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Direito Processual Penal
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA SE O POSSÍVEL REGIME
SERÁ DIFERENTE DO FECHADO
JULGADO DESATUALIZADO
Desproporcionalidade da prisão preventiva se o possível regime será diferente do
fechado
De acordo com o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da
proporcionalidade, mostra-se ilegítima a prisão provisória quando a medida for
mais gravosa que a própria sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese de
condenação, pois não se mostraria razoável manter-se alguém preso
cautelarmente em "regime" muito mais rigoroso do que aquele que ao final
eventualmente será imposto.
Em outras palavras é ilegal a manutenção da prisão provisória na hipótese em que
seja plausível antever que o início do cumprimento da pena, em caso de eventual
condenação, será feita em regime menos rigoroso que o fechado.
STJ. 5ª Turma. HC 182.750-SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/5/2013 (Info
523).
JULGADO QUE IRÁ SUBSTITUIR
O STJ não concede liberdade para o acusado preso preventivamente sob o
argumento de que, ao final, se condenado, ele receberá regime diverso do
fechado
A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser
aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a
antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena em regime
menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício
de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal.
Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas
cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a
provável colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da
sua pena de prisão por restritiva de direitos.
STJ. 5ª Turma. RHC 77.070/MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/02/2017.
STJ. 6ª Turma. RHC 79.041/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 28/03/2017.

