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APLICAÇÃO DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE 
EM PREVENTIVA À LUZ DA LEI 12.403/2011

Douglas Ferreira Magalhães1

Resumo: Com redação pela Lei nº. 12.403/11, surgiu a celeuma acerca da pos-
sibilidade de decretação de prisão preventiva para crimes cuja pena em abstrato 
seja menos do que 04 anos. Será abordado o tema de forma objetiva. Tendo em 
vista o comando erigido no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, 
poderia o juiz decretar a conversão da prisão em fl agrante em prisão preventiva 
nos crimes cuja pena máxima em abstrato não supere 4 (quatro) anos? Também 
discute a legalidade da previsão infraconstitucional, do magistrado, de ofício, 
antes sequer da manifestação ministerial, decretar a prisão preventiva, aten-
tando nitidamente à violação ao sistema acusatório, tal salvaguardado na Carta 
Magna.
Palavras-Chave: medida cautelar, sistema acusatório e decreto prisional pre-
ventivo.

CONVERSION OF IMPLEMENTING THE PRISON IN GROSS ON PREVENTI-
VE THE LAW OF LIGHT 12.403 / 2011

Abstract: writing by Law no. 12,403 / 11 came the uproar over the possibility 
of custody decree for crimes whose punishment in the abstract is less than 04 
years. It will address the issue objectively. Given the command erected in item I 
of Article 313 of the Criminal Procedure Code, the judge could order the conver-
sion of arrest in fl agrante in custody for crimes whose maximum penalty in the 
abstract does not exceed four (4) years? It also discusses the legality of infra 
forecast, the magistrate from offi  ce, even before the ministerial demonstration, to 
detain, noting clearly the violation of the adversarial system, as safeguarded in 
the Constitution.
Keywords: precautionary measure, adversarial system and preventive prison 
decree.

1. INTRODUÇÃO

 Para que possamos adentrar na problemática proposta neste trabalho se 
faz necessário, a priori, tecermos algumas linhas sobre o princípio do devido 
processo legal, previsto na Constituição Federal de 1998, em seu artigo 5°, LIV, 
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in verbis: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido pro-
cesso legal”.
 Visto assim, consiste basicamente em dizer que para ceifar a liberdade 
ambulatorial de certo indivíduo, deve-se, antes, haver um processo, não qual-
quer processo, mas um legal, justo e adequado. Doravante, cumpre esclarecer 
que o devido processo legal impõe ao Estado um dever, e garante aos cidadãos 
que seus direitos serão respeitados. (DECLERC, 2011)
 Há muito se discuti a respeito do sistema processual penal adotado pela 
legislação brasileiro. Acontece que com a existência de um procedimento de 
investigação preliminar de natureza eminentemente inquisitiva, como o próprio 
nome já diz, do inquérito policial, no qual se quer tem contraditório e ampla de-
fesa, dar-se azo a esse debate, qual o sistema  de processo penal que baliza o 
Código de Processo Penal. (SANTANA, 2011)
 Malgrado tenhamos progredido bastante em relação ao sistema inquisi-
tivo, em busca do sistema acusatório puro, em nossa legislação pátria ainda há 
resquícios de atividades terminantemente inquisitivas, presente em vários dispo-
sitivos do Código de Processo Penal. Paulo Rangel ao tratar do assunto expõe: 
“Assim, nosso sistema acusatório hodierno não é puro em sua essência. Traz 
resquícios e ranços do sistema inquisitivo; porém a Constituição deu um grande 
avanço ao dar ao Ministério Público privaticidade da ação penal Pública. (RAN-
GEL, 2011)
 Nas palavras de Hamilton: 

Assim, a decantada separação entre o juiz e o órgão da acusação, 
corolário do sistema acusatório que o Código pretendeu adotar como 
regra, perdeu signifi cado em face do disposto na lei em tela. 

 Logo, nosso sistema de processo penal adota os princípios do sistema 
acusatório, ainda bastante infl uenciado pelo sistema inquisitivo. Talvez, utópico, 
um sistema puramente acusatório, porém devemos sempre caminhar para atin-
gir um modelo mais próximo do ideal, que faça valer mais as perspectivas do ga-
rantismo jurídico, e os direitos fundamentais do homem. A jurisprudência pátria 
hordiena, embora conservadora, em muitas ocasiões tem avançado, e aplicado 
a lei sob a perspectiva do garantismo e do sistema acusatório. (STF, ADIN 1570-
2/2004)
 A prisão em seu sentido jurídico é a privação da liberdade de locomoção, 
ou seja, do direito de ir e vir, por motivo ilícito ou por ordem legal. (MIRABETE, 
2003) 
 No sentido penal, a prisão constitui instrumento coercitivo estatal decor-
rente da aplicação de uma sanção penal transitada em julgado. E no sentido pro-
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cessual, a prisão constitui instrumento cautelar de que se vale o juiz no processo 
para impedir novos delitos pelo acusado, aplicar a sanção penal ou para evitar 
a fuga do processado, além de outros motivos e circunstâncias de cada caso 
concreto. (AMARAL, 2012)
 A prisão em fl agrante é a que se dá no momento do crime ou logo após o 
seu cometimento, pode ser efetuada por qualquer do povo, pelo ofendido e deve 
ser efetuada pela autoridade ou agente da autoridade, trata-se de prisão cautelar 
que não requer ordem escrita. Vigora a regra de que todas as pessoas podem 
ser presas em fl agrante, mas há exceções, que não serão discutidas neste tra-
balho.(REITZ, 2005)
 A Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpa-
do até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, consagrando a 
presunção de inocência, um dos princípios basilares do Estado de Direito como 
garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal. (MORAES, 
2010)
 Importante será considerar as alterações feitas no Código de Processo 
Penal(CPP) pela Lei 12.403/2011, as quais visam a real aplicação de princípios 
constitucionais existentes. O processo penal estava desatualizado, permitindo a 
prisão de pessoas, consideradas inocentes até o trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória. Verifi ca-se que a liberdade do réu prejudicaria a produção 
probatória e poderia ser uma ameaça à vítima. No entanto, é preciso fazer uso 
da proporcionalidade. Não se pode fazer uma vítima sofrer ainda mais, apenas 
para se garantir a liberdade do indiciado.
 Adveio a Lei nº 12.403, oriunda do Projeto de Lei nº 4.208/2001, que ten-
tou aproximar o já desgastado Código de Processo Penal dos princípios consti-
tucionais vigentes, que por sua vez visam a efetivação da dignidade da pessoa 
humana, para alguns considerada como um princípio e para outros postulado. 
Na verdade, seguindo a tendência jusfi losófi ca minimalista da aplicabilidade do 
subsistema criminal às mazelas sociais, a novel regra traz alterações de alguns 
institutos que estavam gerando certa contradição entre os postulados doutriná-
rios e os julgados dos tribunais, inclusive no âmbito da mais alta corte brasileira, 
o Supremo Tribunal Federal, tais como as prisões e a liberdade provisória. Tam-
bém ressuscita o instituto da fi ança, que, em que pese nunca tenha sido revoga-
do, na prática era pouco aplicável com a devida seriedade. (ARAÚJO, 2011)
 Ao decretar a prisão cautelar do acusado, deve o juiz demonstrar, nos 
autos do processo, a  presença dos requisitos que a autorizam, não copiando o 
que diz a lei, mas sim, mostrando, por exemplo, onde está a real necessidade da 
ordem pública com a prisão do acusado. Com o advento da lei n. 12.403/2011, 
que entrou em vigor no dia 04 de julho de 2011, ocorreu uma reformulação das 
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regras atinentes as medidas cautelares pessoais e ao encarceramento provisó-
rio do autor de uma infração penal, incluindo novas medidas restritivas de direi-
tos e à liberdade de locomoção.(ALMEIDA, 2011)
   Toda prisão cautelar ou provisória sempre foi entendida, no âmbito da 
persecução criminal, enquanto medida excepcional, em homenagem ao preceito 
constitucional segundo o qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 2005). 
 Para que a prisão cautelar possa ser aplicada, o magistrado deverá verifi -
car, concretamente, a ocorrência do fumus commissi e do periculum libertatis, ou 
seja, se a prova indica ter o acusado cometido o delito, cuja materialidade deve 
restar comprovada, bem como se a sua liberdade realmente representa ameaça 
ao tranqüilo desenvolvimento e julgamento da ação penal que lhe é movida, ou 
à futura e eventual execução. (DELMANTO, 2008)
 Além da possibilidade da conversão da prisão em fl agrante em prisão 
preventiva, nos crimes cuja pena máxima abstratamente cominada não supere 
a 4 (quatro) anos, o magistrado pode se valer de outras medidas para evitar o 
encarceramento do suposto autor da infração, considerando o limite máximo da 
pena. Diga-se que, diante de uma visão menos estreita do referido dispositivo, 
poderemos verifi car que não há, de fato, qualquer vedação expressa.
 
2. Prisão Em Flagrante

 A palavra fl agrante é derivada do latim fl agrare (queimar) e fl agrans, fl a-
grantis (ardente, brilhante, resplandecente), que no léxico, é acalorado, eviden-
te, notório, visível, manifesto em sentido jurídico, fl agrante é uma  qualidade 
do delito, é o delito que está sendo cometido, praticado, é o ilícito patente, ir-
recusável, insofi smável, que permite a prisão do seu autor, sem mandado, por 
ser considerado a certeza visual do crime. Assim, a possibilidade de se prender 
alguém em fl agrante delito é um sistema de auto-defesa da sociedade, derivada 
da necessidade social de fazer cessar a prática criminosa e a perturbação da 
prova da materialidade do fato e da respectiva autoria.(MIRABETE, 2003)
 Tem como objetivo a certeza de quem seja o autor da infração; por isso 
fi ca eminente o interesse social da imediata constatação do crime e de seu autor 
por pertinente, auto de prisão em fl agrante.(MIRABETE, 2003)
 Destarte o art. 301 e 302, do CPP:

Art. 301 - Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 
agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em fl agrante 
delito. 
Art. 302 - Considera-se em fl agrante delito quem:
I - está cometendo a infração penal;
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II - acaba de cometê-la;
III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por 
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou 
papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

 No caso de prisão em fl agrante delito de quem é surpreendido cometendo 
ou logo após ter cometido um crime ou uma contravenção penal, lavra-se o res-
pectivo auto de prisão, o qual funcionará como forma instauradora do inquérito 
policial, não se precisando de portaria. Isto é, a peça inagural do inquérito é o 
próprio auto de prisão em fl agrante.(ALMEIDA, 2011)

3. Medidas Cautelares
  
 Dada a nova redação pela Lei nº 12.403/11, com a reformulação do CPP, 
o art. 282 prevê expressamente a exigência do binômio necessidade-adequação 
para a imposição de medidas cautelares, que deve ser auferida com base nos 
critérios de garantia da aplicação da lei penal e conveniência da investigação ou 
instrução criminal.
 Fala-se de medidas cautelares pessoais, pois o CPP prevê desde a sua 
origem outras cautelares de natureza patrimonial, como, p. ex, o arresto, se-
questro.
 Os artigos 317 usque 319 trazem as medidas cautelares de cunho penal, 
a saber: prisão domiciliar; comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 
condições fi xadas pelo juiz, para informar e justifi car atividades; proibição de 
acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacio-
nadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais 
para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa 
determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado 
ou acusado dela permanecer distante; proibição de ausentar-se da comarca ou 
subseção judiciária quando a permanência seja conveniente ou necessária para 
a investigação ou instrução; recolhimento domiciliar no período noturno e nos 
dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fi xos; 
suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econô-
mica ou fi nanceira quando houver justo receio de sua utilização para a prática 
de infrações penais; internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser 
inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reite-
ração; fi ança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a 
atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistên-
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cia injustifi cada à ordem judicial e monitoramento eletrônico. (ARAUJO , 2011)
 De acordo com a nova sistemática processual, a aplicação das medidas 
cautelares diversas da prisão deve ser a regra, só se podendo recorrer à prisão 
preventiva em último caso, e quando estejam devidamente evidenciados seus 
pressupostos autorizativos previstos nos art. 312 e 313  do CPP.
 O art. 283, §1º, do CPP estabeleceu expressamente a proibição de apli-
cação das medidas cautelares e das prisões provisórias quando, em relação à 
infração penal, não seja cominada em abstrato pena privativa de liberdade.
 Atendendo os princípios e direitos constitucionais e sob o fundamento 
de desafogar o sistema carcerário nacional, o legislador pátrio criou diversas 
medidas de natureza restritiva que visam evitar o encarceramento do autor das 
infrações penais consideradas leves (aquelas que não são punidas com pena 
máxima superior a quatro anos). (FERNANDES, 2010)

4. Prisão Preventiva

 A prisão cautelar (carcer ad cautelam) consiste em uma espécie de medi-
da cautelar pessoal. Em sentido lato, prisão signifi ca “a privação de liberdade de 
locomoção, efetuada por agente público e, se lícita, decorrente de ordem escrita 
e fundamentada de autoridade judiciária competente, de prisão em fl agrante ou 
de ordem de superior hierárquico militar. A prisão cautelar consiste naquela que 
não decorre de sentença penal condenatória transitada em julgado. (GARCETE, 
2011)
 Em qualquer fase da investigação policial e durante a ação penal,  decre-
tará o juiz, atendendo a  requerimento do Ministério Público, do querelante ou 
do assistente, ou representação da autoridade policial, a prisão preventiva, ao 
passo que agirá de ofício, frise-se, por oportuno, apenas com a defl agração da 
ação penal, de modo a preservar a sistemática processual acusatória brasileira, 
nos termos do art. 311, CPP.
 A prisão preventiva tem como objetivo privar o indigitado autor ou acusa-
do  de liberdade em face da existência de pressupostos legais, para resguardar 
os interesses sociais, ou seja, a  garantia da ordem pública; garantia da ordem 
econômica; conveniência da instrução criminal; asseguração da aplicação da lei 
penal, elencados no artigo 312, CPP. (REITZ, 2005)
 O recolhimento à prisão do réu condenado não confi gurara constrangi-
mento ilegal, sendo assim, possível o cumprimento do mandado de prisão antes 
do transito em julgado da decisão condenatória.  Não se discute o eventual pre-
enchimento dos requisitos do art. 312, CPP, eis que a segregação era ex vi legis 
e com fundamento  independente e diverso da utilidade e da necessidade que 
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regem a prisão preventiva. Ofende o princípio da não culpabilidade a execução 
da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença conde-
natória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os 
requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. (STF, 2009)
 A prisão preventiva -  que tem função exclusivamente instrumental - não 
pode converter-se em forma antecipada de punição penal. A privação cautelar 
da liberdade - que constitui providência qualifi cada pela nota da excepcionalida-
de - somente se justifi ca em hipóteses estritas, não podendo efetivar-se, legiti-
mamente, quando ausente qualquer dos fundamentos legais necessários à sua 
decretação pelo Poder Judiciário”. (STF, 2001)
 Quanto à prisão preventiva, a sua estrutura, processamento e cabimento 
não foram alterados, podendo o juiz decretá-la ex offi  cio, o que demonstra, tam-
bém, que nosso sistema processual é misto e que tal adoção não é incompatível 
com os preceitos constitucionais. Quanto às suas condições de admissibilidade, 
o instituto sofreu alterações, eis que agora somente será admitida a decretação 
da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberda-
de máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se tiver sido condenado por outro crime 
doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do 
caput do art. 64 do Código Penal; ou se o crime envolver violência doméstica e 
familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com 
defi ciência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Im-
portante registrar que mais uma vez vemos cair por terra a questão da dicotomia 
entre as penas de reclusão e detenção. (ARAUJO , 2011)

4.1 Conversão da prisão em fl agrante em preventiva

 Fica o magistrado, com sua imparcialidade intocada durante a fase inves-
tigatória, podendo, como gestor do inter processual, utilizar o instituto da prisão 
preventiva,  convertendo a prisão em fl agrante em  prisão preventiva, decretá-la 
quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem sufi cientes 
para acautelar a jurisdição criminal ou em caso de descumprimento destas últi-
mas, de maneira a pairar plenifi cado que se trata de uma medida excepcional. 
(SCHOUCAIR, 2011).

O art. 313, I, do CPP, dada sua nova redação pela Lei nº 12.403/11, 
trouxe uma aparente dúvida acerca da possibilidade de decretação de 
prisão preventiva nos casos de crime cuja pena máxima prevista não 
ultrapassa 4 anos.
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decre-
tação da prisão preventiva: 
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos; (…)
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 A prisão preventiva submete-se às exigências do art. 312 e do art. 313, 
ambos do CPP”. A lei prevê que o juiz criminal, ao receber o auto de prisão 
em fl agrante encaminhado pela autoridade policial, poderá, de maneira funda-
mentada, converter a prisão em fl agrante em preventiva, quando presentes os 
requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou 
insufi cientes as medidas cautelares diversas da prisão. (OLIVEIRA, 2011)
 Entende-se que, mesmo fora do rol dos crimes que autorizam a prisão 
preventiva, o juiz poderá converter o fl agrante em prisão preventiva, desde que 
presente um dos motivos previstos na lei: necessidade de garantir a ordem pú-
blica ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação 
da lei penal e  insufi ciência de qualquer outra medida cautelar para garantia do 
processo. (CAPEZ, 2011)
 Os limites estabelecidos no artigo 313 do CPP (crimes dolosos com pena 
privativa de liberdade máxima de quatro anos, condenação anterior por outro 
crime doloso ou o fato envolver violência doméstica ou familiar) não são exigi-
dos neste momento para a decisão judicial. O legislador levou em consideração 
que a conversão do fl agrante em preventiva difere da decretação da preventiva 
durante a investigação ou processo penal, cujos requisitos são mais rigorosos.
(SMANIO, 2011)
 Em face de caso concreto de sujeito preso em fl agrante por crime de re-
ceptação e possuindo antecedentes penais desfavoráveis, reconheceu o Egré-
gio Tribunal de Justiça de São Paulo a legalidade da custódia cautelar por con-
versão do fl agrante nos seguintes termos: 

O artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela 
mencionada Lei n°. 12.403, não veda a decretação da prisão preven-
tiva, lida aqui como prisão cautelar, aos acusados de praticar crimes 
dolosos com pena máxima inferior a quatro anos. O que a Lei indica é 
que, aos crimes em que se comina sanção máxima superior a quatro 
anos, com mais razão será admitida a decretação da prisão cautelar, 
sem que isto possa implicar a vedação desta cautelar aos agentes de 
crimes dolosos, com penas máximas inferiores àquele patamar.

5.  Da Prisão Cautelar em crimes com pena inferior à 4 anos

 De acordo com o artigo 313, inciso I, do CPP, poderia se concluir que a 
lei expressamente consigna negativamente a decretação da prisão preventiva 
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 
4 (quatro) anos”.
 Entretanto, em face de análise global, sistemática e doutrinária, surgiriam 
as seguintes discussões ou hipóteses, em tese, autorizadores do decreto prisio-
nal preventivo em crimes com pena máxima igual ou inferior a quatro anos (isto 
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é: independente da cláusula geral de gravidade abstrata do delito), a saber:
 a) reincidência dolosa,
 b) garantia de medidas protetivas de urgência para vítimas em situação 
de vulnerabilidade, 
 c) descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão,
 d) conversão da prisão em fl agrante,
 e) dúvida sobre a identifi cação civil,

 Percebe-se, desse modo, que a  novel  opção legislativa,  alinhada ao 
princípio da homogeneidade,  trilhou seu caminho no sentido de somente admi-
tir, como regra, a prisão preventiva em situações em que o acusado  ao fi nal do 
processo será apenado com  pena privativa de liberdade, o que, provavelmente, 
ocorrerá nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos,  evitando que o mesmo sofra, injustifi cavelmente, ao 
longo da marcha processual, medida mais gravosa do que sua punição fi nal. A 
homogeneidade da medida é exatamente a proporcionalidade que deve existir 
entre o que está sendo dado e o que será concedido. (RANGEL,  2004)
 O Juiz, ao analisar pedido de prisão preventiva, ou mesmo se já preso o 
acusado, para manter a custódia de forma legítima, deverá avaliar, diante das 
circunstâncias concretas deduzidas na acusação e já acolhidas na instrução cri-
minal, se a pena que resultará de eventual sentença condenatória justifi ca o en-
carceramento preventivo, porquanto é bem possível que a sanção criminal que 
se antevê aplicável ao caso concreto seja bem inferior ao máximo cominado em 
abstrato para o ilícito em apuração. Com efeito, aparenta-se irrazoável suprimir a 
liberdade de alguém a título de prisão cautela, se essa pessoa, ao cabo do pro-
cesso, não será efetivamente encarcerada a título de prisão pena. (SCHIETTI, 
2006)
 Consigna-se que, optando-se pelo balizamento em 4 (quatro) anos do 
marco divisório para  amparar  o decreto prisional cautelar, no  caso do cometi-
mento de crimes dolosos  em concurso, somado à necessidade e  à  adequação 
da medida.(FELDENS, 2008)

5.1 Prisão preventiva por descumprimento de Medidas Cautelares

 Inovação completa em nosso ordenamento jurídico, inaugurando recente 
espécie de segregação provisória, já batizada por alguns doutrinadores como 
“prisão preventiva descumprimento.(PEREIRA, 2011) 
 Trata-se de caso acrescentado ao CPP, em face do caráter subsidiário da 
prisão preventiva (medida cautelar extrema).(TÁVORA, 2011)
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 Cleber Rogério Masson defende ser prescindível, isto é, dispensável a 
observância dos artigos 312 e 313 do CPP neste caso. Ademais, fundamenta 
seu entendimento com o que julga ser bastante simples: 

Se o acusado descumpre injustifi cadamente a medida cautelar, precisa 
suportar a sanção inerente à sua desídia perante a decisão judicial, 
com a decretação da prisão preventiva. Ademais, se não fosse assim 
nada poderia ser feito pelo magistrado, que fi caria sem autoridade para 
a condução da ação penal, tornando meramente simbólica a atuação 
da legislação processual.

 A decretação da preventiva não exigirá as situações do art. 313 (inclusive 
o teto de pena máxima em abstrato), devendo atentar-se apenas para os requi-
sitos do art. 312, consoante se extrai do seu parágrafo único.(OLIVEIRA,  2011).
 A construção doutrinária para justifi car esta tese é explicada por Victor 
Eduardo Rios Gonçalves:   

Como o artigo 282, § 4º, do CPP “encontra-se no capítulo ‘Das Dis-
posições Gerais’ desacompanhado de outros requisitos, parece clara 
a possibilidade de decretação da preventiva pelo descumprimento de 
outra cautelar, ainda que a pena máxima do crime seja inferior a 4 anos 
e até mesmo que se trate de crime de menor potencial ofensivo (co-
metido com violência ou grave ameaça)”(…) com isso corrige-se “uma 
grave lacuna da legislação anterior, na medida em que a pessoa que 
ameaçava de morte reiteradamente a mesma vítima não podia ser pre-
sa preventivamente (crime apenado com detenção) e, como sabemos, 
em alguns casos, o homicídio acabava se concretizando. 

 Na hipótese de crime com pena em abstrato inferior 4 a anos (diferente da 
prevista no inciso I, do art. 319), nada impede seja decretada a custódia cautelar 
em sendo o caso de réu reincidente (justifi cada a prisão, portanto, pelo inciso 
II). Os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos, então, apenas a 
priori não admitem a prisão preventiva.  A prisão preventiva somente poderá ser 
decretada em crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 04 (quatro) anos, porém, “quando se tratar de pessoa já condenada 
por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, não haverá necessi-
dade de se observar os 04 (quatro) anos, mas deverá ser crime a que se comine 
pena privativa de liberdade.”(FERNANDES, 2011)
 O Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminar no Habeas Corpus n. 
216.132, asseverou, ainda que apenas de forma sutil, que, “a prisão preventiva 
pode ser decretada independentemente da pena máxima cominada ao crime, 
quando não se mostrarem efetivas as medidas cautelares do art. 319 do Código 
de Processo Penal, nos termos do art. 312, parágrafo único, do mesmo diploma 
legal (com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011)”.
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6. Entrevista de campo

 No dia 19/12/2012 fora realizada entrevista com o Douto Promotor de 
Jutiça, Dr. Luís Antônio Ribeiro Junior, o qual presta auxílio nas Promotorias de 
Justiça de Rio Verde no  Estado de Goiás, o qual fora questionado sobre pontos 
pertinentes ao tema, a seguir:
 1. Em crimes dolosos com pena inferior a 4 anos, havendo continuidade 
delitiva ou agravante, possibilitaria a decretação de prisão preventiva?
 A questão é recente e ainda não há, que eu saiba, julgado a respeito. En-
tretanto, o STJ tem posição em caso semelhante: 

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INJÚRIA, CALÚNIA E DIFAMA-
ÇÃO. CONCURSO DE CRIMES. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA 
SOMA DAS PENAS MÁXIMAS COMINADAS AOS DELITOS. JURIS-
PRUDÊNCIA DESTE STJ. PENAS SUPERIORES A 2 ANOS. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PARECER DO MPF PELA CON-
CESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA PARA DECLARAR A 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMEN-
TO E JULGAMENTO DA CAUSA. 1.   É pacífi ca a jurisprudência desta 
Corte de que, no caso de concurso de crimes, a pena considerada 
para fi ns de fi xação da competência do Juizado Especial Criminal será 
o resultado da soma, no caso de concurso material, ou a exasperação, 
na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máxi-
mas cominadas aos delitos; destarte, se desse somatório resultar um 
apenamento superior a 02 (dois) anos, fi ca afastada a competência 
do Juizado Especial. 2.   No caso dos autos imputa-se ao paciente a 
prática de crimes de calúnia, injúria e difamação cuja soma das penas 
ultrapassa o limite apto a determinar a competência do Juizado Espe-
cial Criminal. 3.   Parecer do MPF pela concessão da ordem. 4.   Ordem 
concedida. HC 143500 / PE HABEAS CORPUS 2009/0147523-5 Mi-
nistro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133) T5 - QUINTA TURMA. 
DJe 27/06/2011.

 Veja que o Tribunal admitiu o aumento ou a exasperação das penas nos 
casos de concursos de crimes para o cômputo da pena no tocante à fi xação da 
competência do juizado especial criminal. 
 Dessa forma, há forte tendência de que o entendimento seja estendido 
no caso do cômputo para a autorização da prisão preventiva, considerando-se a 
soma ou o aumento de pena. 
  
CONCLUSÃO

 A norma da aplicabilidade da prisão preventiva pelo caráter de pena abs-
trata do delito como limitador é uma das importantes discussões no âmbito da 
reforma processual penal. 
 No tocante às alterações entendemos que, avançou, uma vez que aboliu 
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a prisão administrativa, fez constar outras medidas cautelares, que auxiliarão 
na efetividade do processo ou da investigação, sem a necessidade de se apelar 
de pronto para uma medida mais traumática, tal como o cárcere provisório, por 
outro, revitalizou a fi ança.
 Ficou claro que há, ainda, considerável divergência quanto a algumas 
hipóteses de custódia cautelar, se abrangidas ou não pela limitação da “pena pri-
vativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, em especial a “preventi-
va por conversão do fl agrante” (art. 310, II, CPP) e  a “preventiva por descumpri-
mento de medidas cautelares alternativas à prisão” (art. 282, § 4º, do CPP). 
 No ordenamento pátrio a prisão preventiva deve ser concebida como me-
dida de exceção. Leva-se a crer que, na situação de cometimento da continuida-
de delitiva pode ser decretada independentemente da pena máxima cominada 
ao crime. Mas, mesmo diante das outras hipóteses, aparentemente menos polê-
micas, deve-se aguardar confi rmação jurisprudencial.
 Em suma, para as hipóteses de prisão previstas nos incisos II e III, bem 
como a do parágrafo único, todos do art. 313 do CPP, não há limite de pena, não 
havendo que se falar que, por força do inciso I, estaria proibida qualquer prisão 
pelo simples critério de quantifi cação da pena em abstrato, valendo dizer, portan-
to, ser plenamente possível a prisão cautelar de réu mesmo em processos em 
que se apura crime com pena inferior a 4 anos.
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