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Resumo 

 

Introdução 

A superação da dicotomia – prisão ou liberdade provisória – em uma análise 

apriorísitca aumenta as garantias do acusado, demonstrando que o ato da prisão cautelar é de 

extrema violência e sua aplicação é, de fato, ultima ratio. A Lei n.º 12.403/2011 abriga em 

seu conteúdo um rol taxativo de medidas cautelares substitutivas da prisão cautelar. Todavia, 

estas medidas, em diferentes graus, atingem contundentemente direitos fundamentais 

consagrados na Constituição Federal, uma vez que possuem caráter constritor das liberdades 

individuais. Atentamos ao incremento/ampliação dos interesses e valores a serem protegidos 

pelo estado, uma vez que inerente está a perversa maximização das malhas repressivo-

punitivas frente à ingênua concepção de idoneidade do direito penal para a tutela de novos 

bens jurídicos (Carvalho 2011). Eis a relevância do presente estudo.  

 

Metodologia 

Foram utilizadas as seguintes metodologias: quantitativa (com a coleta de dados 

estatísticos) e pesquisa bibliográfica na área do processo penal e criminologia. 

 

Resultados 

A partir dos dados estatisticos utilizados
1
 podemos afirmar que a Lei n.º 12.403/2011 

falha quando seu caráter substitutivo da prisão preventiva não está sendo almejado, e, por 

                                            
1  Ministério da Justiça – Departamento Penintenciário Nacional, Sistema Integrado de Informações 

Penitenciárias –Infopen 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.h

tm 

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm
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outro lado, o rol contido no diploma legal corre o risco de se tornar aditivo/apêndice de um 

insolvente sistema carcerário: 

 

Periodo de 

referência 

População 

Carcerária por 100 

mil habitantes 

 

Presos Provisórios 

12/2010 259,17 164.683 

06/2011 269,38 169,075 

12/2011 269,79 173,818 

Números do Departamento  Penintenciário Nacional. A Lei n.º 

12.403 foi promulgada em 04 de maio de 2011, com uma vacatio 

legis de sessenta (60) dias.  

 

Podemos ver que no período em que a Lei deveria produzir efeitos reduzindo o 

número de encarcerados provisórios, o inverso sucedeu caracterizando a reversibilidade do 

discurso legislativo, que na procura pela segurança das garantias dos cidadãos, se torna 

perverso e viola as próprias garantias que procurava assegurar. 

 

Conclusão 

Ao longo do processo de formação do grande encarceramento nas duas últimas 

décadas, inúmeras hipóteses concretas de estabelecimento de filtros minimizadores da 

prisionalização foram obstaculizadas pelo Poder Judiciário, nitidamente influenciado pela 

racionalidade punitivista. Logo, era esperado este resultado, pois a opção por um regime 

descarcerizador não resultou de um processo contracultural, mas sim pela falta de 

estabelecimentos prisionais e pela falta de estrutura dos que já existem. Assim, as medidas 

cautelares pessoais se tornam mais um instrumento de controle ampliando (e não limitando) 

os mecanismos do sistema penal. 

Em outras palavras, reformas dogmáticas tornam-se ineficientes, eis que não há 

alteração na prática do direito, os atores processuais continuam com seus (pré)conceitos 

quanto a punibilidade dos réus. 
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