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O Império do Punitivismo: Correlação ao Encarceramento em Massa 
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RESUMO: Esta obra tem como objetivo propor uma reflexão sobre a banalização na decretação de 

prisões preventivas em território nacional e sua relação com a superpopulação carcerária, observando-

se que o instituto que deveria ser utilizado como ultima ratio no Processo Penal Brasileiro, vem sendo 

utilizado rotineiramente como via de regra. Desse modo, passa-se à análise da instituição das 

audiências de custódia como meio de humanização do Processo Penal, visando obter um contato 

pessoal antes da conversão de prisões em flagrantes em preventivas. 

Palavras-Chaves: Prisão Preventiva. Superpopulação Carcerária. Audiências de Custódia. 

ABSTRACT: The purpose of this work is to propose a reflection on the trivialization in the enactment 

of preventive prisons in the national territory and its relationship with the prison superpopulation, 

observing that the institute that should be used as ultima ratio in the Brazilian Criminal Procedure, has 

been used Routinely as a rule. In this way, we proceed to analyze the institution of custody hearings as 

a means of humanizing the Criminal Procedure, aiming at obtaining a personal contact before the 

conversion of prisons into flagrant ones into preventive ones. 

Keywords: Preventive Arrest. Prison Superpopulation. Custody Hearings. 

INTRODUÇÃO 

 A busca incessante da sociedade por medidas paliativas acabou por gerar um império 

punitivista como resposta aos conflitos sociais. Contudo, as medidas cautelares extremas não 

lograram êxito em dirimir tais conflitos e, tão somente, conseguiram causar mais danos. 

 Este artigo busca trazer aos leitores uma reflexão sobre os institutos da prisão 

preventiva, a forma como é aplicada e o crescente número da população carcerária no país. 

 Primeiramente, importante observar o instituto das prisões cautelares sobre a ótica 

constitucional, tendo em vista que o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição da República 

Federativa do Brasil (CRFB/88), estipula que a prisão somente poderá ser efetuada quando 

por decisão escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, ou nos casos de 

flagrante delito. 

 Dessa forma, importante ressaltar que a decretação de prisão preventiva, ou seja, a 

medida cautelar restritiva de liberdade de natureza processual, também deverá observar 
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requisitos legais, além de ser utilizada com excepcionalidade, visto que a regra será a 

liberdade do indivíduo. Não sendo aceitável, portanto, apenas decisão judicial fundamentada. 

 Por tal razão, a primeira seção busca trazer o conceito legal de prisão preventiva e os 

requisitos para a sua concessão, remetendo a uma breve análise sobre tais.  

 Em decorrência disto, passa-se à análise das medidas cautelares diversas da prisão, que 

deverão servir como regra no processo penal e, apenas não sendo possível a aplicação destas, 

preenchidos os requisitos da prisão preventiva, esta poderá ser decretada. 

 Adiante, verificam-se os números gritantes de presos provisórios no território 

nacional, salientando-se que para a reversão do absurdo quadro atual bastaria, tão somente, a 

observância dos claros comandos legais pelas autoridades judiciais. 

 Outrossim, o instituto da implementação das audiências de custódias no Estado do Rio 

de Janeiro é observado conforme estudos recentes realizados pela Defensoria Pública do 

mesmo Estado, que, na teoria, deveria ser instituída em todas as Comarcas nacionais, 

buscando a verdadeira humanização do Processo Penal, ao trazer a apresentação do preso 

flagranteado ao Magistrado, seu Defensor e Promotor de Justiça. 

 A principal visualização no momento da audiência de custódia seria a possibilidade de 

observar eventuais excessos policiais cometidos no momento da captura do flagranteado, 

avaliando-se, de imediato, a legalidade da prisão e a necessidade de sua conversão em 

preventiva ou imposição de medida cautelar diversa da restrição de liberdade. 

 Contudo, a necessária implementação ainda não ocorreu em todo o país ao passo que, 

ironicamente, o número de presos provisórios continua crescendo diariamente. 

I - DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DAS MEDIDAS CAUTELARES 

NÃO-PRISIONAIS 

 O processo penal interpretado sob a ótica garantista deve ocorrer em respeito aos 

preceitos constitucionais, isto é, devem ser observados a proporcionalidade, razoabilidade e 

adequabilidade na análise entre direitos fundamentais vistos sob a dimensão coletiva x 

direitos fundamentais na dimensão individual. 
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 Inoportuna não se faz, portanto, a releitura dos requisitos previstos para a decretação 

da prisão preventiva, quais sejam: garantia à ordem pública, garantia à ordem econômica, 

conveniência da instrução criminal ou risco à aplicação da Lei Penal. 

 Como garantia à ordem pública, tem-se a paz social, que estaria ameaçada pela 

reiterada prática criminosa por parte do indivíduo que responde a ação penal, ocorrendo, desse 

modo, justificativa para o estabelecimento da prisão preventiva. 

 Observe-se que o legislador processual penal não buscou trazer como justificativa para 

o decreto prisional provisório o clamor social, que se distingue da ordem pública justamente 

em razão da imparcialidade, visto que a mera revolta da comunidade local sobre os fatos 

supostamente ocorridos não traduz fatos concretos que justifiquem a medida excepcional. 

 Quanto a garantia à ordem econômica, tem-se um requisito que foi instituído no 

Código de Processo Penal em uma época de preocupação com crimes econômicos, o que, por 

conseguinte, traduz a observância de uma conduta prejudicial à ordem econômica como 

premissa maior e, que tal conduta seja previamente definida em Lei, como premissa menor. 

 Já quanto ao requisito de conveniência da instrução criminal, este restará 

caracterizado quando a liberdade do acusado trouxer direta ligação a vícios que prejudiquem o 

bom andamento do processo, como por exemplo, o perecimento de provas, a coação de 

testemunhas, dentre outros. 

 Ao passo que o risco à aplicação da Lei Penal traduz-se, basicamente, na 

possibilidade do indivíduo em se esquivar da aplicação da Lei, como nos casos de fuga. 

 Ocorre que o comando da custódia cautelar prevista pelo artigo 312, do CPP deve ser 

interpretado como extrema ratio sob a égide da Carta Magna, tendo em vista que a liberdade 

do indivíduo deverá imperar como regra. 

 Ou seja, para a decretação de medida tão extrema como a restrição da liberdade de um 

indivíduo, primeiramente deve-se observar se medidas cautelares menos gravosas não seriam 

mais adequadas ao caso em concreto. 

 Nesse sentido, o legislador processual penal instituiu as medidas previstas pelo artigo 

319, do CPP, que embora na ordem cronológica dos artigos veia após a previsão da custódia 
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cautelar, deve ser observado antes da decretação da mesma, tendo em vista resguardarem a 

maior efetivação de direitos. 

 A título exemplificativo traz-se a hipótese de um agente denunciado pelo suposto 

crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Considere que este seja 

considerado primário, possua residência fixa no distrito da culpa e ocupação com atividade 

laborativa lícita devidamente comprovada nos autos. 

 Ora, não haveria o que se falar em prisão preventiva para garantir a ordem pública, 

visto que como primário, não existiria qualquer indício que a sua liberdade ofenderia a paz 

social. Também não haveria risco à ordem econômica, tendo em vista que o crime in comentu 

não está previsto como crime econômico. 

 Também não há o que se falar em risco à conveniência da instrução criminal, nem à 

aplicação da Lei Penal, pois no primeiro caso, nessa espécie de delito, em sua grande maioria 

as testemunhas são policiais militares que dificilmente seriam coagidos por um suposto 

traficante “em início de carreira”, bem como a comprovação de residência na Comarca dos 

autos, além do exercício de atividade laborativa lícita dificultam a presunção que o indivíduo 

se furtaria da aplicação da lei. 

 Além disso, como é cediço por muitos, ao final da instrução criminal o agente da 

hipótese relatada não seria condenado a pena privativa de liberdade, visto que o §4º, do artigo 

33, da Lei de Drogas prevê a hipótese de redução da pena de modo a compatibilizá-la com a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44 do 

Código Penal. 

 Portanto, na hipótese citada, além de não estarem previstos os requisitos para a prisão 

preventiva, a eventual decretação desta não traz proporcionalidade com um final decreto 

condenatório, visto que a custódia cautelar seria mais gravosa que a própria sanção prevista 

em Lei. 

 Observa-se, por fim, que o Código de Processo Penal possui diversas ferramentas 

menos gravosas que asseguram o bom andamento da instrução criminal que não restringem a 

liberdade do indivíduo, de modo a efetivar a mínima intervenção estatal com a máxima 

garantia de direitos. 
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 Ocorre que a prática é muito diferente da teoria prevista em Lei e a realidade é que o 

número de presos provisórios no país é assustador. 

II - O IMPÉRIO DO PUNITIVISMO E O ENCARCERAMENTO EM MASSA 

 A banalização da aplicação da prisão provisória vem sendo mais um fator a contribuir 

com o assustador e vergonhoso número da população carcerária nacional. Atualmente, o 

Brasil ocupa o 4º lugar no ranking das maiores populações prisionais mundiais, possuindo um 

total 622.202 presos1. 

 Ou seja, na prática, verifica-se que a política criminal em vigor atende mais as 

percepções e clamores populares, orientados pela exploração midiática de casos pontuais que 

uma análise criteriosa de evidências empíricas. 

 Prova disso é que em uma década o país viu dobrar o número de pessoas 

encarceradas, sem que, contudo, houvesse qualquer impacto positivo sobre os indicadores de 

violência. Ao contrário, a superlotação, a violação de direitos e a falta de atividades propícias 

à ressocialização levam a um acirramento da violência e crescimento das facções criminosas 

em presídios, traduzindo uma necessidade urgente de mudança. 

 A materialização de tal necessidade está presente no retrocesso que iniciou o ano de 

2017, quando 56 presos foram mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (COMPAJ) 

em Manaus, o que principiou uma onda de assassinatos no corrente ano, já contabilizando 134 

vítimas nos presídios brasileiros2. 

 Instituiu-se, então o programa “Defensoria Sem Fronteiras”, onde, no COMPAJ, 

Defensores Públicos descobriram que 2.611 dos presos no local se tratavam de provisórios. 

 Ou seja, conforme os dados apresentados, conclui-se que o instituto excepcional da 

prisão preventiva vem sendo aplicado desenfreadamente, sem respeito aos seus requisitos 

legais, o que influi diretamente no aumento da população carcerária, bem como no desrespeito 

a princípios constitucionais como o da presunção da inocência e dignidade da pessoa humana, 

                                                             

1 http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/05/politica/1483624203_712909.html, acessado em 
06/04/2017. 
2http://www.conjur.com.br/2017-jan-15/entrevista-luis-carlos-valois-juiz-execucao-penal-
manaus, acessado em 06/04/2017. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/05/politica/1483624203_712909.html
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visto que a restrição da liberdade de caráter excepcional vem violando diversos outros direitos 

em razão da superpopulação prisional. 

A título exemplificativo, tem-se a falta ao acesso à saúde, observando-se que menos de 

40% das unidades prisionais contam com um módulo de saúde3. 

 É gritante o desrespeito às garantias fundamentais em nome do império punitivo 

advindo do clamor social, como bem destacado pelo juiz da Vara de Execuções Penais de 

Manaus, Dr. Luís Carlos Honório de Valois Coelho, responsável pela negociação com presos 

ocorrida em 1º de janeiro de 2017, no COMPAJ: 

O discurso de ódio que tem prevalecido tornou o cumprimento da lei 

irrelevante. As pessoas não estão mais preocupadas com o cumprimento 

da lei, desde que a pessoa seja punida, fique presa. As pessoas falam com 

orgulho que os presos têm que morrer. Esse discurso, um discurso pró-

violação da lei, faz com que as pessoas que sejam legalistas aparentem ser 

progressistas, de esquerda. Cumprir a lei hoje em dia é perigoso. 

 É por tal razão que a instituição da medida deve ser sempre considerada como última 

hipótese, visto que o rigor punitivista do Poder Judiciário há muito contribui para o 

aprofundamento da crise no sistema de justiça criminal, baseada na consolidação de odiosa 

política de encarceramento em massa e na consequente ilegal – e desumana – superlotação do 

sistema penitenciário. 

 Conclui-se, por fim, que a medida excepcional aplicada como regra surge como 

verdadeira antecipação de uma possível sanção, o que já foi advertido como inconstitucional 

pelo STF, verbis: 

A Prisão Preventiva – Enquanto medida de natureza cautelar – Não tem por 

objetivo infligir punição antecipada ao indiciado ou ao réu. - A prisão 

preventiva não pode – e não deve – ser utilizada, pelo Poder Público, 

como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a 

prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases 

democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com 

                                                             

3 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias: Infopen – 
Junho de 2014. Disponível em: http://bit.ly/1RhTu31. Último acesso em 06/04/2017, p. 103. 
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punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. 

A prisão preventiva – que não deve ser confundida com a prisão penal – não 

objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, 

considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da 

atividade estatal desenvolvida no processo penal4. 

 Não se pode, portanto, substituir princípios norteadores do devido processo legal por 

clamor público, dada a gravidade das consequências de um decreto prisional, mesmo que 

provisório, conforme exposto. 

III - DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA 

 Em observância as irregularidades corriqueiras, desde o início de 2015 vêm sendo 

implantadas as audiências de custódia nas capitais brasileiras, determinando-se que os presos 

em flagrantes sejam apresentados a um juiz no prazo máximo de 24 horas para a análise da 

legalidade e necessidade da prisão provisória, bem como da ocorrência de tortura ou maus 

tratos policiais possivelmente sofridos. 

 Nessa audiência, o Magistrado poderá conceder a liberdade provisória do preso com 

ou sem imposição de outras cautelares, após ouvir parecer do Ministério Público e da Defesa. 

 Sua implementação está prevista em pactos e tratados internacionais assinados pelo 

Brasil, como por exemplo, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção 

Interamericana de Direitos Humanos. 

 Observa-se, portanto, que a implementação das audiências de custódia significa 

verdadeira humanização do processo penal, visto que a apresentação do preso implica na 

visualização pelo Magistrado de situações que, após um lapso temporal se perderiam. 

 A aproximação da figura humana do preso ao Juízo é fundamental para que não seja 

visto como apenas mais um volume processual, onde da análise dos requisitos para decretação 

de eventual restrição à liberdade ou não, observará a situação fatídica que acabara de ocorrer. 

 Entre 18 de setembro de 2015 e 18 de setembro de 2016, a Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro completou um ano da implementação da audiência de custódia no 

                                                             

4 RTJ 180/262-264 – Relator Ministro Celso de Mello 
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Estado, ocasião na qual 5319 custodiados foram entrevistados, sendo 93,61% representados 

pela Defensoria Pública. 

 A liberdade provisória foi concedida a 1.710 dos custodiados representados pelo órgão 

estatal, havendo 82 concessões de relaxamento da prisão em flagrante, observando-se, 

portanto, um índice de 34,38% de soltura. Ressaltando-se que o índice de retorno às 

audiências de custódia foi de 2,8%  . 

 Observados os índices apresentados, conclui-se que houve significativa redução no 

número de presos provisórios, que já totaliza 41% da população carcerária brasileira. 

 Precursor do projeto audiência de custódia no ano passado, quando presidia o 

Conselho Nacional de Justiça, o ministro do Supremo Tribunal Federal Ricardo 

Lewandowski, que participou da apresentação do relatório da Defensoria, afirmou que, em 

todo o país, pelo menos 60 mil presos foram libertados nas audiências de custódia . 

 Portanto, a implementação da audiência de custódia se faz imprescindível em todo o 

território nacional, tendo em vista que, antes desta, os indivíduos presos em flagrante 

esperavam cerca de três a quatro meses para ter o primeiro contato com o juiz em audiência. 

 Importante esclarecer que a audiência de custódia não tem como objetivo a colheita de 

provas que serão usadas no processo. O momento em que ela ocorre deve ser visto como o 

espaço democrático em que a oralidade é garantida. O objeto da audiência de custódia é 

restrito, não há interrogatório nem produção antecipada de provas, o que existe é uma prisão 

em flagrante e a necessidade de controle jurisdicional. O ato da audiência de custódia não 

deve servir como antecipação do interrogatório ou da instrução processual. A atividade 

judicial praticada durante sua realização, com a participação do Ministério Público e da 

Defesa, deve se limitar a circunstâncias objetivas da prisão e subjetivas sobre o cidadão 

conduzido. 

 Portanto, a implementação da audiência de custódia se faz imprescindível em todo o 

território nacional, tendo em vista que, antes desta, os indivíduos presos em flagrante 

esperavam cerca de três a quatro meses para ter o primeiro contato com o juiz em audiência e, 

quando assistido pela Defensoria Pública, com o seu Defensor, traduzindo-se em verdadeira 

afronta ao devido processo legal. 
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Com o imediato contato estabelecido entre Defensor Público e a pessoa 

privada de liberdade, muito embora não seja esse o objetivo da audiência de 

custódia, se mostrará possível coletar dados mínimos para a elaboração de 

uma defesa técnica que não se mostre meramente formal. Valendo-se de 

outros termos: é por meio da audiência de custódia que a paridade de armas 

poderá se fazer presente em um processo penal5. 

  O magistrado paulista, Luiz Fernando Ferreira Filho, relata interessante caso 

que o teria marcado: 

Houve um caso de homonímia. Um homem foi preso e, ao ser realizada a 

audiência de custódia, foi possível verificar que ele e o réu tinham o mesmo 

nome. O homem preso por equívoco foi colocado em liberdade 

imediatamente; se a audiência de custódia não tivesse sido realizada, esse 

homem teria ficado preso por muito tempo, injustamente.6 

 Ante o exposto, conclui-se que a implementação das audiências de custódia se traduz 

em verdadeira humanização do processo penal, visto que a apresentação do custodiado a 

autoridade judicial em 24 horas após sua prisão em flagrante permite a garantia ao devido 

processo legal, bem como a visualização das circunstâncias de fato que circundam a prisão, 

facultando ao Magistrado, inclusive, a possibilidade de redução no número de prisões 

desnecessárias pelo contato direto com o preso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste artigo foi abordado o assunto da prisão preventiva no campo prático do processo 

penal, onde concluiu-se a existência da banalização do instituto, observada a sua utilização 

como regra ao invés de ultima ratio, como ordena a CRFB/88, tendo como prova o grande 

número de presos provisórios que assolam o país. 

 Todos os objetivos foram cumpridos, ao se analisar as medidas diversas da restrição de 

liberdade cautelar que deveriam ser implementadas pelos Magistrados brasileiros via de regra, 

                                                             

5 A Defesa Intransitiva de Direitos: Ácidos Inconformismos de um Defensor Público – Eduardo 
Januário Newton, Empório do Direito, Florianópolis, 2015 
6 Relato apresentado em boletim especial da Rede de Justiça Criminal sobre a audiência de custódia 
e que se encontra disponível em: 
https://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2014/11/boletim_07jurisprudc3aancia_rjc_0511_web.p
df, acesso em 07/04/2017. 

https://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2014/11/boletim_07jurisprudc3aancia_rjc_0511_web.pdf
https://redejusticacriminal.files.wordpress.com/2014/11/boletim_07jurisprudc3aancia_rjc_0511_web.pdf
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o imperativismo punitivo estatal e a implementação das audiências de custódia, apresentando 

os presos em flagrante às autoridades judiciais em até vinte e quatro horas, garantindo a 

observância a eventuais irregularidades prisionais. 

Desse modo, ao verificar-se o gritante número de presos provisórios no país, o 

instituto da audiência de custódia se faz mais que necessário em razão de prisões arbitrárias 

corriqueiramente decretadas. 
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