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Resumo: O estudo proposto integra parte dos objetivos indicados no projeto de pesquisa 

“Identificando a População Carcerária de Mineiros”, desenvolvido no ano de 2016. O 

objetivo geral constitui uma análise crítica da excepcionalidade das prisões cautelares, 

frente ao número de presos provisórios da unidade prisional de Mineiros, no período de 

Fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015. Em nosso ordenamento jurídico a liberdade é a 

regra, sendo a prisão medida excepcional, podendo ocorrer somente quando houver 

expressa autorização no texto legal. A lei nº 12.403/2011, alterou dispositivos do Código 

de Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória e outras 

medidas cautelares, mudanças essas que contribuem para um processo penal eficaz, 

respeitando a dignidade humana e os princípios constitucionais decorrentes. 
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O Código de Processo Penal sofreu significativas alterações relativas à prisão 

processual, fiança, liberdade provisória, e demais medidas cautelares, com a vigência da 

lei 12.403/2011. Dentre essas prisões cautelares a mais gravosa é a preventiva, com 

grande incidência em nossa comarca. 

A prisão cautelar permite a existência de uma prisão sem pena, ou seja, sem sentença 

condenatória transitada em julgado. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da 

presunção de inocência, consagrado no texto da Constituição Federal de 1988. 

No Brasil a liberdade é regra, devendo a prisão ser decretada somente em última ratio, 

nos casos previstos em lei, restando assim explicita a sua excepcionalidade. 

O princípio da excepcionalidade deve ser interpretado juntamente com o princípio da 

presunção de inocência, a fim de que realmente a prisão seja decretada em casos mais 

graves. E nosso país nota-se a banalização da prisão cautelar, vivemos na cultura do 

primeiro se prende e depois apura-se as provas. (LOPES JR. 2014). 

Segundo pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional da Justiça (CNJ) em 2014, o Brasil 

ocupava o 4º lugar no ranking dos países com maior população prisional, estando atrás 

somente dos Estados Unidos da América, China e Rússia, sendo que aproximadamente 

40% eram presos provisórios. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2014) 

Na comarca de Mineiros chama atenção o número de presos provisórios na unidade 

prisional de Mineiros no período de fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015. 

 

Material e Método 

Foi realizada análise de dados fornecidos pela Unidade Prisional de Mineiros no período 

de 13 meses, sendo eles: Fevereiro de 2014 à fevereiro de 2015, através do Projeto de 

Pesquisa que visa fazer o levantamento do perfil sociodemográfico da população 

carcerária de Mineiros. O resultado do indicador da quantidade de presos na unidade 

prisional, constatou que o número de prisões provisórias em média é de 104,3 presos por 



mês, durante o período analisado, sendo que este quantitativo variado entre o mínimo de 

85 e máximo de 116 presos. 

Além disso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica e consultas em órgãos e conselhos 

oficiais, a fim de verificar um panorama geral e nacional, sobre o assunto aqui tratado. 

Utilizou-se o método dialético, confrontando a teoria com a realidade do número de 

presos provisórios na unidade prisional de Mineiros. 

 

Resultados e discussão 

De acordo com dados da própria unidade prisional da comarca de mineiros a capacidade 

de ocupação no regime fechado era de 56 vagas nos meses analisados. Sendo o número 

de presos maior que esta capacidade, predominando dentre eles os presos provisórios, 

ou seja, casos em que ainda não há sentença condenatória transitada em julgado. 

Ao concluir a análise dos dados da situação prisional, foi possível notar que mais da 

metade da população carcerária de Mineiros, no período relatado, está presa 

provisoriamente, conforme demonstrado no gráfico abaixo, onde 57% dos são presos 

provisórios. 

 

Figura 1: Unidade Prisional de Mineiros - População Carcerária (fevereiro de 2014 à 

fevereiro de 2015). 

 
Fonte: Elaborado pelos autores 



É considerável a diferença apresentada na pesquisa entre a porcentagem de presos 

provisórios e aqueles em cumprimento de pena no regime fechado, essa estatística 

provoca o questionamento sobre a real observância da prisão como exceção. 

 

Figura 2: Unidade Prisional de Mineiros - População Carcerária (fevereiro de 2014 à 

fevereiro de 2015) 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O segundo gráfico apresenta uma forma detalhada dos presos, expondo a quantidade 

mensal, desta vez individualizando-os por gênero (masculino e feminino). 

Cumpre destacar que os resultados apresentados excluem o mês de abril de 2014, 

conforme pode ser notado na figura 2, uma vez que não foram fornecidos pela unidade 

prisional, os dados referentes a este mês. 

Diante do resultado apresentado é possível constatar que a prisão provisória na comarca 

de Mineiros é a regra, entretanto, esclarecemos que tal afirmação baseia-se em dados 

fornecidos pela própria unidade, não sendo feita análise de autos e verificação da 

situação processual dos processos que impulsionaram as prisões. 

 



Conclusão 

Podemos concluir que a excepcionalidade da prisão não foi predominante no período 

analisado na pesquisa na unidade prisional de Mineiros. Merece atenção o alto número 

de detentos em prisão provisória. Tal situação instiga o pensamento de que a prisão foi 

de fato banalizada, sendo possível notar que aquilo que deveria ser a exceção, tornou-

se equivocadamente a regra em Mineiros. 
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