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A PRISÃO PREVENTIVA E A HERANÇA AUTORITÁRIA DO PROCESSO PENAL 

BRASILEIRO 

 

Ana Paula Lima Caixeta Braga*

 

RESUMO 

 

A prisão preventiva é instituto polêmico e causador de grandes debates teóricos, políticos e jurídicos no contexto 

do ordenamento jurídico brasileiro. Considerando o número de presos provisórios no Brasil, que corresponde a 

40% do total da população carcerária, o presente estudo se dedica a traçar um breve panorama sobre o instituto a 

fim de melhor compreender os fatores que levam ao encarceramento cautelar em massa e sua adequação à 

Constituição de 1988. Como conclusão, entendeu-se que, apesar de relativamente adequado aos princípios 

constitucionais quanto à forma, o processo penal brasileiro permanece, em certa medida, permeado pelas premissas 

antidemocráticas que marcaram a elaboração do atual Código de Processo Penal. 

 

Palavras-chave: Processo penal. Prisão preventiva. Presunção de inocência. 

 

Introdução 

 

É de amplo conhecimento que o sistema prisional brasileiro apresenta um quadro 

alarmante de falta de estrutura, sendo quase regras a superlotação, a ausência de condições 

mínimas de higiene, saúde e segurança, além de outras condições degradantes a que os presos 

estão submetidos, o que demonstra flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Diante da análise dos números do levantamento nacional de Informações 

Penitenciárias – INFOPEN, nota-se que a situação toma contornos ainda mais nefastos ao se 

constatar que os presos provisórios correspondem a quase metade do total daqueles que 

cumprem alguma medida privativa de liberdade. 

A prisão preventiva, responsável pela maior parte dessas prisões, deveria ser medida 

excepcionalíssima, utilizada apenas nas situações em que a soltura do suposto autor do delito 

pudesse, comprovadamente, causar prejuízo à ordem pública ou à ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal – essa entendida como a tutela da prova (LOPES JR., 2014, 

p. 622) – e para assegurar a aplicação da lei penal, ou seja, a fim de evitar a fuga do acusado 

diante de indícios concretos de que este pretenda assim agir. Porém, ao levarmos em conta o 

número referente aos presos provisoriamente no Brasil, é indubitável que aquilo que deveria 
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apresentar-se como exceção, na verdade, apresenta-se como regra. A situação é mais crítica 

quando levamos em consideração a situação das mulheres presas. 

Diante dessa realidade, este artigo pretende, de forma não exaustiva, traçar um breve 

panorama sobre o instituto da prisão preventiva no Brasil e as distorções em sua aplicação, 

levando em conta aspectos históricos, processuais e constitucionais. Considerando que o tema 

será tratado à luz do Estado democrático de direito e não com base apenas no legalismo estrito, 

tomaremos como referenciais teóricos a obra O inimigo no Direito Penal, de Eugenio Raúl 

Zaffaroni (2011) e o Direito Processual Penal, de Aury Lopes Jr. (2014). 

 

Desenvolvimento 

 

O Código de Processo Penal brasileiro – CPP, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro 

de 1941, traz em seus arts. 311 a 316, as disposições referentes à prisão preventiva no curso da 

persecução criminal, estando previstos nos arts. 312 e 313 os requisitos para sua decretação. 

Vejamos: 

 

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. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão 

preventiva:  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011) 

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 

4 (quatro) anos;  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011) 

II - 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 Decreto-Lei no 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;  (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011) 

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das 

medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

IV - (revogado). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011) 

Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 

sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes 

para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a 

identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. 

 

Por sua vez, o art. 282, § 6º, do CPP prevê que “a prisão preventiva será determinada 

quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. 

Sobre as prisões provisórias, das quais é espécie a prisão preventiva (SOARES, 2014, 

p. 81): 
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São provisórias a prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão administrativa, a 

prisão por pronúncia, a prisão resultante de sentença condenatória recorrível e a prisão 

temporária, esta última regulada pela Lei 7.960/89. Assim, como o próprio nome 

sugere, a prisão provisória não decorre de condenação com trânsito em julgado, diante 

do que não pode ser definitiva, tendo em vista a presunção de inocência e o devido 

processo legal que presidem a apuração e o julgamento do acusado. Muitas vezes, só 

ao final do julgamento, na instância superior, consegue-se provar a inocência daquele 

que foi acusado indevidamente ou por equívoco. Se esse inocente tivesse de pagar 

pelo erro que lhe foi imputado, antes mesmo de concluído o julgamento, estaríamos 

diante de uma irreparável injustiça. Por isso, a prisão anterior à condenação é 

excepcional e provisória. 

 

Já os incisos LIV, LVII e LXVI do art. 5º da Constituição Federal de 1988 dispõem, 

respectivamente, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”, “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória” e “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 

provisória, com ou sem fiança”. Referido inciso LVII é o depositário constitucional do princípio 

da presunção de inocência em nosso ordenamento jurídico. 

De acordo com Aury Lopes Jr. (2014, p. 397), a presunção de inocência, princípio 

reitor do processo penal, pode ser sintetizada na expressão dever de tratamento, podendo ser 

verificada a qualidade de um sistema processual através de seu nível de observância. Segundo 

o autor: 

 

Esse dever de tratamento atua em duas dimensões, interna e externa ao processo. 

Dentro do processo, a presunção de inocência implica um dever de tratamento por 

parte do juiz e do acusador, que deverão efetivamente tratar o réu como inocente, não 

(ab)usando das medidas cautelares e, principalmente, não olvidando que a partir dela 

se atribui a carga da prova integralmente ao acusador (em decorrência do dever de 

tratar o réu como inocente, logo, a presunção deve ser derrubada pelo acusador). Na 

dimensão externa ao processo, a presunção de inocência impõe limites à publicidade 

abusiva e à estigmatização do acusado (diante do dever de tratá-lo como inocente). 

(LOPES JR., 2014, p. 397) 

 

Dito isso, notamos de forma inequívoca o caráter de excepcionalidade dado à prisão 

preventiva no ordenamento jurídico brasileiro, assim como deve ser em um Estado democrático 

de direito, devendo dela se valer o julgador apenas quando preenchidos, de fato, todos os 

requisitos para sua decretação e quando esta não for substituível por medida cautelar diversa da 

prisão. Todavia, a realidade do sistema carcerário nacional demonstra que a aplicação prática 

do encarceramento, no curso do processo, tornou-se a regra. 

Desde o ano de 2004, o Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN passou a 

publicar, anualmente, o documento chamado Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias – INFOPEN, no qual são apresentadas estatísticas com base em dados coletados 
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de todas as unidades prisionais do país cadastradas junto ao DEPEN. Desde seu surgimento até 

o momento atual, o INFOPEN vem sendo aprimorado, apresentando dados cada vez mais 

consistentes, revelando-se uma ferramenta essencial para o acompanhamento de parte da 

realidade do sistema prisional. 

A partir do ano de 2014, passou a ser publicado, também, o INFOPEN Mulheres, no 

qual são apresentadas as estatísticas referentes exclusivamente à população prisional feminina, 

levando em conta algumas das peculiaridades desse grupo, sendo publicada sua 2ª edição em 

2018. Todos os relatórios constatam, de forma clara e objetiva, que o sistema prisional nacional 

se encontra em situação calamitosa, mantendo aqueles que estão encarcerados em situação 

muito distinta da que fazem jus, tudo isso com o aval do Estado. O primeiro indicativo do 

problema é a superlotação do sistema. 

Segundo os dados apresentados pelo INFOPEN 2017 (SANTOS, 2017a), coletados 

até junho de 2016, a taxa de ocupação das instituições prisionais brasileiras é de 197,4%, ou 

seja, os estabelecimentos penais compartam quase o dobro do número de pessoas para o qual 

teriam capacidade. Em números, na data de realização do levantamento, o sistema prisional 

brasileiro contava com 368.049 vagas. Porém, no país, existiam 726.712 pessoas privadas de 

liberdade. 

Quanto aos “presos por natureza de prisão e tipo de regime”, temos que, no Brasil, 

40% da população carcerária está presa provisoriamente, sendo o maior grupo do levantamento, 

seguido dos presos em regime fechado, já condenados, que somam 38% da população 

carcerária. Quanto aos estabelecimentos prisionais, 49% são destinados ao recolhimento de 

pessoas presas provisoriamente. 

Quando analisamos de forma comparativa os dados do INFOPEN Mulheres 2ª edição 

(SANTOS, 2017b), que trata especificamente da população carcerária feminina, com os dados 

gerais do INFOPEN, constatamos uma situação assustadora. O percentual de mulheres presas 

provisoriamente é de 45%. O aumento da população carcerária masculina de 2000 a 2016 foi 

de 293%, enquanto a população carcerária feminina aumentou incríveis 656%, passando de 6 

mil para mais de 42 mil mulheres. Da mesma forma, a taxa de aprisionamento, calculada 

considerando o número de pessoas presas para cada 100 mil, aumentou 152% entre os anos de 

2000 e 2016, ao considerarmos os números gerais. Por sua vez, a taxa de aprisionamento de 

mulheres aumentou 455% no mesmo período. 

O INFOPEN Mulheres 2ª edição apresentou uma contextualização internacional 

desses dados. Considerando os países com as 5 maiores populações carcerárias femininas do 

mundo, enquanto no Brasil a taxa de aprisionamento feminino cresceu 455%, na China o 
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aumento foi de 105%, nos Estados Unidos 18%, na Tailândia 14%, enquanto na Rússia houve 

diminuição de 2% nessa taxa. Esses dados demonstram que a escalada do encarceramento 

feminino segue a passos largos, em descompasso com o panorama mundial, apresentando 

aumentos quase inacreditáveis em todos os parâmetros estudados, em proporção absurdamente 

maior que o referente ao público masculino. 

Para Eugenio Raúl Zaffaroni (2007, p. 109-114), esse fenômeno, consistente na 

antecipação da pena por meio das prisões cautelares, é verificado como uma constante nos 

sistemas penais da América Latina. Em suas palavras: 

 

Os índices de encarceramento na América Latina não variam muito em função das 

reformas penais, mas sim da regulamentação do confinamento cautelar, 

tradicionalmente legislado no código processual. Noutras palavras, esses índices 

dependem do sistema cautelar e não do de condenação. 

 

Diante dessa inquietante constatação de inversão – ou subversão – da lógica no 

processo penal brasileiro, exsurge o questionamento sobre as origens dessa distorção e os 

motivos de sua perpetuação. As respostas a tais questionamentos parecem remeter às origens 

do próprio sistema penal nacional. 

O Código Penal, instituído pelo Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e o 

Código de Processo Penal, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, ambos inspirados 

pelas codificações italianas da década de 1930, elaboradas durante o regime fascista de Benito 

Mussolini, foram decretados na vigência do Estado Novo, regime centralizador e autoritário 

implantado no país por Getúlio Vargas por meio de um golpe de Estado no ano de 1937. 

O Código de Processo Penal brasileiro, seguindo o exemplo da codificação italiana, 

tem como base as teorias de Vincenzo Manzini, que defendia a presunção de não-culpabilidade 

– que na verdade pode ser lida como “presunção de culpabilidade” – no lugar da presunção de 

inocência como norteadora do processo criminal, desprezando os direitos e garantias 

individuais em detrimento de uma falaciosa proteção dos interesses da coletividade. De acordo 

com este autor, nenhum julgador seria capaz de atestar ou presumir a inocência de alguém, 

cabendo-lhe, no máximo, considerá-lo não culpado. Ainda, para o autor, as teses de acusação 

seriam autossustentáveis, cabendo à defesa apenas a tentativa de afastar os indícios colhidos na 

persecução criminal ou deixar o juiz em dúvida quanto à culpabilidade do acusado. 

Lopes Jr. (2014, p. 397), citando Franco Cordero: 

 

Com razão, CORDERO define MANZINI como “xenófobo, partidário da repressão, 

defensor do glorioso passado inquisitório, alheio a investigação do direito 
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comparado”, para quem, em seu “exíguo, opaco e fóbico universo mental, filosofia 

significa vírus subversivo”. Isso é extremamente relevante se considerarmos que 

nosso atual Código de Processo Penal, em sua Exposição de Motivos, idolatra o 

Código de Rocco que, por sua vez, foi elaborado por ninguém menos que VICENZO 

MANZINI. A consciência desse complexo contexto histórico é fundante de uma 

posição crítica e extremamente preocupada com os níveis de eficácia dos direitos 

fundamentais previstos na Constituição e de difícil implementação num Código como 

o nosso. 

 

Na exposição de motivos do Código de Processo Penal em vigor, elaborada por seu 

criador, Ministro Francisco Campos, nota-se claramente a exaltação dessas premissas, podendo 

ser tomados como exemplos os trechos a seguir: 

 

De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do processo penal 

num Código único para todo o Brasil, impunha-se o seu ajustamento ao objetivo de 

maior eficiência e energia da ação repressiva do Estado contra os que delinqüem. As 

nossas vigentes leis de processo penal asseguram aos réus, ainda que colhidos em 

flagrante ou confundidos pela evidência das provas, um tão extenso catálogo de 

garantias e favores, que a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e 

retardatária, decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge 

que seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre o da 

tutela social [...]. 

 

As nulidades processuais, reduzidas ao mínimo, deixam de ser o que têm sido até 

agora, isto é, um meandro técnico por onde se escoa a substância do processo e se 

perdem o tempo e a gravidade da justiça. É coibido o êxito das fraudes, subterfúgios 

e alicantinas. É restringida a aplicação do in dubio pro reo. É ampliada a noção do 

flagrante delito, para o efeito da prisão provisória. A decretação da prisão 

preventiva, que, em certos casos, deixa de ser uma faculdade, para ser um dever 

imposto ao juiz, adquire a suficiente elasticidade para tornar-se medida 

plenamente assecuratória da efetivação da justiça penal [...]. (Grifos nossos) 

 

No que concerne à prisão preventiva, no texto original do CPP, também era tratada 

pelos artigos 312 e 313. Todavia, em sua origem, a prisão preventiva era compulsória nos casos 

de crimes cuja pena máxima cominada fosse igual ou superior a dez anos, além de poder ser 

aplicada em outras hipóteses em que se levava em conta o indivíduo – tal como o fato de ser 

“vadio” – ou a gravidade do crime e não o fato criminoso e os possíveis riscos concretos da 

soltura. 

Pelo exposto, é fácil notar que é um instituto que já nasceu ideologicamente maculado 

por ideais autoritários de desvalorização dos direitos individuais e contrários à individualização 

da pena e da presunção de inocência, sendo verdadeira antecipação da pena privativa de 

liberdade. Essas premissas eram muito convenientes a um regime autoritário que precisava se 

impor por meio da força, mas são incompatíveis com um Estado democrático de direito. 

Desde então, o Código de Processo Penal passou por diversas e relevantes reformas 

nas décadas de 1960, 1970, 1980 e 2000, sendo certo que, mesmo aquelas realizadas durante o 
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período da ditadura militar foram mais “garantistas” do que o seu texto original. Não obstante, 

o Brasil, assim como outros países da América Latina, continua a ter na prisão preventiva a 

base de fato de seu sistema penal, no qual se antecipa a pena como regra, tendo em vista que já 

não se pode dizer que prisão preventiva pretende “prevenir” alguma coisa, mas dar início à 

punição desde o momento em que se instaura a suspeita, muitas vezes exaurindo a possível 

pena aplicada em concreto, em regime mais gravoso e, não raro, por mais tempo (ZAFFARONI, 

2011). 

Nesse sentido, Zaffaroni (2011, p. 109): 

 

Vimos que na América Latina as medidas de contenção para os inimigos ocupam 

quase todo o espaço de ação do sistema penal em seu aspecto repressivo, por via da 

chamada prisão ou detenção preventiva, provisória, ou seja, o confinamento cautelar, 

a que estão submetidos 3/4 dos presos da região. De fato e de direito, esta é a prática 

de toda a América Latina para quase todos os prisioneiros. Este dado é fundamental 

para extrair conclusões acerca do alcance da proposta de legitimação de um eventual 

tratamento penal diferenciado na América Latina, pois esta seletividade é praticada 

em nossa região por efeito da criminalização. Porém, uma vez posto em marcha este 

processo, todos passam a ser tratados como inimigos, através de puros confinamentos 

de contenção, prolongados ou indefinidos. 

 

Dessa forma, instalou-se uma contradição ideológica desde a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, também chamada de constituição 

cidadã, instrumento normativo criado com relevante participação popular após o fim da ditadura 

militar, que tem como um de seus pilares a dignidade da pessoa humana, sendo a ela confiada, 

à época, o papel de ser um instrumento realizador da democracia, da liberdade, da igualdade, 

da justiça social (OLIVEIRA, 2010). 

No mesmo ano de 1988, a Itália substituiu seu Codice di Procedura Penale, conhecido 

como código de Rocco, no qual havia se inspirado o CPP brasileiro, por uma nova codificação 

processual penal, justamente devido à incompatibilidade ideológica do código de Mussolini 

com os paradigmas do Estado democrático de direito. Todavia, no Brasil, o CPP, elaborado 

durante um regime autoritário, com inspiração fascista, vem se perpetuando. 

Algumas medidas já foram tomadas com aparente finalidade de se corrigir, 

formalmente, o excessivo encarceramento provisório que se constata no Brasil. A título de 

exemplo, com o advento da Lei Federal nº 12.403, de 4 de maio de 2011, passou a constar no 

art. 319 do CPP o capítulo referente às outras medidas cautelares diferentes da prisão, onde 

antes constava o capítulo referente à prisão administrativa. Tal medida, apesar do claro viés 

desencarcerador, muito pouco impactou nos números referentes ao aumento da população 

carcerária, diga-se de passagem, em sua maioria composta por presos provisórios, que 
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continuou a crescer em não menos que 30 mil pessoas por ano. Isso porque, inobstante se 

operarem alterações formais, a cultura de aplicação prévia da pena não se alterou, o que, em 

certa medida, demonstra que a justiça criminal continua, de certa maneira, a basear sua atuação 

nos preceitos não-democráticos fundadores do Processo Penal no Brasil, perpetuando a lógica 

latino-americana, na qual o sistema penal se funda na aplicação de penas provisórias e não na 

execução penal pós condenação. 

 

Conclusão 

 

Diante desses breves apontamentos, nota-se que, apesar de existirem no ordenamento 

jurídico brasileiro normas processuais penais aparentemente adequadas à Constituição e ao 

Estado democrático de direito, a justiça criminal continua a fundamentar sua atuação em 

paradigmas semelhantes aos transcritos da exposição de motivos do CPP, demonstrando ainda 

estar contaminada por resquícios autoritários e desgarrados dos ideais democráticos que 

deveriam nortear o processo penal. Dessa forma, o instituto da prisão preventiva tem sua 

finalidade distorcida e funciona, de fato, como antecipação da pena, muitas vezes a maior e em 

regime mais rigoroso que a pena aplicada em concreto, sendo reservada especialmente à 

população pobre, negra e sem instrução, demonstrando, para além de tudo, a seletividade do 

sistema (SANTOS, 2017a, 2017b). 

Tendo em vista o que está formalmente disposto na Constituição e na legislação penal, 

a prisão preventiva deveria ser medida excepcional, especialmente quando se trata de crimes 

praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Todavia, na prática, verifica-se que se 

tornou regra. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu na ADPF 347 

MC/DF que o sistema penitenciário brasileiro se encontra em um estado de coisa 

inconstitucional, a situação se torna ainda mais grave, na medida que se impõe à maior parte da 

população carcerária uma condição indigna, insalubre, desumana, por longos períodos e sem a 

devida motivação, mesmo sem saber se será condenada ao final do processo. 

Sendo assim, conclui-se que a mácula ideológica que acompanha o atual Código de 

Processo Penal brasileiro persiste até os dias atuais, perpetuando, ao menos materialmente, 

teorias há muito anacrônicas e não conformes à Constituição, sendo aconselhável – senão 

urgente – uma quebra brusca nessa sistemática, o que, em nosso entendimento, só seria possível 

a partir de um novo Código de Processo Penal, elaborado sob a égide do Estado democrático 

de direito. 
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