-la 

medida de segurança pública46. 

                                                
43  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 634-635. 
44  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 4. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016. p. 937. 
45  TOURINHO FILHO, Fernando Cosa. PROCESSO PENAL: revista e atualizada. 35. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013. 3 v. p. 554. 
46  LOPES JUNIOR, op. cit., p. 648. 
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A segunda corrente, considerada maioritária, capitaneada pelas Cortes Superiores, 

adotam entendimento de caráter restritivo. Essa corrente afirma que a garantia de ordem 

pública deve ser motivo que enseje o decreto preventivo quando os elementos concretos do 

caso demonstrarem considerável risco de reiteração criminosa. Assim, adota-se a ideia de que 

a periculosidade do agente é motivo que justifique sua prisão cautelar com base na garantia da 

ordem pública. 

As alterações referentes às medidas cautelares decorrentes da Lei nº 12.403/11, 

corroboram com essa corrente47, tendo em vista que o artigo 282, I, do CPP48, estabelece a 

possibilidade de as medidas cautelares serem usadas para evitar a prática de delitos. 

Nessa visão, o clamor social ou a repercussão do delito perante à sociedade não 

são motivos que justifiquem o perigo de liberdade que pode ocorrer, de forma que não são 

motivos idôneos para fundamentar a prisão preventiva, o que demonstra o caráter restritivo da 

corrente. 

A terceira corrente, dotada de um caráter ampliativo, adota o entendimento de que, 

além da probabilidade de reiteração criminosa, o clamor social, a necessidade de apaziguar o 

sentimento da sociedade, bem como a garantia da credibilidade da justiça, também se 

enquadram no conceito de ordem pública. Essa tese é defendida por Fernando Capez e Gilmar 

Mendes. 

Para fins do presente trabalho, adotaremos a tese da segunda corrente, majoritária 

e defendida pelo STF e pelo STJ. 

 

2.2.2.4.2. Garantia da ordem econômica 

A prisão preventiva com fundamento na garantia de ordem econômica foi incluída 

no Código de Processo Penal brasileiro pelo artigo 86, da Lei 8.884/94. As alterações 

promovidas no instituto da prisão preventiva pela Lei nº 12.403/11 não alteraram esse ponto. 

A garantia de ordem econômica, à semelhança da garantia de ordem pública 

conforme a segunda corrente, consiste na análise da probabilidade de o indivíduo reiterar em 

delitos contra a ordem econômica. Esses crimes causam desordem no livre exercício de 

atividades econômicas, por meio de abuso de poder econômico, a fim de dominar o mercado, 

                                                
47  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 4. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2016. p. 938. 
48  Art. 282, I - I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, 

nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. 
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eliminar concorrentes e aumento abusivo dos lucros49. Ademais, o artigo 36, da Lei n° 

12.529/11 estabelece o conceito de crimes contra a ordem econômica baseado nos efeitos que 

os delitos podem ocasionar. Para o STF50, os delitos contra a ordem financeira são dotados de 

violação ao princípio da livre concorrência. 

Aury Lopes Jr.51 entende, tal qual a garantia da ordem pública, a garantia da 

ordem econômica também é inconstitucional, por não caber ao direito processual essa 

restrição, devido a sua ineficácia. Para o autor, caberia ao direito administrativo aplicar 

sanções à pessoa jurídica, uma vez que sancionar a pessoa física não desfavorece a reiteração 

desses tipos de delitos, sendo melhor sanções que restrinjam o uso patrimonial. 

Mais uma vez, mencionamos a divergência da doutrina, mas nos ateremos ao 

entendimento adotado pela Corte Suprema. 

 

2.2.2.4.3. Garantir a aplicação da lei penal 

A prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal tem caráter 

eminentemente endoprocessual, não havendo divergência doutrinária significativa a respeito, 

uma vez que esse fundamento visa preservar uma das finalidades do processo penal, qual seja, 

a imposição de penalidades. Assim, o risco de fuga consiste em uma tutela tipicamente 

cautelar, já que visa a resguardar os efeitos condenatórios de uma sentença penal52. 

A configuração do risco da aplicação da lei penal consiste no risco de frustração 

de uma possível execução de pena, a qual pode ocorrer devido à ausência do réu ou do 

investigado no distrito da culpa. Dessa forma, resta demonstra a necessidade de 

encarceramento preventivo com fins de garantir a aplicação da lei penal quando for verificado 

que elementos concretos contidos nos autos demonstrem a probabilidade de o indivíduo fugir 

para não sofrer as sanções penais. 

Assim, não basta a imaginação sem fundamentos, meras ilações, indicações 

frágeis para o decreto preventivo com fins de garantir a aplicação da lei penal, sendo o ônus 

de comprovar esses elementos concretos da acusação e do juiz com base em provas ou em 

indícios53. 

                                                
49  LIMA, op. cit., p. 968. 
50  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 91285-1/SP. Relator: Ministro Carlos Ayres 

Britto. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 25 abr. 2008. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=523335>. Acesso em: 19 ago. 2018. 
51  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 640. 
52  Ibid., p. 636. 
53  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 970. 
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Não pode o magistrado ou a acusação afirmar que o investigado ou acusado tem 

condição financeira para empreender fuga, bem como não podem usar as mais diversas 

condições sociais e pessoais para alegar que há risco de fuga. Deve ocorrer, no andar do 

processo ou das investigações, fatos que demonstrem o intuito do acusado de se tornar 

foragido. 

 

2.2.2.4.4. Conveniência da instrução criminal 

O encarceramento preventivo visando a conveniência da instrução criminal é 

medida que visa a assegurar a devida produção probatória ou assegurar o regular andamento 

do processo, sendo de caráter endoprocessual. 

O decreto é mantido enquanto perdurar a instrução processual ou encerrado o ato 

probatório que estava em risco54. Assim, sempre que os autos estiverem conclusos para 

julgamento do magistrado, o decreto deverá ser revogado. Ademais, caso o acusado ou 

investigado tenha posto em risco determinada prova a ser produzida, por exemplo, por meio 

de ameaças a uma testemunha ou de tentativas de destruir vestígios a serem periciados, uma 

vez produzias e colocadas nos autos, cessa a necessidade da prisão e, consequentemente, o 

decreto deve ser revogado. 

Em que pese o uso do termo “conveniência”, o magistrado detém pouca 

discricionariedade na aplicação da medida com esse fundamento, uma vez que, devido ao seu 

caráter de excepcionalidade, bem como sua aplicação com base na necessidade e na 

proporcionalidade, o juiz não pode usá-la de acordo com um mero juízo de conveniência a 

respeito55. Na análise da imposição da prisão preventiva, o juiz ou o acusador estarão 

vinculados a demonstrar que o réu, caso solto, gera risco concreto à produção de provas. 

Quando o réu ameaça o promotor, ou o juiz56, de forma que a persecução penal se 

perturbada, também é possível o uso da prisão preventiva, após demonstrada a insuficiência 

de aplicação de alguma medida cautelar diversa da prisão. 

Essa condição não é possível de ser usada em fase de inquérito policial, uma vez 

que o dispositivo trata especificamente de instrução processual. Desse modo, aplicar para a 

fase investigatória consistiria em interpretação extensiva e violação ao princípio da 

legalidade. 

                                                
54  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 973. 
55  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 636. 
56  Ibid., p. 636. 
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Não é fundamentada a prisão preventiva para conveniência da instrução criminal 

quando decretada para o acusado ser interrogado, pois o interrogatório é ato probatória de 

defesa do réu, de forma que o mesmo é visto como “objeto de prova”, o que torna 

inconcebível encarcerar alguém para ela ser obrigada a se defender57. 

Ademais, consiste em motivo inidôneo prender um réu para obrigá-lo a participar 

de algum ato de produção de provas, vez que é uma forma de violar o direito de silêncio58. 

 

                                                
57  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. P. 636. 
58  Ibid., p. 636. 
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3 ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Neste capítulo, serão analisadas decisões proferidas pelos órgãos colegiados das 

cortes superiores. Isto é, procederemos pela análise dos acórdãos, do voto do relator, bem 

como de votos vencidos, quando estes últimos existirem nos julgamentos. 

Para o trabalho, faz-se importante o exame de dois pontos específicos a respeito 

do tema. O primeiro em relação à condição de encarceramento durante a instrução como 

justificador para negar o apelo em liberdade. O segundo em relação à compatibilidade entre a 

prisão preventiva e os regimes semiaberto e aberto. 

Em relação à jurisprudência do STF, analisaremos as decisões que versem sobre a 

questão do réu que permaneceu preso durante a instrução, tendo em vista que o precedente 

mais utilizado pelas decisões corresponde ao julgamento do Habeas Corpus 89.089, proferido 

pela 1ª Turma do STF, de relatoria do Ministro Ayres Britto e publicado em 01 de junho de 

2007. Além disso, em relação à jurisprudência do STJ, examinaremos as decisões referentes à 

compatibilidade da prisão preventiva com os regimes prisionais diversos do fechado, vez que 

ocorreu uma evolução jurisprudencial no respectivo tribunal, sendo matéria pacificada 

atualmente, no sentido de que a prisão preventiva deve ser adequada ao regime imposto na 

sentença. 

Realizamos a pesquisa dos acórdãos por meio dos portais de pesquisa de 

jurisprudência dos tribunais superiores, poucos julgados foram encontrados a respeito do 

tema, de modo que foram selecionados para análise específica os acórdãos que trazem mais 

argumentos a respeito do tema. Além disso, deixamos de analisar de forma específica alguns 

julgados que reproduzem argumentos e fundamentações já colacionados no presente trabalho. 

 

3.1. Análise de julgados do Supremo Tribunal Federal 

Neste tópico, analisaremos, primordialmente, o julgamento amplamente utilizado 

pelas mais diversas instâncias do judiciário brasileiro em relação a condição do réu que 

permaneceu preso durante toda a instrução e, após, examinaremos outros acórdãos e votos 

vencidos para visualizar como o STF aplica o precedente, bem como eventuais ressalvas que 

devem existir no momento de sua aplicação. 
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3.1.1. Habeas Corpus 89.089/SP59 

Ocorrido em 03 de abril de 2007, bem como publicado em 01 de junho de 2007, 

esse habeas corpus foi impetrado contra decisão do STJ que denegou o direito de recorrer em 

liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. 

No processo de origem, o acusado foi condenado à pena de 62 (sessenta e dois) 

anos de reclusão devido à prática de diversos estupros. Além disso, o juiz singular negou a 

possibilidade de apelar em liberdade por considerar presentes os motivos que ensejaram a 

prisão preventiva, bem como por considerar que o réu permaneceu preso durante todo o 

processo, não tendo sentido colocá-lo em liberdade após ser condenado a uma pena tão alta. 

Acrescentou, ainda, a necessidade da garantia da aplicação da lei penal. 

Julgando a questão em sede de habeas corpus, o TJSP manteve a custódia cautelar 

do acusado, afirmando que a negativa do direito de recorrer em liberdade se encontra bem 

fundamentada com fins de garantia a ordem pública. 

Dessa forma, chegando a questão por meio de habeas corpus contra a decisão do 

STJ, o STF teve a oportunidade de manter a negativa do direito de recorrer em liberdade. 

Transcreve-se parte do acórdão a qual é a mais utilizada pela jurisprudência: 

(...) 8. Com efeito, carece de lógica permitir que o réu, preso 

preventivamente durante todo o desenrolar da instrução criminal, 

aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa se mantidos os 

motivos ensejadores da segregação cautelar. (...) 

Importante destacar, para fins desse trabalho, que, apesar de o STF mencionar que 

não teria lógica conceder a liberdade a um réu que permaneceu a instrução preso, o Supremo 

Tribunal condiciona, qualquer decisão a respeito do apelo em liberdade, à verificação da 

manutenção dos motivos que acarretaram a prisão preventiva. Dessa forma, a mera condição 

de preso durante o processo não é suficiente para fundamentar a negativa do apelo em 

liberdade. Sempre será necessário o exame dos motivos que ensejaram a prisão cautelar no 

processo, com o intuito de saber se os motivos subsistem no momento da prolação da 

sentença. 

 

3.1.2. Habeas Corpus 122.104/RS60 

                                                
59  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.089/SP. Relator: Ministro Carlos Ayres 

Britto. Diário de Justiça. Brasília, 01 jun. 2007. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=461990>. Acesso em: 31 out. 2018. 
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Nesse julgamento, ocorrido em 06 de maio de 2014, da 1ª Turma do STF e de 

Relatoria do Ministro Luiz Fux, foi impetrada ação constitucional tendo como autoridade 

coautora, o Superior Tribunal de Justiça. 

Na primeira instância, o acusado já foi preso em flagrante, em janeiro de 2013, e 

sua prisão foi convertida em preventiva em virtude da necessidade de garantir a ordem 

pública, tendo em vista que ele tentou fugir da polícia, bem como proferiu tiros contra ela. 

Assim, permaneceu preso durante toda a instrução processual, por volta de 01 (um) ano e 04 

(quatro) meses, até a decisão da Corte Suprema. 

Ao fim da persecução penal o réu foi condenado pelos delitos de tráfico de drogas 

e resistência, sendo fixada sua pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, a ser cumprido 

inicial no regime fechado. Ademais, o magistrado negou ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade, com fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a possibilidade de 

reiteração delitiva. 

O STF ao manter a negativa do direito de apelar em liberdade se baseou na 

orientação pacífica da respectiva corte de que não há lógica em conceder tal direito ao réu se 

ele permaneceu a instrução preso e se persistem os motivos da preventiva. 

Ao analisar o julgamento, especificamente examinando a discussão entre os 

ministros da Suprema Corte, percebe-se que há receio de que o Superior Tribunal de Justiça 

esteja seguindo a jurisprudência do STF61 sem a sua devida observância, conforme a fala do 

Ministro Relator Luiz Fux transcrita a seu ir: 

O Superior Tribunal de Justiça empurrou a conta para nós. Disse que 

está seguindo a jurisprudência do Supremo, que não tem sentido 

lógico quem ficou preso durante toda a instrução apelar em liberdade. 

Ademais, o ministro Marco Aurélio, então presidente da Corte, esclarece que a 

mera condição de que um acusado foi mantido preso preventivamente durante toda a instrução 

processual não é motivo idôneo para negar o apelo em liberdade. Para negar tal direito, é 

necessário que o juiz singular avalie, novamente, os motivos que ensejaram a prisão 

preventiva no momento do seu decreto. E não apenas isso, chegando a questão no Tribunal de 

Justiça competente, bem como no STJ, ambos devem avaliar se foi analisado, no momento da 

prolação da sentença, a necessidade da prisão preventiva. 

                                                                                                                                                   
60  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 122.104/RS. Relator: Ministro Luiz 

Fux. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 03 jun. 2014. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=228173246&ext=.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018. 
61  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.089/SP. Relator: Ministro Carlos Ayres 

Britto. Diário de Justiça. Brasília, 01 jun. 2007. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=461990>. Acesso em: 31 out. 2018. 
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3.1.3. Habeas Corpus 120.319/RJ62 

O referido processo trata de um Habeas Corpus impetrado contra decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Luiz Fux e ocorrido no dia 29 de abril 

de 2014, bem como publicado no dia 12 de abril de 2014. 

No processo de origem, o  denunciado foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, devido a prática de homicídio 

duplamente qualificado, em concurso material com homicídio culposo, bem como à pena de 

02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, por porte ileal de arma de fogo. Ademais, o juiz 

negou o direito de apelar em liberdade. 

Tendo isso em vista, o acusado impetrou sucessivos habeas corpus, no TJRJ e no 

STJ, alegando que não existiam motivos para a segregação cautelar. No dia do julgamento da 

ação constitucional em análise neste subtópico, a apelação criminal já fora julgada. Dessa 

forma, perdeu-se o objeto do habeas corpus. 

Não obstante, ao fim do voto, o relator apresenta jurisprudência da Corte Suprema 

no sentido de que é ilógico permitir que o réu apele em liberdade, quando o mesmo 

permaneceu preso durante toda a instrução criminal63. Esse ponto gerou discordância do 

Ministro Marco Aurélio. 

Para o Ministro Marco Aurélio o simples fato de o denunciado ter permanecido 

encarcerado cautelarmente durante toda a instrução não é, de forma isolada, motivo que 

justifica a manutenção da preventiva ao ser negado o direito de apelar em liberdade. Na 

realidade, deve ocorrer uma nova análise da necessidade da prisão preventiva, de acordo com 

o art. 312, do Código de Processo Penal, a respeito dos motivos que ensejam o 

encarceramento cautelar. 

Ademais, em respeito ao princípio da presunção de inocência, o Ministro Marco 

Aurélio ainda diz que, apesar de o paciente estar condenado, a culpa não está totalmente 

formada, quando cabível recurso ou pendente de julgamento de recurso. 

Assim, importar salientar para o presente trabalho que, apesar da aplicação da 

jurisprudência pela Suprema Corte, o Ministro Marco Aurélio mantém suas ressalvas a 

respeito da necessidade de reanalisar se os motivos que ensejaram a segregação cautelar se 

                                                
62  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 120.319/RJ. Relator: Ministro Luiz Fux. Diário 

de Justiça Eletrônico. Brasília, 12 ago. 2014. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=249372216&ext=.pdf>. Acesso em: 30 out. 2018. 
63  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.089/SP. Relator: Ministro Carlos Ayres 

Britto. Diário de Justiça. Brasília, 01 jun. 2007. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=461990>. Acesso em: 31 out. 2018. 
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mantêm no momento da prolação da sentença, de forma a observar, integralmente, o 

julgamento analisado no subtópico anterior. 

 

3.1.4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 121.528/MG64 

Processo de relatoria do Ministro Luiz Fux, com julgamento ocorrido em 03 de 

junho de 2014, o Recurso Ordinário foi interposto contra acórdão denegatória de habeas 

corpus imperado em favor de dois réus. 

Nos autos de origem, os acusados foram condenados por tráfico e associação para 

o tráfico, aplicando-se a pena de 13 (treze) anos de reclusão para um dos acusados e a pena de 

10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o outro, bem como foi estabelecido regime 

inicia fechado para ambos. Ademais, foi negado o direito de apelar em liberdade, devido a 

persistirem os motivos do decreto preventivo, a fim de garantia da ordem pública. 

Após impetração da ação constitucional perante TJMG, alegando que não há 

motivos para manter a segregação cautelar, restou a interposição do recurso em análise em 

virtude do acórdão denegatório. 

Nesse contexto, procedendo pela reanálise dos fundamentos, bem como 

apresentando elementos concretos, a Corte Suprema negou provimento ao recurso. Ademais, 

examinando o acórdão, afirma-se que, uma vez os réus permanecidos encarcerados durante 

toda a persecução penal, não há porque conceder o direito de apelar em liberdade, quando a 

sentença apresenta fundamentos concretos para a manutenção da preventiva. 

O Ministro Marco Aurélio, novamente, diverge do acórdão no que tange à 

circunstância de os acusados permanecerem encarcerado durante a instrução. Para ele essa 

circunstância é irrelevante, uma vez que sempre será necessária a reanálise dos motivos da 

prisão preventiva no momento de proferir uma sentença condenatória, consoante se 

transcreve: 

É neutro o fato de ter permanecido preso durante toda a instrução penal. O que cabe 

perquirir é se há base, ou não, para a preventiva. Tanto é assim, que o Código de 

Processo Penal prevê que, na sentença, o juiz decidirá sobre a liberdade ou a 

expedição de mandado de prisão, o que revela que pouco importa a circunstância de 

o acusado ter ficado preso durante a instrução. No caso, a prisão preventiva foi 

fundamentada na simples imputação, e, até aqui, não se tem a culpa formada, já que 

não transitou em julgado o título judicial condenatório. 

Com isso, impende destacar para o trabalho que, apesar de novamente o STF 

buscar a aplicação a jurisprudência exarada pelo julgado analisado no subtópico 2.1.1., o 

                                                
64  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 121.528/MG. Relator: 

Ministro Luiz Fux. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 01 ago. 2014. Disponível em: 

<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=244263656&ext=.pdf>. Acesso em: 29 out. 2018. 
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Ministro Marco Aurélio faz a ressalva de que a condição de o réu ter permanecido durante 

todo o processo segregado cautelarmente é irrelevante, uma vez que é imprescindível a 

verificação da persistência dos motivos que acarretaram a preventiva, utilizando como 

argumento a falta previsão legal. 

 

3.1.5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 117.930/MG65 

Processo também de relatoria do Ministro Luiz Fux, o recurso foi interposto 

contra decisão denegatória de habeas corpus proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Acórdão do STF proferido em 22 de outubro de 2013 e publicado em 11 de novembro de 

2013. 

Em primeira instância, o juiz singular condenou o recorrente a 08 (oito) anos e 06 

(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática de tráfico de 

drogas, uso de documento falso e corrupção ativa. Ademais, negou o direito de apelar em 

liberdade, argumentando que o réu permaneceu toda a instrução preso preventivamente, bem 

como ainda persistem os motivos do encarceramento, a garantia de ordem pública. 

Assim, o STF negou provimento ao recurso interposto, uma vez que considerou a 

sentença do magistrado bem fundamentada no que tange à reanálise e à apresentação de 

fundamentos concretos para justificar a manutenção da preventiva. Ademais, colacionou ainda 

o entendimento de que não há lógica em conceder liberdade ao réu para esperar julgamento de 

apelação quando o mesmo permaneceu encarcerado durante a instrução66. 

Não obstante, em voto vencido, o Ministro Marco Aurélio afirma que o paciente, 

por já estar preso preventivamente à 03 (três) anos, bem como por ter sido condenado a uma 

pena de 08 (oito) anos, já teria direito de progredir de regime, em virtude da detração penal. 

Ou seja, o acusado já passaria para o regime semiaberto. Todavia, a prisão cautelar gera, 

inevitavelmente, o regime fechado, o que gera a impossibilidade de manter a preventiva. 

Portanto, além da aplicação da jurisprudência pela Suprema Corte, destaca-se a 

necessidade de verificar o tempo que o acusado permaneceu encarcerado, uma vez que, apesar 

de aplicado o regime fechado, é possível que em virtude da detração penal, o acusado já tenha 

direito a progressão de regime, o que coloca em debate a forma do encarceramento, porque a 

                                                
65  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 117.930/MG. Relator: 

Ministro Luiz Fux. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 18 nov. 2013. Disponível em: 
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prisão preventiva necessariamente ocorre em encarceramento total, ou seja, com as regras do 

regime fechado. 

 

3.2. Julgamentos do Superior Tribunal de Justiça 

Neste segundo tópico, examinaremos julgados do STF que trazem a 

jurisprudência pacífica na corte a respeito da adequação da prisão preventiva aos regimes 

diversos do fechado67, para fins de compatibilizar o encarceramento cautelar com o regime 

imposto, bem como estudaremos julgados em que se discutia a respeito do tema para 

visualizar os argumentos trazidos pelos ministros. 

 

3.2.1. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 68.244/MG68 

Julgado em 24 de maio de 2016 pela 5ª Turma, tendo dois pacientes, o Recurso 

Ordinário se refere a dois acusados que, no processo principal, foram condenados por tráfico 

de drogas, estando presos desde 13 de agosto de 2015, portanto, por volta de 10 meses já 

encarcerados. 

Nesse processo, um dos denunciados foi condenado à pena de 06 (seis) anos de 

reclusão, fixado regime inicial fechado, bem como foi negado o direito de recorrer em 

liberdade deste réu. Em relação à outra acusada, ela teve seu direito de recorrer em liberdade 

concedido, portanto, não será o enfoque da análise. 

Na primeira instância, foram decretadas a prisão preventiva dos acusados tendo 

em vista a reincidência de ambos, o que indicaria a periculosidade dos réus, sendo decretada o 

encarceramento para fins de garantia de ordem pública. Ao fim da instrução, um dos réus foi 

condenado, bem como teve seu direito de recorrer em liberdade negado, sob a alegação de que 

o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como ainda estavam 

presentes os motivos que ensejaram a preventiva, quais sejam, o risco de reiteração delitiva. 

Dessa forma, o juízo de piso procedeu pela reanálise das condições que podem 

fundamentar a prisão preventiva no momento de prolatar a sentença, acrescendo a situação em 

que o réu permaneceu o processo todo preso. 

O STJ reconheceu que o juízo procedeu pela devida análise da necessidade da 

                                                
67  Ver também: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 

91.914/SP. Relator: Ministro Jorge Mussi. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 11 maio 2018. Disponível em: 
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prisão preventiva e colacionou julgado69 a respeito da condição de réu que permaneceu preso 

durante a instrução e não teve sua situação fática alterado a fim de que possa ser negado o 

direito de apelar em liberdade. Ademais, esclareceu que a prisão preventiva após a 

condenação, no presente caso, não consiste em medida desproporcional, já que a própria 

condenação reconheceu a necessidade de se impor o regime inicial fechado. 

Salienta-se neste acórdão que o STJ aplicou a jurisprudência já dominante no STF, 

conforme o tópico analisado anteriormente, bem como impende registrar o respeito ao 

princípio da proporcionalidade, uma vez que o réu foi condenado ao regime fechado. Isto é, 

mesmo mantendo o encarceramento como cautelar, o encarceramento definitivo a qual fora 

condenado possui as mesmas regras do cautelar. 

 

3.2.2. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 68.455/DF70 

Esse julgamento da 5ª Turma, ocorrido em 07 de abril de 2016, sendo de relatoria 

no Ministro Jorge Mussi, e vergastou o acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que 

manteve a negativa do réu em recorrer em liberdade. 

No processo original, o acusado foi preso em flagrante em 18 de setembro de 

2015, tendo sua prisão convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantir 

a ordem pública, vez que os elementos concretos evidenciavam a periculosidade do réu. Ao 

fim da instrução, o denunciado foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 

(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, devido à pratica de roubo 

majorado e corrupção de menores. 

Além disso, o juiz negou o direito de apelar em liberdade, mantendo a 

necessidade da garantia de ordem pública, e acrescendo a necessidade da garantia da 

aplicação da lei penal. Por fim, ainda ordenou a adequação da prisão preventiva ao regime 

inicial imposto, ou seja, a prisão preventiva seja cumprida de acordo com o regime 

semiaberto. 

O Tribunal de Justiça competente, em julgamento de Habeas Corpus, reconheceu 

que o juízo procedeu pela análise da necessidade de manter a prisão cautelar, bem como 

reconheceu que o caso concreto demonstra a periculosidade do agente. 

O STJ manteve intocável a decisão do magistrado e do TJDF, destacando ainda 
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que o juízo procedeu de acordo com a recente jurisprudência adotada pela Corte Superior em 

relação à compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, condicionando a sua 

adequação ao regime imposto. 

Frisa-se aqui a aplicação da jurisprudência já dominante no STJ de que a 

segregação cautelar é compatível com o regime semiaberto, de forma que é necessário 

adequar a preventiva às regras do semiaberto para evitar que o acusado seja posto em regime 

mais gravoso ao exercer o direito de apelação. 

 

3.2.3. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 66.612/SP71 

Esse julgamento da 5ª Turma, realizado em 15 de maro de 2016, teve como objeto 

a decisão denegatória de Habeas Corpus prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo que 

manteve a negativa do direito de apelar em liberdade. 

No processo original, o réu foi preso em flagrante no dia 12 de julho de 2015, 

tendo sua prisão convertida em preventiva para fins de garantir a ordem pública, uma vez que 

o réu possuía maus antecedentes que indicavam sua periculosidade. Ao fim do processo, o 

denunciado foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 

estabelecendo o regime inicial semiaberto, por prática de furto qualificado por rompimento de 

obstáculo. Ademais, negou o direito de recorrer em liberdade sem analisar se os motivos 

persistiam: 

O réu viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, devendo tal 

situação permanecer até julgamento de eventual recurso, de maneira 

que lhe nego o direito de recorrer em liberdade. 

 

A sentença transitou em julgado para a acusação. 

O STJ entendeu que a prisão preventiva foi bem fundamentada na garantia de 

ordem pública. Ademais, assentou que manter a preventiva de um réu que permaneceu preso 

durante todo o processo coaduna com o entendimento jurisprudencial da Corte. Todavia, 

existe a necessidade de adequar a prisão preventiva ao regime inicial imposto, de modo que o 

encarceramento preventivo deve ocorrer sobre as regras do regime semiaberto. 

Observou, ainda, que o julgamento ocorrido no dia 04 de dezembro de 2014, onde 

foi proferido entendimento da incompatibilidade da prisão preventiva com o regime prisional 
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fechado, foi superado em julgamento realizado no dia 17 de março de 2015, onde ficou 

firmado que os dois institutos são compatíveis, bem como haveria a necessidade, apenas, de 

adequar a preventiva ao regime semiaberto. 

Vale enfatizar a aplicação do entendimento já dominante na corte a respeito da 

compatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto. Ademais, foi explicitado, 

ainda, a alteração jurisprudência que ocorreu no tribunal, uma vez que anteriormente era 

dominante o entendimento de que a segregação cautelar e regime prisional diverso do fechado 

eram incompatíveis. 

 

3.2.4. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 61.644/RJ72 

Julgado em 05 de novembro de 2015 pela 5ª Turma, esse Recurso, de relatoria do 

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a fim de combater o acórdão proferido pelo Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região, o qual manteve negado o seu direito de apelar em liberdade. 

No processo original, o acusado teve sua prisão em flagrante convertida em 

preventiva em virtude da garantia de ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, 

tendo em vista o réu ser estrangeiro, então, supostamente, haveria risco de fuga para outro 

país. Ao fim, foi condenado à pena de 02 (dois) anos, por prática de tráfico internacional, bem 

como teve fixado o regime aberto para início de cumprimento de pena. Ademais, o juiz 

singular negou o direito de apelar em liberdade em virtude do réu ser estrangeiro, e por não 

ter demonstrado qualquer vínculo ou domicílio com o Brasil. Tal entendimento foi mantido 

pelo TRF-2. 

Não obstante, o STJ considerou ilegais os fundamentos usados para negar ao 

acusado apelar em liberdade, visto que foi mantido o encarceramento apenas porque o réu 

respondeu ao processo todo preso e porque o réu é estrangeiro, sem qualquer demonstração de 

efetivo risco de fuga, conforme se transcreve em parte: 

No caso, como se viu das transcrições, a despeito de o réu ter sido condenado à pena 

de 2 anos de reclusão, no regime inicial aberto, foi-lhe negado o direito de recorrer 

da sentença em liberdade tão somente porque respondeu preso ao processo e em 

razão do suposto risco de fuga pelo fato de ser estrangeiro. Sobre o fato de ter 

respondido ao processo preso, somente, sem qualquer referência às exigências 

legais, previstas no art. 312 do Código de Processo penal, não é fundamento idôneo 

para a manutenção da segregação cautelar. 
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Ademais, a Corte, neste julgamento, apresentou entendimento de que a fixação do 

regime aberto é incompatível com a negativa do apelo em liberdade, de acordo com a 

jurisprudência colacionada73. 

Assim, mesmo concedendo o direito de apelar em liberdade devido à ilegalidade 

dos motivos usados, o STJ ainda ressaltou o entendimento anteriormente adota relativo à 

incompatibilidade da segregação cautelar com regime aberto. Entendimento esse que, 

conforme a análise do subtópico anterior, foi superado. 

 

3.2.5. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 54.647/SP74 

Em 28 de abril de 2015, foi julgado Habeas Corpus pela 5ª, de Relatoria de Jorge 

Mussi, em que combatida decisão denegatória de Habeas Corpus proferida pela 8ª Câmara 

Criminal do TJSP. 

No processo original, o acusado foi preso em flagrante tendo sido a sua prisão 

convertida em preventiva em virtude do risco de evasão do distrito de culpa, já que residia em 

outro estado, o que ensejou o encarceramento para garantia de aplicação da lei penal. Ao final 

do processo, o acusado foi condenado por ações previstas nos artigos 147, 180 e 304, 

combinados com os artigos 299 e 331, todos do Código Penal, a uma pen de 04 (quatro) anos 

e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. O juiz singular negou o 

direito de recorre em liberdade sobre fundamento diverso da preventiva, com fins de garantir 

a ordem pública. 

Devido aos motivos do decreto preventivo inicial e da negativa do direito de 

recorrer em liberdade serem diferentes, a Corte deixou de analisar a legalidade dos 

fundamentos em virtude da possibilidade de supressão de instância, uma vez que o TJSP 

ainda não analisou a legalidade da negativa do apelo em liberdade. 

Não obstante, o STJ constatou o entendimento a respeito da necessidade de 

adequar a prisão preventiva ao regime inicial imposto, quando for negado o direito de recorrer 

em liberdade. Nesse contexto, o relator do processo informou que, em que pese o 

entendimento exarado no dia 04 de dezembro de 2014, onde foi dito que é incompatível a 
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prisão preventiva com regime diverso do fechado, estava aplicando entendimento diverso, o 

qual consiste no entendimento que o ministro relator já defendia nos debates a respeito do 

tema. 

Para o relator, não há como conceber que, após ser mantido preso durante a 

instrução, o réu seja posto em liberdade quando é confirmada sua culpabilidade, apenas 

porque foi imposto regime semiaberto ou aberto. Ademais, diz o relator que: 

Sufragar tal entendimento contraria posição já sedimentada tanto no Supremo 

Tribunal Federal, quanto nesta Corte Superior, no sentido de que " não há sentido 

lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, 
possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade" (HC 118528, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014), quando 

presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva. 

Assim, é firmada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, ou seja, é 

reafirmado a necessidade de negar o apelo em liberdade, mesmo que se reconheça a execução 

provisória, devendo ser adequado ao regime prisional imposto, para o mesmo não ser 

colocado em regime mais gravoso em decorrência de ter optado por interpor recurso. 

Dessa forma, o STJ aplicou novo entendimento que já vinha sendo adotado pela 

corte. Nesse ponto, uma vez que antes considerava incompatível a prisão preventiva com 

regime diverso do fechado e, nesse julgado, passa a considerar os institutos compatíveis, 

desde que a cautelar seja adequada ao regime imposto, ficando conforme a alteração de 

entendimento tida no julgamento do dia 17 de março de 2015. 

A partir da fundamentação apresentada pelo relator, percebe-se que a Corte 

reconhece a possibilidade de uma execução provisória, bem como reconhece que, caso fosse 

mantido no encarceramento fechado, ocorreria ferimento ao princípio da ampla defesa, já que 

o acusado permaneceria em regime mais gravoso por ter optado em apresentar recurso. 

 

3.2.6. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 45.421/SC75 

Julgamento da 5ª Turma e de relatoria do Ministro Felix Fischer, ocorrido em 10 

de março de 2015, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que denegou 

ordem de habeas corpus onde foi pleiteado o direito ao réu de apelar em liberdade. 

No processo original, o acusado foi condenado pela prática de receptação e por 
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adulteração de sinal identificador de veículo, sendo condenado à pena total de 04 (quatro) 

anos e 08 (oito) meses em regime semiaberto. Foi-lhe negado o direito de recorrer em 

liberdade sob o fundamento único de que o réu respondeu o processo inteiro preso: 

Nego o apelo em liberdade, reiterando as decisões de fls. 66-72, 101-

102, 178-179, 231-232 e 288-289, considerando que os acusados 

permaneceram segregados durante toda a instrução processual. 

Em sede de habeas corpus, o Tribunal de Santa Catarina manteve a negativa do 

apelo em liberdade afirmando que, além do réu passar a instrução encarcerado, não ocorreu 

qualquer alteração fática. 

Nesse julgamento, o STJ aplicou o entendimento de que é incompatível o regime 

semiaberto com a negativa do direito de recorrer em liberdade, tendo divergência de voto em 

relação ao Ministro Newton Trisotto, o qual foi voto vencido na ocasião. 

Primordialmente, afirma-se no voto vencedor que ao ser possível a manutenção da 

prisão preventiva quando o acusado já foi condenado a um regime semiaberto ou aberto, 

estar-se-ia violando o princípio da ampla defesa, uma vez que seria mais benéfico ao réu não 

apelar e iniciar o cumprimento da pena. Segundo argumento trazido à baila, tal entendimento 

acarretaria violação ao princípio da proporcionalidade, uma vez que, transitado em julgado 

para apelação, a condição do réu não pode piorar, logo a prisão cautelar seria medida precária 

mais gravosa que a própria prisão decretada em sentença a partir de uma cognição exauriente. 

Coleciona-se in verbis: 

Portanto, definido o regime inicial de cumprimento de pena, acaso seja diverso do 

fechado, não há como sustentar a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 

Conforme leciona abalizada doutrina "as exigências derivadas do princípio da 

proporcionalidade visam impedir ou restringir a prisão cautelar, com o escopo de 

evitar que o acusado sofra um mal maior do que a própria sanção penal" (CRUZ, 
Rogério Schietti Machado. Prisão Cautelar - Dramas, Princípios e Alternativas. 2ª 

edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2011. pg. 99). 

Ressalta, ainda, que o instituto da prisão cautelar, para sua devida efetividade, 

necessidade do encarceramento pleno do réu76. Nesse sentido, como se iria atingir a finalidade 

de garantir a ordem pública se o agente em regime semiaberto poderia praticar crimes durante 

o dia? Como será possível resguardar eventuais testemunhas ameaçadas se o acusado poderia 

constrangê-las durante o dia? Como poderia assegurar que a lei penal seria aplicada se o 
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acusado pode fugir durante o dia? 

Assim, para a efetivação das finalidades da prisão cautelar, é necessário o 

encarceramento completo do agente. 

Todavia, reconhece o relator que a existência de precedentes no sentido inverso, 

no sentido de que é possível compatibilizar os dois institutos, desde que a prisão preventiva 

seja adequada às regras do regime semiaberto, conforme julgado juntado77. 

Não obstante, esse entendimento, de acordo com o acórdão, iria na contramão da, 

na época, jurisprudência da Corte Suprema a qual era no sentido de rechaçar totalmente a 

execução provisória da pena. Isto posto, a sentença não transitou em julgado, logo seu 

encarceramento pleno, condizendo com o instituto da prisão preventiva, seria uma forma 

velada de executar provisoriamente a pena. 

Afirma, por fim, sobre a prisão preventiva: 

Em outras palavras, a prisão cautelar não admite temperamento para 

ajustar-se a regime imposto na sentença diverso do fechado. Tal 

solução, impende consignar, equivale a admitir a vedada execução 

provisória da pena. 

 Além disso, juntou-se a seguinte doutrina: 

Se o magistrado fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, 

torna-se incompatível a manutenção ou decretação da prisão cautelar para a fase 

recursal. Sabe-se, afinal, que a prisão cautelar é cumprida em regime fechado. Não 

há cabimento algum em se estipular regime mais brando para o início do 

cumprimento da pena (semiaberto ou mesmo aberto) e manter o acusado no cárcere 

até que ocorra o trânsito em julgado. Portanto, se não for estabelecido o regime 

fechado para iniciar a execução da pena, deve o réu recorrer em liberdade (NUCCI, 

Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13ª Ed. Rio de Janeiro: 

Editora Forense, 2014. p. 804). 

Dessa forma, reconhecido por meio de cognição exauriente que o réu deve ser 

posto em regime mais brando, e sendo necessária alguma medida para evitar eventuais 

prejuízos, devem ser aplicadas as medidas alternativas previstas no artigo 319, do CPP. 

Em voto vencido, o Ministro convocado Newton Trisotto, do TJSC, divergiu do 

relator no que tange à incompatibilidade dos institutos da prisão preventiva e do regime de 

semiaberto. 

Primeiramente, colaciona o julgado do dia 04 de novembro de 2014, Recurso 

                                                
77  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.138/SP. Relator: 

Ministro Jorge Mussi. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 04 nov. 2014. 
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Ordinário em Habeas Corpus 52.739/MG, de relatoria do Ministro Jorge Mussi, onde foi 

decidido pela compatibilidade dos dois institutos, desde que a prisão preventiva fosse 

adequada ao regime semiaberto. Todavia, reconheceu que existem julgados78 no sentido do 

entendimento do ministro relator do presente processo. 

Adentrando, o ministro convocado entende que a situação não se trata de 

execução provisória, bem como reconhece a vedação à execução provisória prolatada em 

julgamento da Corte Suprema79. Entretanto, afirma que, baseado em entendimento exarado 

pelo STF80, é possível que um réu que permaneceu preso durante a instrução, e a prisão 

cautelar for mantida na sentença, passe a cumprir desde logo a pena no regime estabelecido 

em sentença. Tal situação se distingue de um acusado que aguardou a instrução e a apelação 

em liberdade. 

Revelam-se, então, os argumentos utilizados nos debates a respeito da 

compatibilidade ou não da segregação cautelar com os regimes diversos do fechado, os quais 

serão aprofundados no próximo capítulo com o fito de verificar a validade de tais argumentos. 

Tais debates ocorriam antes da pacificada jurisprudência que considera os institutos 

compatíveis. 

 

3.2.7. Recurso Ordinário em Habeas Corpus 48.515/MG81 

Nesse julgado da 5ª Turma, que ocorreu em 04 de dezembro de 2014, de relatoria 

do Ministro Felix Fischer, foi interpôs Recurso Ordinário contra acórdão que denegou de 

habeas corpus pela 4ª Câmara Criminal do TJMG. 

De acordo com o acórdão, o recorrente foi condenado por prático de delito de 

roubo simples, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente 

semiaberto. Além disso, foi negado o direito de recorrer em liberdade, em virtude da 

necessidade de garantia de ordem pública, devido a reiteração delitiva. 

O ministro relator utilizou a mesma argumentação demonstrada no processo 

                                                
78  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 131.150/DF. Relator: Ministra Laurita 

Vaz. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 14 out. 2011.; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas 
Corpus nº 104.270/MG. Relator: Ministro Arnaldo Esteves Lima. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 28 out. 

2008. 
79  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.078/MG. Relator: Ministro Eros 

Grau. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 26 fev. 2010. 
80  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 123.267/DF. Relator: Ministra Rosa 

Weber. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 02 fev. 2015. 
81  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.515/MG. Relator: 

Ministro Felix Fischer. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 28 maio 2015. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201401323609&dt_publicacao=28/05/2015>. 

Acesso em: 27 out. 2018. 
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45.421/SC, onde foi julgado RO em Habeas Corpus, analisado em subtópico anterior, de 

modo que concedeu a ordem, a fim de garantir ao réu o direito de apelar em liberdade. 

Não obstante, na discussão do presente processo, o Ministro Jorge Mussi e o 

Ministro convocado do TJSP, Walter de Almeida Guilherme divergiram do ministro relator, 

sendo votos vencidos ao final. Ademais, o Ministro Gurgel de Almeida votou acompanhando 

o relator. 

Passamos então à análise dos argumentos trazidos à baila pelos ministros. 

O Ministro Jorge Mussi defendeu a compatibilidade entre a prisão preventiva nas 

hipóteses de negativa do direito de apelar em liberdade. 

Para o Ministro, não há qualquer lógica em manter o indivíduo encarcerado 

durante o processo e, mesmo persistindo os motivos que ensejem o decreto preventivo, seja 

libertado porque foi condenado a regime diverso do fechado, bem como seria ilógico apenas 

aplicar medidas cautelares diversas da prisão. Afirma, ainda, que o entendimento adotado pela 

Corte Superior iria de encontro ao entendimento adotado pelo STF82. 

Entretanto, o ministro reconheceu que manter a preventiva em regime fechado 

viola o princípio da razoabilidade, de forma que a manutenção da cautelar deveria se adequar 

ao regime imposto. 

O ministro convocado Walter de Almeida Guilherme acompanhou o entendimento 

exarado no voto vencido do ministro Jorge Mussi. 

O ministro Gurgel de Faria, proferindo voto de acordo com o voto do ministro 

relator Felix Fischer, inicia afirmando que o STJ vem admitindo a compatibilidade da 

manutenção da prisão preventiva com a negativa do apelo em liberdade, o que deve ocorrer 

adequando-se a cautelar ao regime imposto, de acordo com os julgados juntados83. 

No entanto, o ministro diverge de tal entendimento que por vezes adota a Corte 

Superior, de modo que concorda com o ministro relator a respeito da incongruência entre os 

dois institutos. Contudo, apresentou argumentos que acrescentam ao raciocínio defendido 

pelo ministro Feliz Fischer. 

Primordialmente, afirma o Min. Gurgel de Faria que a Lei de Execução Penal84 

admite a possibilidade de trabalho externo e saídas temporárias sem vigilância direta aos 

                                                
82  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.089/SP. Relator: Ministro Carlos Ayres 

Britto. Diário de Justiça. Brasília, 01 jun. 2007. 
83  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 52.739/MG. Relator: 

Ministro Jorge Mussi. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 12 nov. 2014.; BRASIL. Superior Tribunal de 

Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 286.470/SP. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Diário de 

Justiça Eletrônico. Brasília, 28 out. 2014. 
84  BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Diário Oficial da União. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm>. Acesso em: 25 out. 2018. 
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condenados à regime semiaberto, o que por si só frustraria os objetivos da prisão preventiva, 

como evitar uma fuga e evitar a reiteração criminosa. 

Ademais, ressalta, conforme o Min. Relator, que a sentença já transitou em 

julgado para a acusação. Dessa forma, a situação do recorrente não poderá ser agravada. Isto 

é, configura-se impossível que ao réu seja imposto iniciar o cumprimento de pena em regime 

fechado. 

Prosseguindo, o ministro coaduna com a argumentação trazida pelo relator a 

respeito da violação do princípio da ampla defesa. Para o ministro votante, a manutenção da 

cautelar ao negar o direito de apelar em liberdade acarreta uma situação em que será mais 

desfavorável ao réu recorrer, exercitando sua ampla defesa, pois permaneceria em regime 

fechado, do que renunciar ao apelo, para então ser alocado em regime semiaberto ou aberto. 

Nesse ponto, colacionou julgados do STF85 a respeito. 

Transcreve-se, por fim, a conclusão do ministro: 

Portanto, fixado o regime semiaberto/aberto para início do cumprimento da 

reprimenda, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a negativa do apelo 

em liberdade constitui, a meu ver, constrangimento ilegal, sendo certo que a 

alternativa de compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional imposto 

configura indevida execução provisória da pena, o que viola o princípio da 

presunção de culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da CF/88. 

Assim, restou aplicado o entendimento do Ministro Relator Felix Fischer, 

considerando incompatível a manutenção do encarceramento preventivo com regime diverso 

do fechado. 

Destaca-se, então, que nesse julgado foi aplicado o entendimento antigo do STJ, 

não obstante a ocorrência de debates e votos divergentes sobre. Nesse contexto, o Ministro 

Felix Fischer apresentou os mesmos argumentos utilizados no julgado analisado no subtópico 

2.2.6., enquanto o Ministro Gurgel Faria acrescenta outras fundamentações para sustentar a 

tese de que os dois institutos são incompatíveis. Não obstante, o Ministro Jorge Mussi 

discorda do voto do relator, apresentando argumentos que acrescentam aos trazidos pelo 

Ministro Newton Trisotto no subtópico anterior86. 

                                                
85   BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 123.226/PI. Relator: Ministro Dias 

Toffoli. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 17 nov. 2014.; BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas 

Corpus nº 118.257/PI. Relator: Ministro Teori Zavascki. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 06 mar. 2014. 
86  Debate semelhante também ocorreu em: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em 

Habeas Corpus nº 47.836/RS. Relator: Ministro Felix Fischer. Diário de Justiça Eletrônico. Brasília, 21 maio 

2015. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201401149332&dt_publicacao=21/05/2015>. 

Acesso em: 29 out. 2018. 
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4 ANÁLISE CRÍTICA DA CONDIÇÃO DO RÉU COMO PRESO PROVISÓRIO 

DURANTE A INSTRUÇÃO E DA ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AOS 

REGIMES DIVERSOS DO FECHADO 

 

Após analisar as jurisprudências do STF e do STJ, percebemos que os debates a 

respeito do tema são, essencialmente, tratados sob dois aspectos diferentes em cada corte 

superior. Dessa forma, neste último capítulo abordaremos tais aspectos em dois tópicos 

distintos. 

Em relação à Suprema Corte, analisaremos de forma crítica o aspecto relacionado 

à condição específica de o réu ter permanecido encarcerado durante a instrução, com o fito de 

saber se o Código de Processo Penal prevê algo em relação a essa condição, bem como saber 

se a aplicação da jurisprudência ocorre de forma correta. 

Já, no segundo tópico do capítulo, trataremos do aspecto debatido no STJ, 

relacionado ao regime inicial de cumprimento de pena e a prisão preventiva, partindo de uma 

análise crítica dos temas levantados nos argumentos afirmados pelos ministros da corte 

superior, conforme visto no capítulo passado. 

 

4.1. Permanência do réu preso na instrução como condição para negar o apelo em 

liberdade 

Nesta primeira parte do capítulo, abordaremos o tema relacionado à jurisprudência 

dominante no Supremo Tribunal Federal, em relação à condição do réu ter permanecido o 

processo encarcerado para justificar a negativa do direito de apelar em liberdade, com base 

nas questões levantadas após a análise da jurisprudência do STJ feita no capítulo passado. 

Inicialmente, analisaremos o que prevê o Código de Processo Penal em relação à 

concessão ou não do apelo em liberdade, conforme a preocupação demonstrada pelo Ministro 

Marco Aurélio no que diz respeito a falta de previsão legal. Já no segundo tópico, 

examinaremos se o entendimento firmado no julgamento HC 89.089 é aplicado de forma 

correta, utilizando-se, como base, as decisões analisadas no capítulo anterior, questão 

levantada pelo mesmo ministro. 

 

4.1.1. O Código de Processo Penal permite? 

O artigo 387, do CPP, em seu parágrafo primeiro, estabelece que o juiz, ao 

condenar o réu deverá decidir, de forma fundamentada, se mantém ou se impõe a prisão 

preventiva ou outra medida cautelar diversa. Em relação ao acusado que permaneceu a 
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instrução preso, o magistrado deve apresentar fundamentação concreta e idônea para negar 

o apelo em liberdade. 

Nesse contexto, em virtude de o réu já ter sido condenado, o fumus commissi 

delict já foi reconhecido, não cabendo ao juízo comprová-lo de novo. Todavia, ainda importa 

fundamentar a respeito da persistência do periculum libertatis87. 

Dessa forma, o réu que permaneceu preso durante a persecução penal pode 

aguardar o julgamento de apelação em liberdade, desde que, no momento da prolação da 

sentença, o motivo que ensejou a segregação cautelar desapareça ou seja atenuado. Nessas 

duas hipóteses, deverá o juiz conceder o direito de apelar em liberdade, aplicando ou não 

medida cautelar diversa88. 

Portanto, ao prolatar a sentença de um acusado que permaneceu toda a instrução 

processual encarcerado, o magistrado deverá reanalisar os motivos apresentados no momento 

da decretação de sua preventiva, a fim de saber se eles persistem ou não, bem como analisar 

se existe um novo motivo que justifique a segregação cautelar, para que se fundamente de 

forma concreta da negativa do direito de apelar em liberdade89. A sentença condenatória, caso 

não apresente fundamento cautelar, não poderá manter o acusado encarcerado antes do 

trânsito em julgado90. 

Assim, os únicos fatores que condicionam a manutenção da preventiva são a 

reanálise do magistrado a respeito do periculum libertatis do acusado, bem como a 

apresentação de fundamento cautelar, o qual poderá ser a persistência os motivos que 

acarretaram a preventiva. 

 

4.1.2. Como é aplicada pela jurisprudência? 

Ao analisar os julgados no capítulo anterior, percebe-se que os magistrados, bem 

como os desembargadores, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, comumente usam a 

jurisprudência do STF, firmada especificamente no julgado do Habeas Corpus 89.089, de 

Relatoria do Ministro Ayres Britto, publicado em 01 de junho de 200791, onde é afirmado pelo 

relator, in verbis: 

                                                
87  LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 670. 
88  Ibid., p. 671. 
89  Ibid., p. 672. 
90  DEZEM, Guilherme Madeira. CURSO DE PROCESSO PENAL. 2. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2016. p. 1035. 
91  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 89.089/SP. Relator: Ministro Carlos Ayres 

Britto. Diário de Justiça. Brasília, 01 jun. 2007. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=461990>. Acesso em: 02 de nov de 2018. 
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8. Com efeito, carece de lógica permitir que o réu, preso preventivamente durante 

todo o desenrolar da instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado 

da causa se mantidos os motivos ensejadores da segregação cautelar. Juízo que se 

esteia na serena jurisprudência desta colenda Corte, in verbis: é “inaplicável o 

disposto no art. 594 do Código de processo penal a réu preso em flagrante ou 

preventivamente..” (HC 68.807, Relator o Ministro Moreira Alves). Cito, ainda o 

HC 86.627-AgR, Relator o Ministro Sepúveda Pertence, assim como o HC 87.621, 

de mina relatoria, dentre outros. 

O relator é claro em condicionar a liberdade do acusado que permaneceu a 

instrução processual preso à persistência dos motivos que motivaram o decreto da prisão 

preventiva. 

Não obstante, ocorre, por vezes, de juízes singulares, Tribunais, e até o próprio 

STJ, negligenciarem parte desse entendimento, ocultado o fragmento que versa sobre a 

manutenção dos motivos da preventiva, de modo que resta apenas o suposto entendimento 

que de todo réu que permaneceu a instrução encarcerado cautelarmente não pode aguardar o 

apelo em liberdade. 

No capítulo passado, mais especificamente no subtópico 3.2.3, onde foi analisado 

o Recurso Ordinário em Habeas Corpus 66.612/SP; o juiz singular vedou a possibilidade de o 

réu aguardar o julgamento de um possível recurso em virtude de o acusado permanecer preso 

durante a instrução processual. A mesma argumentação foi utilizada pelo juízo de piso 

referido no subtópico 3.2.6, onde foi analisada a decisão do Tribunal Cidadão sobre o Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus 45.421/SC. 

Ademais, no subtópico 3.1.1., onde foi examinado o Habeas Corpus 122.104/RS, 

ao ver a discussão dos ministros da Suprema Corte, percebe-se que, a priori, a Corte vê certa 

displicência do Superior Tribunal de Justiça ao aplicar a jurisprudência de forma incompleta, 

o que depois é visto que não ocorreu. Todavia, esse esclarecimento realizado demonstra a 

insegurança com a qual o STJ vem aplicando certas orientações da Corte Suprema, de forma 

que é possível se concluir que existem outros julgados nos quais o STJ não aplica a orientação 

de forma completa. 

Diante disso, vislumbra-se que essa jurisprudência, por vezes, tem sido aplicada 

de forma equivocada, omitindo a parte dela que ressalta a necessidade de avaliar se os 

motivos que fundamentação da prisão preventiva persistem. Importa, então, rechaçar a ideia 

de aplicação dessa jurisprudência, já que o Código de Processo Penal não prevê que o a 

condição do réu ter permanecido a instrução toda encarcerado é fundamento para manutenção 

da preventiva, bem como o uso indevido dessa jurisprudência tem causado prejuízos a 

diversos réus. 
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4.2. A adequação da prisão preventiva ao regime diverso do fechado 

 

Neste último tópico do capítulo, estudaremos o tema relacionado à jurisprudência 

do STJ, em relação à adequação da prisão preventiva ao regime inicial imposto em sentença, 

tomando por base os argumentos trazidos pelos ministros da Corte Superior nos debates 

analisados no capítulo passado. 

Primordialmente, vamos analisar as diferenças básicas entre as regras de 

encarceramento referentes à preventiva, ao regime aberto, ao regime semiaberto e ao regime 

fechado, tomando por base, ainda, o princípio da individualização da pena em relação a sua 

incidência na execução penal. Prosseguindo, faremos um estudo a respeito da regra da 

proporcionalidade para, então, analisarmos se o entendimento adotado referente a adequar a 

prisão preventiva às regras dos regimes diversos do fechado acarreta observância ou 

inobservância da regra da proporcionalidade. Faremos, também, um breve estudo do princípio 

da ampla defesa, diferenciando-o do contraditório, bem como estabelecendo seu conteúdo e o 

que acarreta sua violação, com o fito de saber se o entendimento dominante no STJ gera 

violação a ele. 

Por fim, verificaremos se o entendimento atualmente adotado pela Corte Superior 

constitui violação à regra da não culpabilidade em virtude da possibilidade de ser uma 

execução antecipada da pena. 

 

4.2.1. Regras dos encarceramentos 

Na execução penal, vigora a regra de que cada condenado deve cumprir a pena em 

seu regime específico, de forma que sejam separados aos condenados a outros regimes. Tal 

regra tem previsão constitucional no inciso XLVIII, do artigo 5º: 

A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do 

delito, a idade e o sexo do apenado. 

Dessa forma, o preso em regime aberto não pode permanecer encarcerado com 

preso definitivo em regime fechado, por exemplo. Ademais, o preso provisório não pode ser 

recolhido junto a qualquer preso definitivo, independente do redime de cumprimento. 

Todas as cautelas mencionadas, bem como as diversas outras existentes, como a 

separação de presos primário e presos reincidentes, observam o princípio da individualização 

da pena, na sua incidência perante a execução penal.  
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A individualização da pena torna o sentenciado único e distinto dos demais 

condenados, tanto em relação aos presos decorrentes de outras ações penais como em relação 

aos coautores ou corréus de uma mesma ação penal. Ela toma por base o montante, o perfil e 

os efeitos pendentes sobre o réu para aplicação da justa e adequação sanção penal92. 

Tal princípio incide sobre três etapas distintas no processo penal, individualização 

legislativa, individualização judiciária e individualização executória. A primeira obriga o 

legislador, no momento de elaboração de um projeto de lei que tipifique uma conduta, a 

estabelecer os limites suficientes e necessários para reprimir e prevenir a prática da ação que 

visa tornar delito. A segunda obriga o juiz, deparando-se com a ação penal que acarrete 

condenação, aplicar a pena em concreto em todos os seus aspectos, como a quantidade de 

pena em si e o regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, a terceira forma de incidência 

da individualização da pena sobre o processo penal obriga o juiz responsável pela execução 

da pena a determinar o cumprimento da pena de forma individualizada, por exemplo, 

concedendo progressão de regime em tempos diferentes para condenados pelo mesmo delito, 

de acordo com as previsões legislativas93. 

Dessa forma, uma das manifestações da individualização executória da pena é a 

necessidade de separação dos presos conforme o regime, o crime, a reincidência ou não, o 

tipo de prisão, idade, sexo, dentre outros aspectos. Isso impede, na teoria, a maior deformação 

de caráter em relação a cada preso94, uma vez que evita que presos que cometeram delitos 

mais reprováveis, que muitas vezes geram regime fechado, mantenham contado com presos 

que cometeram delitos menos reprováveis, os quais podem ser impostos a regimes mais 

brandos. 

Assim, por exemplo, um condenado definitivo por homicídio qualificado, em tese, 

não exerce influência direta em um condenado definitivo à furto simples, bem como o mesmo 

condenado por furto simples não influi no caráter de um preso definitivo por uso de 

documento falso. 

Diante disso, já se percebe que ao adequar a prisão preventiva aos regimes 

diversos do fechado, o acusado seria posto em encarceramento junto a indivíduo já 

condenados em definitivo na espera penal, o que constitui violação direta ao princípio da 

individualização da pena, mais especificamente em relação à individualização executória. 

                                                
92  NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2013. p. 38. 
93  Ibid., p. 39-40. 
94  MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 141. 
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4.2.1.1. Regras da prisão preventiva 

 

A prisão preventiva deve ocorrer em cadeia pública, onde são recolhidos todos os 

presos provisórios, conforme o artigo 102, da Lei de Execução Penal. Esses presos 

provisórios são compostos pelos presos preventivamente, presos em flagrante e presos 

temporariamente. Atualmente, surgiram centros de detenção provisória, com fins de recolher 

os presos provisórios, tendo maior número de vagas, bem como estrutura semelhante às do 

presídio95. 

Além da previsão legal, os presos provisórios devem ser mantidos separados dos 

presos definitivos, ou seja, não podem permanecer no mesmo estabelecimento prisional dos 

presos com sentença transitada em julgado, em respeito ao princípio da individualização da 

pena na sua dimensão incidente na execução penal 

No que tange aos presos provisórios, é necessário maior rigor nessa separação dos 

presos definitivos. Especificamente sobre os presos preventivos, é certo de que a sua culpa 

não está formada baseada em um juízo exauriente de convicção, apesar de já ver fundados 

indícios de materialidade e autoria. Todavia, ressalta-se, deve-se ter mais cuidado em manter 

tais presos separados dos definitivos, principalmente dos de maior periculosidade, uma vez 

que ainda há a possibilidade de absolvição96. 

Ademais, a finalidade da prisão provisória é apenas a custódia do acusado para 

fins de disponibilidade à justiça, seja em relação ao inquérito policial seja em relação a ação 

penal em curso, sem qualquer finalidade de cumprimento de pena. Dessa forma, uma vez que 

a execução penal só pode ocorrer após o transitado em julgado, as limitações da prisão 

provisória não podem ultrapassar a necessidade da custódia cautelar, bem como a segurança e 

a ordem dos estabelecimentos97. 

Por fim, o encarceramento em cadeia pública necessariamente consiste em 

segregação total em relação à sociedade, uma vez que visa evitar a fuga do acusado, ou a 

perturbação da ordem pública, ou a garantia da instrução processual. Nesse ponto, manter um 

réu que, por exemplo, possui indicações de que reiterará em delitos ou indicações de que 

empreenderá fuga do distrito de culpa; sob custódia parcial do Estado, provavelmente não 

conseguirá atingir as finalidades da prisão preventiva. 

                                                
95  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. p. 969. 
96  MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 141. 
97  MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 263. 
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4.2.1.2. Regras dos regimes de cumprimento de pena 

 

O encarceramento em regime aberto ocorre em casa de albergado ou em 

estabelecimento adequado, conforme o artigo 93, da LEP. O estabelecimento dever ser 

localizado em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos, e sem obstáculos 

impeditivos de fuga. Tal medida corrobora com a questão de que o condenado, em regime 

aberto, permanece trabalhando o dia inteiro, voltando ao recolhimento penal a noite, bem 

como conta com autodisciplina e responsabilidade do condenado98, a fim de ser eficiente no 

seu caráter ressocializador. Não obstante, em virtude de ausência de vagas, os reeducandos em 

regime aberto tem cumprido a pena em regime domiciliar99. 

O STJ já teve a oportunidade de afirmar que a casa do albergado indica a ideia de 

local sem características de cárcere, característica esta que é própria, apenas, dos regimes 

fechado e semiaberto. Na realidade, o importante é o ambiente a que o apenado fica 

submetido, de forma que pouco importa se o local é contíguo ao presídio. Preenchidas 

exigências da lei, bem como sem o rigor penitenciário, com um regime baseado em 

autodisciplina e senso de responsabilidade100, o ambiente será adequado para o cumprimento 

do regime aberto. 

Dessa forma, características essenciais ao regime aberto, reconhecidas 

expressamente pelo STJ, são a falta de características de cárcere, a autodisciplina e o senso de 

responsabilidade. 

Já o condenado a regime semiaberto deve ser recolhido em colônia agrícola, 

industrial ou estabelecimento similar, conforme o artigo 91, da LEP, onde será mantido 

encarcerado em selas coletivas e com salubridade durante o período noturno, enquanto no 

período diurno será submetido a trabalho em comum101. Ademais, também são admissíveis o 

trabalho externo e a frequência a cursos supletivos profissionalizantes.  

Nesse regime, o trabalho externo é considerado essencial, de modo que é 

permitido independente do tempo de encarceramento, devendo, apenas, satisfazer os 

                                                
98  NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 13. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 969. 
99  MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 152. 
100  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 2.028/77-MS. Relator: 

Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro. Diário de Justiça da União. Brasília, 03 ago. 1992. p. 11335. 
101  AVENA, Norberto. Execução Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 242. 
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requisitos legais102. 

No semiaberto, também é possível que o diretor do estabelecimento prisional 

conceda permissão de saída temporária, com escolta, em casos de falecimento ou doença 

grave de familiares, bem como em casos de tratamento médico que não podem ser realizados 

dentro do estabelecimento prisional. Ademais, existe a possibilidade de concessão de saída 

temporária sem vigilância direta em casos de visita a familiares, frequência em cursos já 

mencionados e participação em atividades que ajudem na ressocialização do condenado103. 

O apenado a regime fechado deve cumprir a pena em penitenciária, de acordo 

com o artigo 87, da LEP104, onde será submetido a controle e vigilância rigoroso sobre o 

preso. Durante o dia, o condenado é obrigado a exercer trabalho interno em comum, de 

acordo com suas aptidões e ocupações anteriores, caso adequadas à execução da pena, 

enquanto no período noturno, será encarcerado individualmente. 

Em caráter excepcional, é permitido o trabalho externo, desde que ocorra em 

serviços ou obras púbicas operadas por órgãos públicos, bem como entidades privadas, com 

as devidas providências para evitar fugas e em favor da disciplina105. 

Diante disso, é visível que os regimes de cumprimento de pena aberto – 

caracterizado por autodisciplina e responsabilidade – e semiaberto – caracterizado pela 

possibilidade de trabalho externo e saídas temporárias sem vigilância – guardam diversas 

diferenças em relação a prisão preventiva, o que torna inviável a sua adequação. Todavia, o 

regime fechado se aproxima da forma de encarceramento da preventiva, por submeter o preso 

a vigilância e controle rigorosos, de modo que a adequação da preventiva não alteraria a 

forma de recolhimento à qual o réu estaria submetido. 

 

4.2.2. Violação à regra da proporcionalidade  

 

Neste subtópico, procederemos pelo exame a respeito da adequação da prisão 

preventiva aos regimes diversos do fechado, sob a ótica da regra da proporcionalidade. 

No âmbito da persecução penal promovida pelo Estado, as autoridades 

                                                
102  BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Habeas Corpus nº 70034083857. Relator: 

Desembarador Nereu José Giacomolli. Diário da Justiça. Porto Alegre, 10 fev. 2010. Disponível em: 

<http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=HC+70034083857&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index&filter

=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&as_eq=&as_q=+#main_r

es_juris>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
103  AVENA, Norberto. Execução Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 242-243. 
104  Art. 87. A penitenciária destina-se ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado. 
105  AVENA, op. cit., p. 241. 
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representantes do Poder Público não podem tomar medida excessivas, uma vez que as ações 

estatais são condicionadas ao princípio da razoabilidade. Nesse contexto, o “princípio” da 

proporcionalidade emerge como o coeficiente de aferição da razoabilidade das medidas 

tomadas pelas autoridades representantes do estado. Assim, a proporcionalidade proíbe o 

excesso e veda o arbítrio do Poder Público106. 

Não obstante, em que pese a comumente denominação da proporcionalidade 

como princípio, na realidade, conforme os postulados de Alexy dissertados no primeiro 

capítulo deste trabalho, a proporcionalidade consiste em uma regra. A sua classificação como 

princípio é oriunda das classificações tradicionais de regras e princípios, as quais se 

encontram em dissonância com os critérios adotados pelo autor107. 

Por consistir em uma regra, a proporcionalidade deve ser aplicada de acordo com 

seu caráter absoluto, de forma que o método aplicado seja o “tudo ou nada”108. Com isso, 

temos que analisar se o entendimento dominante na jurisprudência do STJ, a respeito da 

adequação da prisão preventiva com regime diverso do fechado, respeita a regra da 

proporcionalidade, chamada comumente como princípio da proporcionalidade, a qual é fator 

essencial para indicar se a atuação do Poder Público respeita a razoabilidade. 

Para se analisar se o entendimento da Corte Superior respeito o princípio da 

proporcionalidade é necessário que o entendimento observe todos os três “subprincípios” que 

compõem a proporcionalidade: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito.  

Tais “subprincípio” devem ser analisadas, necessariamente, nessa ordem, uma vez 

que, entre elas, existe um caráter de subsidiariedade. A análise da necessidade só deve ocorrer 

se a adequação for respeitada, bem como a análise da proporcionalidade em sentido estrito só 

deve ocorrer se respeitadas a adequação e a necessidade. Por exemplo, verificada a não 

observância da adequação, o caso concreto não pode ser considerado proporcional, sem a 

necessidade de verificar os outros “subprincípios”. Dessa forma, nem sempre será necessário 

a análise, ou pelo juiz ou pelo interprete, de todos eles109. 

Não obstante, apenas para fins da pesquisa, caso um dos “subprincípios” não seja 

                                                
106  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 85. 
107  BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSO PENAL. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

81. 
108  Ibid., p. 81. 
109  SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 

798, p.23-50, abr. 2002. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. p. 35. 
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observado, vamos proceder pelo exame dos restantes, mesmo sabendo que basta verificar a 

não observância de um deles. 

 

4.2.2.1. Adequação 

A adequação se refere a uma verificação entre o meio a ser usado e o fim a que ele 

se destina. Aqui não se analisa se determinada medida consiste no melhor meio para se atingir 

determinado fim, basta que tal medida promova ou fomente, em qualquer grau, o fim 

desejado, mesmo que o objetivo não seja completamente alcançado110 . Assim, questiona-se se 

a medida a ser tomada contribuiu, de qualquer forma, para o êxito do resultado almejado111, 

sem, obrigatoriamente, ser um meio que atinja o objetivo. A respeito, afirma Afonso da Silva: 

Dessa forma, uma medida somente pode ser considerada inadequada se sua 

utilização não contribuir em nada para fomentar a realização do objetivo 

pretendido.112 

Cuellar-Serrano113 disserta sobre a adequação separando-a sobre os aspectos 

qualitativo, quantitativo e subjetivo. Nesse contexto, a adequação qualitativa ocorre quando 

uma medida, devido a sua natureza, é capaz de alcançar o objetivo, ou seja, a natureza do 

meio usado é compatível com a natureza do fim. A adequação quantitativa se refere ao lapso 

temporal ou a força empregada com a medida, as quais devem guardar conformidade com o 

fim. Já a adequação subjetiva versa que a medida a ser tomada deve incidir sobre o indivíduo 

que justifica o fim a ser almejado. Dessa forma, a adequação subjetiva se refere sobre a 

individualização do sujeito passivo da medida, de forma que não seja estendido a outros 

indivíduos, o que, como afirma Brasileiro114: 

Afinal, a depender das circunstâncias do caso concreto, uma medida, em um mesmo 

processo, pode ser subjetivamente adequada em relação a um dos acusados, mas não 

sê-lo em relação a outro. 

O entendimento adotado pelo STJ afirma que, quando for condenado a regime 

                                                
110  SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 

798, p.23-50, abr. 2002. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. p. 37. 
111  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 87. 
112  SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 

798, p.23-50, abr. 2002. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/viewFile/1495/1179>. 

Acesso em: 17 nov. 2018. p. 36-37. 
113  SERRANO, Nicolas Gonzales-Cuellar. Proporcionolidad y derechos fundamentafes en el proceso 

penal. Madrid: Colex, 1990. p. 160-162. 
114  LIMA, op. cit., p. 87. 
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semiaberto ou aberto, a prisão preventiva mantida na prolação da sentença deverá ser 

adequada à regra de tais regimes para se atingir a finalidade da preventiva, a qual pode ser a 

conveniência da instrução criminal, a garantia de ordem pública ou a garantia de aplicação da 

lei penal. 

Em relação à adequação qualitativa, percebe-se que a natureza dos regimes 

semiaberto e aberto são definitivos, uma vez que consistem em regimes de cumprimento de 

pena, ou seja, regimes de segregação pessoal para cumprimento de pena definitiva. Enquanto 

as finalidades da prisão preventiva são, necessariamente, cautelares, caso contrário estaria em 

plena violação à disposição constitucional. 

A adequação quantitativa também não resta respeitada. O regime semiaberto e o 

regime aberto necessariamente presumem o não encarceramento total do acusado, mais ainda 

o regime aberto que não possui características de cárcere, de modo que não há qualquer 

garantia a ordem pública ou a aplicação da lei penal se, durante o dia, o indivíduo pode 

permanecer fora do estabelecimento, podendo praticar outros delitos ou fugir do local. 

A adequação subjetiva necessariamente deve ser analisada nos casos concretos, e 

não meramente hipotéticos, uma vez que deve ser examinado se o indivíduo específico deu 

causa ao perigo à ordem pública ou à aplicação da lei penal, justificando, assim a medida 

contra ele. Isto posto, resta prejudicada a análise da adequação subjetiva. 

Em relação à manutenção da preventiva para conveniência da instrução criminal, 

não há o que se analisar, pois a instrução penal já foi encerrada, de forma que toda a coleta de 

provas foi realizada, o que impossibilita a preventiva com seu fim, por necessariamente haver 

esgotado o motivo. 

Dessa forma, o entendimento atual do STJ não observa o “subprincípio” da 

adequação, o que, por si só, já confere o caráter desproporcional das medidas que prevê o 

entendimento, uma vez que a regra proporcionalidade deve ser respeitada em todos os seus 

aspectos. De toda forma, continuaremos a análise dos outros “subprincípios”. 

 

4.2.2.2. Necessidade 

O segundo “subprincípio” é o da necessidade, também chamado de “princípio da 

menor ingerência possível” ou “princípio da intervenção mínima”. Esse subprincípio busca a 

verificação da existência de outras medidas menos gravosas para atingir a finalidade. Assim, 

uma determinada medida será necessária quando for verificado que não existe qualquer outro 
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meio, menos gravoso, que atinja com a mesma eficiência o fim almejado115. 

As medidas alternativas que podem ser tomadas pelo magistrado para os fins 

cautelares da prisão preventiva são contidas no artigo 319, do Código Penal, com redação 

dada pela Lei n 12.403 de 2011. 

Nos casos de manutenção da preventiva com fins de garantia de ordem pública, o 

comparecimento periódico do acusado em juízo, previsto no inciso I, a proibição de acesso ou 

frequência a determinados lugares, previsto no inciso II e o monitoramento eletrônico 

consistem em medidas menos gravosas e igualmente aptas à garantir a ordem pública em 

comparação ao regime semiaberto, uma vez que o mesmo não poderá ocorrer em 

encarceramento total. Ademais, podem ser consideradas mais eficientes até que o regime 

aberto, o qual predispõe autodisciplina do acusado. 

Na manutenção da preventiva para aplicação da lei penal, o comparecimento 

periódico ao juízo, a proibição de ausentar-se do distrito de culpa previsto no inciso IV, bem 

como o monitoramento eletrônico também consistem em medidas tão eficientes quanto o 

regime semiaberto e o aberto, como também são menos gravosas. 

Em relação a conveniência da instrução criminal, novamente, não há o que se 

analisar, uma vez que a instrução já foi encerrada, então, a manutenção da prisão preventiva 

com tal fundamento é ilegal, já que não há como existir quaisquer riscos à instrução, tendo em 

vista que ela já foi concluída. 

Assim, o “subprincípio’ da necessidade também não foi observado, porque o rol 

de medidas cautelares diversas da prisão apresentam meios tão eficientes quanto às restrições 

impostas pelo regime semiaberto e aberto, bem como tais meios são menos gravosos ao réu. 

 

4.2.2.3. Proporcionalidade em sentido estrito 

 

Por fim, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito alude a um juízo 

de valor decorrente da comparação entre o ônus imposto ao indivíduo que sofrerá a restrição e 

o benefício gerado pelo fim buscado116. Dessa forma, coloca-se em contraposição a limitação 

de direitos que a medida impõe ao indivíduo e a importância do fim buscado. 

Tanto no regime semiaberto como no aberto o denunciado seria submetido a 

restrições parciais de sua liberdade. No primeiro, seriam restrições parciais a quais seriam 

                                                
115  BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSO PENAL. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

85. 
116  BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSO PENAL. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

85. 
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cumpridas em estabelecimento com características de cárcere, enquanto no segundo são 

restrições parciais sem submissão a estabelecimento com característica de cárcere. 

Com fins de garantir a ordem pública, o que se pretende é evitar que o denunciado 

cometa outro delito, assim, o benefício gerado é a garantir de não ocorrência de delitos do 

acusado contra a sociedade. Ponderando-se esse benefício com a restrição parcial em cárcere 

com a restrição parcial sem cárcere, vislumbra-se que a proporcionalidade em sentido estrito, 

uma vez que a segurança da sociedade possui mais relevância que restrição parcial à liberdade 

do réu. 

A preventiva com fins de aplicação da lei penal visa evitar que o acusado fuja, de 

modo a frustrar a aplicação de possíveis sanções bem e, portanto, frustrar a persecução penal 

promovida pelo Poder Público. Assim, o benefício acarretado é o êxito do Estado em 

sancionar um indivíduo que, talvez, tenha cometido um delito. Ponderando-se esse benefício 

com a restrição parcial em cárcere e sem cárcere, vislumbra-se desproporcionalidade em 

sentido estrito, tendo em vista que, de acordo com a não culpabilidade como princípio, o 

acusado ainda é considerado inocente na maior medida possível, o que inviabiliza a restrição 

de sua liberdade que não seja nas regras da prisão preventiva. 

Novamente, não há que se falar em ponderação quando a manutenção da 

preventiva visa a conveniência da instrução penal, uma vez que a própria instrução já foi 

encerrada. 

Dessa forma, tem-se que o entendimento do STJ em relação a adequar a 

preventiva ao regime semiaberto ou aberto não preenche os “subprincípios” da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrio. Isto posto, tal entendimento é 

manifestamente desproporcional.  

 

4.2.3. Violação à ampla defesa 

 

A ampla defesa é intrinsecamente atrelada ao princípio do contraditório, uma vez 

que a ampla defesa garante o exercício do contraditório, bem como é por ele que a ampla 

defesa se manifesta. O contraditório é formado por dois elementos essenciais: o direito à 

informação e o direito à reação. O primeiro elemento é o que possibilita a ampla defesa, 

enquanto o segundo elemento é o meio pelo qual ela pode ser exercida. Dessa forma, apesar 

da necessária ligação, a ampla defesa não se confunde com o contraditório, uma vez que o 

contraditório versa sobre o direito de se contrapor aos atos e termos da parte contrária, 

enquanto a ampla defesa é decorrência da posição de defesa em que o réu se encontra no 
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processo penal117. 

Nesse contexto, o contraditório se refere à garantia de participação das partes de 

poder impugnar qualquer manifestação contrária a seus interesses, sem maiores preocupações 

a respeito da sua efetividade. Já a ampla defesa vai além, uma vez que não apenas garante a 

possibilidade, mas determina a realização efetiva dessa participação, sob pena de nulidade 

quando ocorrer prejuízo ao réu118. 

A ampla defesa, então considerada como um direito subjetivo público do acusado, 

reflete não somente no aspecto externo ou formal, mas também reflete no aspecto substancial. 

Assim, incidência da ampla defesa não se limita à intimação de atos ou à nomeação defensor, 

uma vez que é necessário a análise se foi efetivamente exercido o direito de defesa, sem 

qualquer deficiência ou ausência119. 

O núcleo substancial do conceito de ampla defesa é formado pela suficiência e 

pela efetivada, o que acarreta a violação à ampla e plena defesa quando ocorre deficiência, 

limitação ou insuficiência de sua prática120. Dessa forma, qualquer forma mínima que 

restringe o exercício efetivo da ampla defesa, não apenas em relação à elementos formais do 

processo, mas também em relação ao conteúdo da defesa, configura desrespeito ao preceito e 

gera nulidade. 

Nos casos em que um réu tenha contra si uma sentença condenatória não 

transitada em julgado onde é reconhecido que o regime inicial de cumprimento de pena seja o 

aberto ou o semiaberto, negar o direito de apelar em liberdade utilizando quaisquer dos 

fundamentos previstos no artigo 312, do CPP, colocando o acusado em cárcere total, afigura 

situação de malferindo à ampla defesa. 

Nesse caso, ao ser intimado da sentença condenatória, o réu estará submetido a 

uma situação em que será mais benéfico não apelar, iniciando-se, então, o cumprimento da 

pena, a fim de permanecer encarcerado parcialmente, do que apelar, sendo, portanto, colocado 

em encarceramento total. Diante disso, por exemplo, caso o acusado queira apelar pedindo a 

redução da dosimetria, de forma que não afete o regime aplicado, ou a exclusão de valores 

indenizatórios, ele terá que ser submetido a um regime de encarceramento mais gravoso para 

que possa exercer seu direito de defesa. 

                                                
117  LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de PROCESSO PENAL: Volume Único. 5. ed. Salvador: 

Juspodivm, 2017. p. 54. 
118  PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 21. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 38. 
119  GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: Abordagem Conforme a Constituição Federal 
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120  Ibid., p. 139. 
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Tal situação configura violação à ampla defesa, no que tange ao seu conteúdo 

substancial, uma vez que limita a defesa efetiva do réu, já que ele terá que não apelar para não 

ser colocado em encarceramento total. 

Dessa forma, manter a prisão preventiva em desfavor de um réu que teve sentença 

contra si que reconhece como regime inicial de pena um regime diverso do fechado, seja 

aberto seja semiaberto, gera descumprimento à ampla defesa. Não obstante, a atual 

jurisprudência do STJ, por adequar a segregação cautelar às regras do regime imposto, de 

modo que o réu não permanecerá em segregação total, não viola a ampla defesa, vez que, caso 

interponha apelação, ele será submetido à mesma situação caso não utilizasse o recurso. 

Tem-se, portanto, que manter o encarceramento total, de natureza cautelar, em 

desfavor de um denunciado que foi condenado à regime diverso do fechado viola a ampla 

defesa. Todavia, o entendimento aplicado atualmente pelo STJ observa a ampla defesa por 

não gerar situação mais gravosa ao réu caso deseje apelar. 

 

4.2.4. Possibilidade de execução provisória da pena velada e de violação à não 

culpabilidade 

 

Inicialmente, é importante destacar que não analisaremos a questão atinente à 

execução provisória após a segunda instância, uma vez que não é contida no objeto do 

trabalho, já que estamos discutindo a possibilidade de apelar sem encarceramento, e não a 

possibilidade de interpor recurso especial ou extraordinário. 

A não culpabilidade que temos em estudo, conforme dissertado no primeiro 

capítulo, consiste em uma regra, e não um princípio. Dessa forma, sua aplicação deve ocorrer 

de modo absoluto, sendo eventuais conflitos normativos resolvidos pela declaração de 

invalidade de alguma norma ou pela inclusão de clausula de exceção. 

Nesse sentido, o estado de inocência, como regra de tratamento em relação ao réu 

e dirigida à atuação do juiz, reflete na vedação à execução provisória ou à execução 

antecipada da pena121. Ademais, como reflexo da regra da não culpabilidade, tem-se a 

revogação do artigo 594, do CPP, onde era previsto a obrigatoriedade do encarceramento do 

denunciado para que pudesse recorrer, o que ocorreu com a Lei n 11.719/08122, vez que tal 

dispositivo consistia em prisão automática anterior ao trânsito em julgado. 

                                                
121  BADARÓ, Gustavo Henrique. PROCESSO PENAL. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 

58. 
122  TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 12. ed. 

Salvador: Juspodivm, 2017. p. 70. 
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Sendo assim, a única forma de encarceramento anterior ao trânsito em julgado é a 

aplicação das prisões provisórias, as quais são consideradas pela jurisprudência como 

institutos que cerceiam a liberdade do réu, mas encontram-se em harmonia com a não 

culpabilidade123. Além disso, a não culpabilidade não impede a adoção de outros atos 

coercitivos, como busca e apreensão124. Nesse contexto, apesar do aparente conflito de 

normas, as prisões provisórias nada mais são do que normas que excepcionam a regra de 

tratamento em relação ao acusado, ou seja, são normas que não entram em conflito com a 

regra da não culpabilidade por existir clausula de exceção entre elas. 

Tal clausula de exceção tem por fundamento a natureza das prisões provisórias, as 

quais são dotadas de natureza cautelar ao contrário dos regimes de encarceramento, os quais 

são dotados de natureza definitiva por serem oriundos de sentença penal condenatória 

transitada em julgado. Dessa forma, enquanto as prisões cautelares se justificam por terem 

suas finalidades atreladas a viabilizar a persecução penal, as prisões definitivas se justificam 

por decorrerem de um título executivo judicial penal definitivo. 

A ideia exarada pela jurisprudência do STJ em alterar as regras do encarceramento 

preventivo, o qual tem natureza cautelar, a fim de impor as regras dos regimes semiaberto e 

aberto, os quais têm natureza definitiva, configura violação à regra da não culpabilidade, por 

constituir uma forma de execução antecipada da pena.  

Nesse contexto, ao alterar as regras de segregação para as regras decorrentes de 

título executivo judicial definitivo tem-se uma forma indireta de aplicação de uma sentença 

condenatória transitada em julgado, visto que as regras dispostas nos regimes diversos do 

fechado só podem ser aplicadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória, em 

virtude da sua natureza definitiva. 

Assim, o atual entendimento do STJ consiste em uma forma de executar 

antecipadamente a pena e viola a regra da não culpabilidade no seu âmbito de tratamento em 

relação ao réu. 

 

                                                
123  MORAES, Alexandre de. DIREITO CONSTITUCIONAL. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 91. 
124  FEITOZA, Denilson. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Teoria, Crítica e Práxis. 7. ed. Niterói: 

Impetus, 2010. p. 145. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, foi discutido a compatibilidade da concessão do direito de apelar 

em liberdade para um denunciado que permaneceu toda a instrução encarcerado 

preventivamente. 

No primeiro capítulo, podemos perceber que o direito de apelar em liberdade 

consiste em uma regra oriunda de um dos aspectos da não culpabilidade, qual seja, o aspecto 

referente à regra de tratamento. Nesse contexto, por ser uma regra, um eventual conflito com 

outra regra é solucionado pela inclusão de uma cláusula de exceção. Isso ocorre entre a regra 

de tratamento da não culpabilidade e a prisão preventiva, uma vez que esta consiste em 

cláusula de exceção da não culpabilidade. Dessa forma, o direito de apelar em liberdade é 

uma regra, de aplicação absoluta, sendo excepcionada pela decretação ou manutenção da 

prisão preventiva. 

No segundo capítulo, vimos que o debate nos tribunais a respeito do tema se da 

sobre dois âmbitos, um em cada corte superior. No STF, a discussão se da especificamente 

sobre a condição do réu preso na instrução como fundamento para negar o apelo em 

liberdade. Enquanto no STJ, os debates versam, mais especificamente, sobre a necessidade de 

adequação da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena imposto para 

que se possa negar o direito de apelar em liberdade. 

No terceiro capítulo, vislumbrou-se que não há qualquer previsão legal que 

vincule a condição do réu ter permanecido encarcerado durante a instrução à não concessão 

do direito de apelar em liberdade, de modo que, no momento da prolação da sentença, o juiz 

terá que fazer uma reanálise dos motivos que ensejaram a segregação cautelar para verificar 

se o acusado pode ter restringido o seu direito de aguardar o julgamento do recurso em 

liberdade. Além disso, foi verificado que a jurisprudência do STF, por vezes, não é aplicada 

de forma correta pelos juízes e pelos tribunais, uma vez que a orientação da corte é no sentido 

de que, além de o réu ter permanecido encarcerado, o juiz deve analisar se os motivos da 

prisão preventiva persistem. Todavia, existem casos de juízes e tribunais que omitem a parte 

referente a necessidade de análise dos motivos da preventiva, limitando-se em não conceder o 

direito de recorrer em liberdade sob justificativa única de que o réu permaneceu a instrução 

toda encarcerado. 

Dessa forma, deve-se rechaçar a jurisprudência que justifica a negativa do apelo 

em liberdade com base no fato de o réu ter permanecido encarcerado durante a instrução, 

visto que não há previsão legal nesse sentido, bem como alguns julgadores tem usado essa 
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orientação do STF sem analisar se os motivos da preventiva persistem. 

Também no terceiro capítulo, percebemos que a orientação do STJ, de que a 

prisão preventiva é compatível com os regimes diversos do fechado, desde que a preventiva se 

adeque ao regime imposto, é equivocada, pois tal entendimento acarreta violação ao princípio 

da individualização da pena, bem como as regras dos regime aberto e semiaberto são muito 

divergentes das regras da prisão preventiva, de modo que os objetivos da preventiva se 

tornariam inviáveis de serem alcançados. Ademais, essa orientação fere a regra da 

proporcionalidade e a regra da não culpabilidade, mais especificamente no seu aspecto de 

regra de tratamento, por constituir uma forma indireta de execução antecipada da pena. Dessa 

forma, o entendimento predominante no STJ não deve prevalecer. 

Portanto, o juiz só poderá negar o direito de apelar em liberdade se o réu tenha 

sido condenado a regime inicial fechado e caso seja verificado que os motivos que ensejaram 

o decreto preventivo persistem. Além disso, não poderá negar tal direito se o motivo da prisão 

preventiva foi, unicamente, a conveniência da instrução penal e se o réu for condenado ao 

regime semiaberto ou aberto, sendo possível a imposição de medidas cautelares diversas da 

prisão. 
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