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OS USOS E ABUSOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SEU REFLEXO NA 

SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA 

 

1.Resumo 

 

O princípio da presunção de inocência é uma garantia processual prevista em nossa 

Constituição em seu artigo 5° “ninguém será considerado culpado sem a sentença 

condenatória penal transitada em julgado”, entretanto, verifica-se que este princípio 

vem sendo vigorosamente violado por meio do grande número de prisões 

preventivas indevidamente decretadas pelos nossos magistrados em nome de 

garantia de justiça e atendendo ao clamor público. A prisão que deveria ser exceção 

virou regra e hoje aproximadamente um terço da nossa população carcerária está 

presa preventivamente. A lei traz expressamente todos os requisitos necessários 

para a decretação da prisão preventiva e todos os direitos do preso que não são 

respeitados, presos preventivos estão misturados a criminosos de maior potencial 

ofensivo e por conta disso acaba saindo de lá com conhecimentos criminais 

ampliados. As nossas penitenciárias estão entrando em colapso por conta da 

superpopulação e falta de estrutura adequada, o nosso modelo prisional não 

reinsere o delinquente à sociedade, hoje as nossas penitenciárias funcionam como 

depósitos de marginais e escola do crime e essa pratica abusiva de decretação de 

prisão preventiva mal fundamentada vem sendo uma grande precursora de um dos 

maiores problemas das nossas penitenciárias, a superlotação carcerária. 

 

2 Introdução 

 

No Brasil, desde os tempos remotos, várias foram as formas utilizadas pelo 

poder público ou ordem maior anteriormente instituída para punição pela pratica de 

atos repudiados socialmente. Os tempos passaram, foi instituído o Estado 

Democrático de direito, nossa legislação evoluiu, mas diante dos dados alarmantes 

que o nosso sistema penitenciário nos apresenta fica claro que essa evolução não 

resultou em grandes êxitos. 

O presente trabalho buscou levantar e discutir uma questão polêmica que 

pode estar contribuindo para a superlotação carcerária, que hoje é um dos grandes 

fatores contribuintes para o insucesso das nossas penitenciárias e o aumento da 



criminalidade no país, se trata da inversão de exceção para regra do uso da prisão 

preventiva. 

Hoje no Brasil, aproximadamente um terço (1/3) da população carcerária está 

presa preventivamente, pessoas passam mais de um ano esperando pelo 

julgamento, onde possivelmente, não serão condenadas e o tempo perdido no 

confinamento muitas vezes não é considerado. Sem levar em conta que hoje nossas 

penitenciárias funcionam como escola do crime e o delinquente que praticava crimes 

leves sai cometendo crimes mais graves e aquele que não era delinquente acaba se 

tornando. 

O Brasil convive com um abandono do sistema prisional, o que deveria ser 

um instrumento de ressocialização, muitas vezes, funciona como escola do crime, 

devido à forma como é tratado pelo estado e pela sociedade (ASSIS, 2007). 

Discutiremos também o princípio da inocência trazido pela nossa Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 5°: “Ninguém será considerado culpado antes da 

sentença condenatória transitada em julgado”, a prisão antes da sentença 

condenatória só deve ser aplicada em casos excepcionais definidos expressamente 

em lei e não como regra como está acontecendo no Brasil. 

Um outro ponto que discutiremos é os requisitos para decretação preventiva 

que não estão sendo respeitados e os direitos dos presos preventivos que estão 

sendo violados. 

 

3.Objetivos 

 

O trabalho buscou traçar um parâmetro entre o desrespeito a lei e aos 

princípios constitucionais com a superlotação carcerária que hoje é um dos 

principais problemas enfrentados por nosso sistema penitenciário. 

Importante salientar que o tema discutido no presente trabalho é de grande 

utilidade pública e interesse social, pois por séculos a população tem a concepção 

errônea de que cadeia boa é cadeia infernal e de que delinquentes merecem o pior 

tratamento possível, essa ideia pode sanar sim a ira de parentes de vítimas, mas 

está longe de resolver o problema real de modo geral. A maior prova disso é a 

comparação de dois sistemas penitenciários extremistas, por um lado os Estados 

Unidos tendo um dos sistemas prisionais mais rígidos do mundo estando em 

primeiro lugar na lista de reincidentes e a Suécia que investe na ressocialização e 



adota pena mais leves para crimes de menor potencial ofensivo estar fechando 

penitenciárias por falta de população carcerária. 

Portanto o principal objetivo deste trabalho foi provar que um dos maiores 

problemas enfrentados pelo Estado, superlotação carcerária e consequentemente 

aumento da criminalidade, é o próprio Estado que o cria ou o agrava. 

 

4.Metodologia 

 

Em um primeiro momento fez se necessário entender o atual cenário das 

penitenciarias brasileiras, o seu real estado, as principais dificuldades enfrentadas 

pelos profissionais da área e a opinião dos mesmos sobre o assunto. 

Foi então realizada visitas em algumas penitenciárias e entrevistas informais 

com alguns agentes penitenciários e ex-detentos. 

Posteriormente foi realizada uma pesquisa sobre a prisão preventiva na 

legislação e na doutrina vigente para esclarecer seus requisitos e restrições. 

 Uma analise do principio da presunção de inocência foi realizada sob o 

aspecto constitucional e doutrinário. 

Por fim um estudo da lei 12.403/11 que alterou 32 artigos do código penal e 

colocou em pauta o princípio da presunção da inocência e fez com que o Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo ordenasse já no ano de 2011 que juízes revisassem 

aproximadamente 60 mil processos de presos que aguardavam o julgamento preso 

preventivamente. 

 

5.Desenvolvimento 

 

5.1Breve análise das cadeias brasileiras 

 

Vivemos hoje um verdadeiro colapso em nosso sistema prisional, 

superlotação, falta de infraestrutura adequada, desrespeito aos direitos humanos, 

são apenas alguns dos grandes problemas que há décadas tentamos resolver sem 

sucesso. 

A população carcerária brasileira dobrou nos últimos nove anos, passando de 

114.377 detentos em 1992 para 229.164, dados alarmantes disponibilizados pelo 

governo federal no último ano. A infraestrutura não acompanhou esse crescimento 



desordenado e os problemas decorrentes deste emergiram de tal forma nos últimos 

anos que chega a ser discutível se a privatização do nosso sistema penitenciário 

seria a única solução possível.  

Fala se também sobre o descaso e o abandono com a saúde dos presidiários, 

alvo de muitas críticas e algumas rebeliões. 

Esclarece Assis, sobre a saúde do preso, observe: 

“A superlotação das celas, sua precariedade e sua 

insalubridade tornam as prisões num ambiente propício à 

proliferação de epidemias e ao contágio de doenças. Todos 

esses fatores estruturais aliados ainda à má alimentação dos 

presos, seu sedentarismo, o uso de drogas, a falta de higiene e 

toda a lugubridade da prisão, fazem com que um preso que 

adentrou lá numa condição sadia, de lá não saia sem ser 

acometido de uma doença ou com sua resistência física e 

saúde fragilizadas. (ASSIS, 2007, p.1)” 

Os presos preventivamente somam 34%, portanto, poderão ser inocentados e 

o tempo que passou no que mais parece ser um depósito de delinquentes apenas 

será uma experiência traumática e contribuiu significativamente com a superlotação. 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária estabelece regras mínimas 

para o tratamento dos presidiários que não são respeitadas levando em conta o 

número de detentos acima da capacidade real de nossas penitenciárias. 

 

5.2 Prisão preventiva 

 

Seis são os tipos de prisões previstas em nosso ordenamento jurídico: 

preventiva, temporária, em flagrante, para execução de pena, preventiva para fins de 

extradição e civil do não pagador de pensão alimentícia. 

A prisão preventiva, nosso objeto de estudo, está prevista, juntamente com 

seus requisitos, no artigo 312 do código de processo penal e vem para evitar que a 

lei penal não seja aplicada. 

Segundo o artigo 312 do código de processo penal: 

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 



aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do 

crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser 

decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares 

(art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Estão, portanto expressamente previsto em lei os três requisitos para a 

decretação da prisão a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir 

que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar 

que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou 

destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do 

réu). 

Não existe em nosso código de processo penal um prazo fixado para duração 

da prisão preventiva, mas há de se observar os princípios da necessidade e da 

proporcionalidade. 

 

5.3 O princípio da presunção de inocência  

 

Diz o artigo 5, inciso LVII que ninguém será considerado culpado antes da 

sentença penal condenatória transitada em julgado, isso explicita o princípio da 

presunção de inocência e existe para evitar erros nas privações de liberdades 

indevidas. 

O princípio da presunção de inocência anda engavetado enquanto 

magistrados decretam prisões preventivas mal fundamentadas agindo conforme o 

clamou público. 

Odone Sanguiné comenta sobre o clamor público na aplicação da prisão 

preventiva: 

“Seria errôneo que a prisão preventiva possa cumprir com o fim 

de dar satisfação ao público sentimento de justiça ante o qual é 

suficiente processar penalmente o imputado. Na prática, 

todavia, a autoridade judicial se inspira as vezes em falsos 

critérios, como se a justiça fosse servidora da política, ou, pior, 

da demagogia” 



(...)  

Em síntese o clamor público constitui um fundamento apócrifo 

(falso) da prisão preventiva que deve ser erradicado porque 

vulnera o princípio da legalidade processual da repressão; 

porque através dele a prisão preventiva é imposta como 

verdadeira pena antecipada (cumprindo fins de prevenção 

geral ou especial, exclusivos da pena), o que resulta 

inconstitucional à luz dos direitos fundamentais da presunção 

de inocência, proporcionalidade e devido processo legal”. 

(SANGUINÉ, 2001, p. 29-31) 

 

5.4 lei 12.403/2011 

 

A lei 12.403/11 passou a ter validade a partir de 04 de abril de 2011 trata 

dentre outros assuntos, a decretação de prisões preventivas e pretende beneficiar 

aproximadamente 180 mil presos que aguardam julgamento confinados. A nova lei 

altera 32 artigos do código penal e coloca em pauta o princípio da presunção da 

inocência, afirma a nova lei que o juiz deve levar o princípio em consideração no 

momento da decretação da prisão preventiva.  

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ordenou já no ano de 2011 que 

juízes revisassem aproximadamente 60 mil processos de presos que aguardavam o 

julgamento preso preventivamente. 

De acordo com a nova lei, o juiz, pode se utilizar de medidas alternativas 

como o monitoramento eletrônico, pagamento de fiança, prisão domiciliar, a 

proibição de sair da cidade, entre outros. Os beneficiados com a nova lei são os 

acusados de crimes que tenham penas de até 4 anos de reclusão, sem 

antecedentes criminais. 

Art. 319.  São medidas cautelares diversas da prisão: (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas 

condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 



indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para 

evitar o risco de novas infrações; (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). 

III - proibição de manter contato com pessoa determinada 

quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 

indiciado ou acusado dela permanecer distante; (Redação 

dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a 

permanência seja conveniente ou necessária para a 

investigação ou instrução; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de 

folga quando o investigado ou acusado tenha residência e 

trabalho fixos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade 

de natureza econômica ou financeira quando houver justo 

receio de sua utilização para a prática de infrações penais; 

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

VII - 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 reiteração; (Incluído pela Lei 

nº 12.403, de 2011). 

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o 

comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 

andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem 

judicial; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IX - monitoração eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). 

 

A lei causou grande polêmica, alguns juristas e doutrinadores acreditam que a 

mesma servirá para a impunidade e que estamos indo na contramão da justiça. 

A lei 12.403/11 só trouxe o que já estava previsto na nossa Constituição, o 

princípio da presunção de inocência. 



A Constituição Federal traz o princípio da presunção de inocência de forma 

positivada, como pode-se observar: 

Art. 5.  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 

nos termos seguintes. (EC nº 45/2004) 

LVII- ninguém será culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória; 

Segundo o artigo 93, IX a fundamentação de todas as decisões 

judiciais é essencial e indispensável. 

Art. 93.(...) 

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 

públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de 

nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados 

atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à 

intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse 

público à informação; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 45, de 2004) 

 

 

 

 

6.Resultados 

 

No andamento da pesquisa ficou claro que os problemas das nossas 

penitenciarias retratadas pela mídia e pelos críticos realmente condiz com a 

realidade, há descaso com a saúde do preso, com os direitos humanos e a maioria 

sofre com a superlotação carcerária, 

 

Sobre as medidas socioeducativas, existem instituições que não estão 

preparadas para receber esses menores deixando-os na ociosidade ou delegando-

os atividades que não direciona a uma ressocialização.  



Os profissionais da área (agentes, delegados, membros do ministério público 

e Juízes) se mostraram extremamente comprometidos com a causa, mas soou uma 

posição robótica e ensaiada. Por outro lado, advogados afirmam que nunca tiveram 

um pedido de relaxamento da prisão preventiva deferidos e que é improvável que 

nenhum pedido tinha fundamentação suficiente para ser atendido e que é claro que 

alguns magistrados usam o clamor público como fundamento para prisão preventiva 

e insiste na prisão como regra e não exceção como deveria. 

A lei 12.403/11 tentou trazer uma solução para o problema, mas a lei foi muito 

mal vista pela sociedade e alguns doutrinadores a princípio, por determinação do 

Tribunal de justiça, houve um pequeno avanço, mas que parou por aí, ficou claro 

que a lei, por enquanto, não teve aplicabilidade.  

Mais de 30% dos nossos presos ainda são presos provisórios e pedidos de 

relaxamento da prisão preventiva ainda são indeferidos indiscriminadamente, 

contudo, nossas prisões ainda sofrem com a superlotação e a criminalidade só tende 

a crescer. 

 

7.Considerações finais 

 

Diante de todo o exposto, posso concluir que realmente abusos no momento 

da decretação das prisões preventivas vinham sendo cometidos, o princípio da 

presunção de inocência prevista em nossa constituição estava sendo violado em 

nome do clamor público e as nossas penitenciárias entrando em colapso com a 

superlotação carcerária. 

Algumas instituições brasileiras perderam seu eixo com o passar do tempo, o 

Estado age, por meio de seus agentes, de forma robótica agindo usando uma 

receita que em algum momento funcionou, mas que deixou de funcionar há alguns 

anos e mesmo sabendo que não funciona insiste por agir de tal modo. O Estado 

agrava um problema que há décadas tenta resolver sem sucesso desrespeitando a 

Constituição e os direitos humanos. 

A nova lei veio para mudar esse paradigma, prisão preventiva existe para ser 

usada dentro dos limites definidos em lei. A prisão é exceção e não regra como 

vinha sendo utilizado.  



A nova redação do código penal trazida pela lei não servirá para a 

impunidade, muito pelo contrário, está de acordo com a lei e reforçando o princípio 

da legalidade e da presunção de inocência. 

. 
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