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Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2020. 

 

Diante da alteração no art. 316 do Código de Processo Penal promovida pela Lei nº 

13.964/2019, para determinar que a manutenção prisão preventiva deverá ser revisada pelo órgão 

emissor da decisão a cada 90 dias, sob pena de ser considerada ilegal, foi realizado um levantamento 

com o intuito de identificar o tempo em que os réus de processos criminais costumam ser mantidos 

presos provisoriamente e contribuir, assim, para o debate sobre a necessidade de revisão das decisões 

judiciais sobre a prisão. 

Como ponto de partida, foi utilizada a base de dados da Defensoria Pública do Rio de Janeiro 

com os casos das audiências de custódia, filtrando-se, em primeiro lugar, as audiências realizadas em 

2019 e, posteriormente, os casos em que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, 

com o retorno de 4.989 processos. A partir desse total, calculou-se uma amostra de 357 processos, 

que correspondem a uma margem de erro de 5% com 95% de confiabilidade. Considerando a 

possibilidade de documentos ou processos inacessíveis, ou com algum erro no registro, foram 

adicionados 32 processos aos 357, resultando uma amostra bruta de 389, todos selecionados através 

de sorteio, porém, ao final, foram consultados o total de processos equivalente à amostra, já que vários 

retornaram como processos inexistentes ou com outro resultado da audiência de custódia. 

A partir dessa amostra, os casos foram acessados na página de consulta processual do Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro, conferindo-se a data da prisão (disponível na base de dados com os casos 

custódia, porém foi verificado na consulta do TJ se coincidia com a data da distribuição do processo), 

o resultado da audiência de custódia, a ocorrência de pedidos de liberdade provisória que foram 

concedidos e a data em que isso ocorreu, calculando-se o período decorrido entre a data da prisão e 

essa data disponibilizada no andamento processual. Adotou-se como limite temporal a ocorrência da 

sentença. 

Ainda que a data da concessão da liberdade provisória não coincida exatamente com a data 

em que o alvará de soltura foi cumprido, diante da dificuldade de ter acesso a essa data exata, adotou-

se a data da decisão como parâmetro, uma vez que é muito difícil que a prisão se mantenha muito 

tempo depois da sua concessão e, pelo menos, permite aferir qual foi, no mínimo, o período de prisão. 

Com base na tabela abaixo, observa-se que 105 custodiados (aproximadamente 29,41%) 

receberam a liberdade provisória antes da sentença, 188 (aproximadamente 52,66%) permaneceram 
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presos preventivamente até a sentença e 62 (aproximadamente 17,36%) permanecem presos 

preventivamente e não houve sentença até a data da consulta (entre 19 e 26 de outubro de 2020). 

A média de tempo em que os réus permaneceram presos foi de 245 dias, portanto oito meses, 

sendo o menor tempo de prisão de três dias e o maior de dois anos e nove meses, lembrando-se que 

esse período só foi contabilizado até a ocorrência de sentença, podendo, portanto, ter se estendido 

durante a execução provisória ou definitiva da pena. 

A mediana indica que, pelo menos, metade dos réus estão presos por períodos maiores do que 

nove meses. 

 

a) Figura 1: 

GRUPO 
MENOR 

TEMPO 

MAIOR 

TEMPO 
MÉDIA MEDIANA MODA 

Liberdade até a sentença (106) 3 566 137,16 110,5 181 (4) 

Preso prev. até sentença (189) 24 536 231,73 198 178 (4); 195 (4) 

Preso prev. sem sentença (62) 391 660 470,33 437 456 (3) 

TOTAL (355) 3 660 245,09 299 195 (5) 

 

Conforme a tabela abaixo, considerando-se as ocorrências que correspondem a 90 dias ou 

mais de prisão preventiva, por grupo, verifica-se que 59,43% dos presos que receberam a liberdade 

até a sentença permaneceram mais de 90 dias presos. Esse índice é de 92,6% no caso dos réus presos 

preventivamente pelo menos até a sentença e 100% dos casos de réus que ainda não foram 

sentenciados. Resumindo, 84,5% dos réus permaneceram presos por mais de 90 dias, pelo menos até 

a data da sentença. 

 

b) Figura 2: 

GRUPO OCORRÊNCIAS MAIORES QUE 90 DIAS 

Liberdade até a sentença (106) 63 

Preso preventivamente até sentença (189) 175 

Preso preventivamente sem sentença (62) 62 

TOTAL (355) 300 

 

Os dados indicam, portanto, que é frequente a ocorrência de prisões provisórias por mais de 

90 dias, período em que poderia ocorrer alterações na situação jurídica que justificou a prisão cautelar 

em um primeiro momento. 


