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O sistema prisional e os direitos humanos – o caso brasileiro 

 

Resumo: Signatário da Corte Interamericana de Direitos Humanos e membro 

fundador da Organização das Nações Unidas, a despeito do comprometimento 

legal do Brasil com inúmeros tratados internacionais, que versam sobre os 

direitos humanos, no que concerne a garantia dos direitos fundamentais da 

população carcerária e quanto a proibição da tortura ou maus tratos, inclusive 

em sua Constituição Federal, o país enfrenta grave crise e é alvo de críticas a 

respeito de seu sistema carcerário. No intuito de contribuir para o debate e 

analisar as medidas e políticas públicas adotadas pelo Estado, este trabalho 

pretende compreender melhor a situação dos presídios brasileiros. Visando 

ultrapassar o escopo constitucional e legal, se faz necessário antes, uma revisão 

da adesão do país a tratados e organizações, para no fim compreender-se o 

porquê do não cumprimento das normas e do modo como a sociedade brasileira 

enxerga os direitos humanos. 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional, Direitos Humanos, Tortura. 

 

Abstract: Signatory of the Inter-American Court of Human Rights and a founding 
member of the United Nations Organization, despite the legal commitment of 
Brazil with numerous international treaties that deal with human rights, with 
regard to guaranteeing the fundamental rights of the prison population and the 
the prohibition of torture or ill-treatment, including its Federal Constitution, the 
country faces serious crisis and has been criticized regarding their prison system. 
In order to contribute to the debate and examine the measures and policies 
adopted by the State, this paper aims to better understand the situation of 
Brazilian prisons. Aiming to overcome the constitutional and legal scope, is 
required before a country's membership of the review treaties and organizations, 
in order to understand why the non-compliance and how the Brazilian society 
views human rights.  
 

Keywords: Prisons, Human Rights, Torture. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Costuma-se imaginar que somente com a Constituição de 1988 é que os 

Direitos Humanos – especialmente em relação às pessoas privadas de liberdade 

- passaram a ser valorizados pelo Brasil. Isto não corresponde à realidade. 

Apesar de nossa Carta Magna ter expressamente previsto direitos que se 

aplicam às pessoas presas, o Brasil já era signatário de Tratados Internacionais 

e membro fundador da Organização das Nações Unidas, apresentando 

interessante histórico de atenção e defesa dos Diretos Humanos no cenário 
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internacional. Antes mesmo da promulgação da Constituição Federal de 1988, a 

Lei de Execuções Penais já trazia em seu texto a previsão de garantia aos 

direitos das pessoas presas, tendo reconhecido expressamente na Exposição 

de Motivos as influências recebidas dos Atos Internacionais dos quais o Brasil 

fazia parte. A partir de 1985, com o processo de redemocratização, maior 

impulso foi dado a essas ratificações que, já sob a égide da nova Carta Magna, 

foram recepcionados pelo ordenamento jurídico atual. 

Ao adotar, em 1996, o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Brasil 

tornou-se um dos primeiros países do mundo a acatar a recomendação da 

Conferência Mundial de Direitos Humanos ocorrida em Viena no ano de 1993 e 

que consistia em atribuir aos Direitos Humanos a condição de política pública 

governamental. 

Atualmente a participação ativa do Brasil em organismos como o 

Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas (CDH) – já estando em seu 

terceiro mandato para o qual foi eleito com 184 votos dos 193 países com direito 

a decidir – demonstra o respeito que o país tem junto a seus pares em relação à 

política de promoção e proteção dos Direitos Humanos. 

Mas apesar desse histórico relativo à política externa e ao avanço de 

sua legislação, o país é alvo de críticas em relação ao seu Sistema Prisional, 

demonstrando claramente o descompasso entre o discurso – representado pela 

atuação internacional e as previsões legais - e a prática cotidiana. 

Dividida em capítulos, a pesquisa que ora se apresenta visa estudar a 

relação entre o sistema prisional e os direitos humanos no Brasil à luz dos Atos 

Internacionais, dos quais o país é signatário, em três momentos distintos: O 

primeiro deles é identificação dos Acordos e Tratados Internacionais dos quais 

o Brasil seja parte e que relacionem-se ao Sistema Prisional. O segundo deles é 

a verificação da influência desses Atos Internacionais firmados pelo Brasil sobre 

nossa legislação, abordando a herança recebida desses documentos para a 

elaboração da Lei de Execuções Penais. O último deles é o questionamento, 

com base em dados colhidos junto a estudos realizados pelo Ministério da 

Justiça - por meio do Departamento Penitenciário Nacional - a respeito do 

cumprimento da legislação existente relativa aos direitos das pessoas privadas 

de liberdade. 
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1. Política Externa para Direitos Humanos 

Tratado internacional é, de acordo com a Convenção de Viena do Direito 

dos Tratados, internalizada por força do Decreto 7.030, de 14 de dezembro de 

2009, "um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo 

Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais 

instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica." 

(BRASIL, Decreto, 2009). 

Este acordo exige, para sua internalização no sistema legal brasileiro, 

segundo a Constituição Federal, a colaboração dos Poderes Executivo e 

Legislativo. Apesar de ser competência privativa do Presidente da República a 

celebração de tratados, convenções e atos internacionais (art. 84, inciso VIII), 

cabendo-lhe decidir tanto sobre a conveniência de iniciar negociações, como a 

de ratificar o ato internacional já concluído, estão eles sujeitos ao referendo do 

Congresso Nacional.  

Signatário de vários Acordos e Tratados internacionais, o Brasil 

internalizou em seu ordenamento jurídico diversos atos relacionados aos direitos 

das pessoas presas, em especial aqueles que tratam da proibição de tortura e 

pena ou tratamento cruel, desumano ou degradante. São eles, organizados de 

acordo com a data de sua confecção:  

a. Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

Proclamada em 10 de dezembro de 1948 pela Organização das Nações 

Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) marca o início da 

proteção universal dos direitos humanos. Em conjunto com o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, além dos protocolos adicionais, formam a Carta Internacional 

dos Direitos Humanos. 

b. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos:  

Assinada em 19 de dezembro de 1966 e promulgada por meio do 

Decreto 592 de 06 de julho de 1992, também reconhece, ao longo de seus 53 

(cinquenta e três) artigos, a dignidade dos membros da “família humana” e a 

existência de direitos iguais e inalienáveis como fundamentos da liberdade, 

justiça e paz no mundo. 
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c. Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São 

José da Costa Rica): 

Assinada em 22 de novembro de 1969, foi promulgada no Brasil por meio 

do Decreto nº 678, de 06 de novembro de 1992. Com o propósito de reafirmação 

da liberdade pessoal e justiça social fundados no respeito aos Direitos Humanos, 

enumera, ao longo de seus 82 (oitenta e dois) artigos, os deveres dos Estados 

e os direitos que visa proteger.  

 

d. Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanos ou Degradantes: 

Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1984 e 

promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991, a 

Convenção faz expressa menção à Carta das Nações Unidas para reiterar o 

reconhecimento à importância da dignidade da pessoa humana e menciona 

ainda a Declaração Universal dos Direitos do Homem e o Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos para invocar a necessidade de maior eficácia na 

luta contra a tortura e penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. 

Ao longo de seus 33 (trinta e três) artigos, define tortura e estabelece 

obrigações dos Estados-parte e relação à contribuição para impedir a prática dos 

atos que a configurem e para promover a devida punição daqueles que a 

praticarem.  

e. Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura: 

Assinada em 09 de dezembro de 1985 pela Organização dos Estados 

Americanos, foi promulgada no Brasil pelo Decreto 98.386, de 09 de novembro 

de 1989.  Mantendo também a atenção à questão da dignidade humana e 

citando expressamente a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, visava 

tornar efetivas as normas contidas na Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem e na Declaração Universal dos Direitos do Homem no 

sentido de prevenir e punir a tortura. 

f. Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas 

Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou Prisão: 

Assinado em 09 de dezembro de 1988 e tendo por finalidade contribuir 

para a proteção dos Direitos do Homem, o documento enuncia 39 (trinta e nove) 
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princípios que aplicam-se a todas as pessoas sujeitas a qualquer forma de 

privação de liberdade, desde a captura, passando pela detenção até a prisão. 

g. Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional: 

Feito em Roma em 17 de julho de 1998 e promulgado no Brasil por meio 

do Decreto 4.388, de 25 de setembro de 2002, possui 128 (cento e vinte e oito 

artigos) que tem por função principal, segundo consta do próprio documento, a 

criação de um Tribunal Penal Internacional com jurisdição sobre as pessoas 

responsáveis por crimes de maior gravidade que tenham alcance internacional, 

ou seja, é competente para julgar pessoas físicas. 

Os sete acordos internacionais mencionados formam, com todos os 

demais dos quais o Brasil é parte, um arcabouço legal de proteção aos Direitos 

Humanos. Os que foram abordados mantém relação, ainda que não específica, 

com a manutenção dos direitos das pessoas presas. Conforme abaixo se verá, 

a Lei de Execuções Penais recebeu deles importante influência e traduz o 

interesse, ao menos do ordenamento jurídico, de que à população carcerária 

seja dispensado tratamento que garanta sua dignidade e os meios para que sua 

ressocialização seja possível.  

 

2. Influência dos Atos Internacionais na Legislação pátria 

A nova Constituição previu, expressamente, em seu artigo 60, §4º, IV, a 

incorporação dos direitos fundamentais previstos em tratados. Especificamente 

em relação à tortura e mais detidamente em relação ao sistema prisional, a 

legislação que encontra-se em vigor atualmente foi elaborada já com base nos 

ditames dos princípios destacados em diversos documentos em relação aos 

quais o Brasil já era signatário.  

A Lei de Execução Penal (LEP), conforme consta de sua Exposição de 

Motivos, é resultado de amplos debates e reflexões desenvolvidos em atenção 

a todo o regramento internacionalmente aceito, contendo em seu texto um 

interessante registro histórico da evolução de um dos principais corolários dos 

Direitos das Pessoas presas, qual seja, as Regras Mínimas da Organização da 

Nações Unidas, de 1955. Conforme consta do referido documento, as Regras 

Mínimas resultam do aperfeiçoamento de disposições que vinham sendo 
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discutidas desde os anos de 1872, quando da realização do Congresso de 

Londres, até o período pós Segunda Guerra Mundial, quando entendeu-se por 

bem a realização de ampla revisão em razão da profundidade da mudança de 

ideias em relação à execução penal ocorrida entre esses extremos. 

A Exposição de Motivos da LEP é taxativa em afirmar que tudo o que 

consta da nova lei que apresenta se “(...) harmoniza não somente com as 

declarações internacionais de direitos, mas também com os princípios 

subjacentes ou expressos de nosso sistema jurídico e ainda com o pensamento 

e ideias dos penitenciaristas.” (Brasil, 1983, p. 5). 

Com efeito, mediante análise do texto da Lei de Execuções Penais 

(LEP), percebe-se que nela já encontram-se inseridos os ditames que 

constavam dos Tratados dos quais o Brasil já era parte. Isto quer dizer que o 

arcabouço jurídico para a proteção, desenvolvimento e defesa dos Direitos 

Humanos relativos às pessoas privadas de liberdade já seria suficiente para 

garantir que toda a forma de tortura ou descumprimento de direitos básicos em 

relação a essa população não mais subsistisse.  

Em seu artigo 1º demonstra ter a intenção de, mediante a aplicação da 

pena, para além de punir aquele que seja preso, prepará-lo para o retorno ao 

convívio social, razão pela qual preocupa-se ao longo de seu texto em criar 

meios para a humanização do apenado. Alinha-se, portanto, ao constante do 

artigo 10 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e Artigo 5º, 6 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa 

Rica). 

Garante ainda, em seu artigo 3º, que são assegurados aos condenados 

e internados, todos os direitos não atingidos pela sentença ou a lei o que, 

interpretado em conjunto com o que consta do artigo 5º XLIV da Constituição 

Federal, garante o respeito à integridade física e moral, além de vários outros 

direitos. Alinha-se, portanto, ao artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, ao artigo 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ao 

artigo 5º, 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 

Jose da Costa Rica), à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 

Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, à Convenção Interamericana para 

Prevenir e Punir a Tortura e aos Princípios 1 e 6 do Conjunto de Princípios para 
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a Proteção  de Todas as Pessoas Sujeitas a Qualquer forma de Detenção ou 

Prisão. 

Considerando-se ainda que os princípios que norteiam o ordenamento 

jurídico brasileiro são claros em estabelecer que aqueles que estejam privados 

de liberdade mantém todos os direitos que possuem por serem cidadãos, 

restringindo-se (momentaneamente) apenas aqueles atingidos pela sentença 

que determinou sua segregação, à população carcerária aplicar-se-ia a proteção 

prevista no Estatuto de Roma, segundo o qual, em seu artigo 7º, prevê como 

Crime Contra a Humanidade o ataque sistemático por meio de tortura e outros 

atos desumanos. 

Em seu décimo artigo, depois de expressamente declarar que a 

assistência prestada ao preso é dever do Estado e objetiva prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade, a LEP elenca quais seriam os 

seus tipos, alinhando-os com as Regras Mínimas para o Tratamento dos 

Reclusos (RMTR): material (itens 15 a 20 da RMTR), à saúde (itens 22 a 26 da 

RMTR), jurídica, educacional (itens 77 e 78 da RMTR), social e religiosa (itens 

41 e 42). 

Inclui na assistência material a alimentação, vestuário e instalações 

higiênicas; na assistência médica a prestação de caráter preventivo e curativo; 

na assistência jurídica o direito a integralidade e gratuidade dessa prestação 

quando o preso não tiver recursos para a contratação de advogado; na 

assistência educacional a instrução escolar e formação profissional; na 

assistência social o amparo do preso para prepara-lo para o retorno à liberdade; 

na assistência religiosa a participação em cultos. 

Em relação à Disciplina, veda sanções que possam colocar em perigo a 

integridade física e moral do condenado, celas escuras ou sanções coletivas. 

Enumera ainda os órgãos da execução penal e suas respectivas 

responsabilidades, dentre as quais a obrigação de inspeções periódicas (art. 70, 

II e 72, II) nos estabelecimentos e serviços penais, em alinhamento ao princípio 

29 do Conjunto de Princípios para a Proteção de Todas as Pessoas Sujeitas a 

Qualquer forma de Detenção ou Prisão. 

Já no Título IV passa a tratar dos estabelecimentos penais, exigindo que 

suas dependências contem com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
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educação, trabalho, recreação e prática esportiva (LEP, art.83), com lotação 

compatível com sua estrutura e finalidade (LEP, art. 85) e devendo separar os 

presos reincidentes dos que sejam primários (LEP, art.84 §1º), em alinhamento 

com o que prevê o texto das Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos. 

Atenta à finalidade de reinserção social do preso e coadunando com o 

que apregoa seu artigo 1º, prevê meios para que isto possa ocorrer na prática, 

quais sejam, a progressão de regime, remição e livramento condicional. 

A progressão de regime seria o resultado de uma avaliação pela qual 

passaria o preso durante o cumprimento de sua pena, em que seu 

comportamento em relação à adaptação às normas e à disciplina 

intracarcerárias. Sendo garantidos os meios para a humanização que 

preparasse o reeducando para sua reinserção social, a avaliação do estágio de 

desenvolvimento dessa pessoa ao longo do tempo em que estivesse sob essa 

custódia especial por parte do Estado, ele seria gradativamente recolocado no 

seio da sociedade, mediante o progressivo desencarceramento.  

Outro instituto também previsto pela LEP e que demonstra seu caráter 

de reinserção social é a remição – consistente na redução do tempo de 

cumprimento de pena por meio do trabalho, na proporção de cada três dias 

trabalhados descontarem um dia de pena. Já no ano de 2011 também passou a 

ser prevista a possibilidade de remição intelectual, ou seja, por meio do estudo, 

que garante o acréscimo de 1/3 do tempo a remir quando da conclusão de ensino 

fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena. 

Uma terceira previsão de readaptação ao convívio social é ainda o 

Livramento Condicional em que, demonstrando estar apto à essa reinserção – 

por meio da avaliação de critérios objetivos (relacionados ao crime) e subjetivos 

(relacionados à pessoa apenada), ao preso é dado voltar à liberdade, mas ainda 

sob o cumprimento de algumas condições que relacionam-se diretamente ao 

que se espera de uma pessoa adaptada à vida em sociedade. 

Conforme percebe-se, há interessante alinhamento entre os Atos 

Internacionais e a legislação brasileira, especialmente em relação aos direitos 

das pessoas privadas de liberdade. Se não foi a Constituição Brasileira a 

inaugurar a atenção e proteção aos Direitos Humanos, especialmente em 

relação à população carcerária, com sua promulgação essas previsões que já 

existiam foram recepcionadas e reforçadas, tanto tacitamente – pelo texto da 
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Constituição Federal que novamente previu a prevalência dos Direitos Humanos 

em nosso ordenamento jurídico – como expressamente - pela promulgação dos 

Tratados,  Pactos, Convenções e demais instrumentos que, agora de acordo 

com as regras da nova Carta Magna, passaram a oficialmente fazer parte dele. 

 

3. A realidade do Sistema Prisional brasileiro 

A despeito do grande alinhamento que há entre os Atos Internacionais e 

a legislação brasileira, especialmente a que trata dos direitos da pessoa presa, 

o Brasil enfrenta, não raro, críticas de organismos nacionais e internacionais em 

relação à forma como trata sua população carcerária.  

O evento mais recente envolveu denúncia feita ao Conselho de Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) em março do ano de 2014, 

que resultou em missão que esteve no país para a apuração dos denunciantes. 

Após visita de inspeção realizada a diversos estabelecimentos prisionais - dentre 

os quais presídios, delegacias, instituições de cumprimento de medidas 

socioeducativas – em cinco Estados da federação, a constatação foi a de que, 

além da tortura que, nas palavras do relator da ONU, seria generalizada, haveria 

um ciclo de vingança e violência que estaria a colocar o Estado de Direito e a 

democracia em xeque. 

De forma semelhante, a versão de 2015 do relatório da Humans Right 

Watch – instituição internacional não governamental para a proteção de Direitos 

Humanos - tratou da superpopulação prisional e da violência no interior destas 

unidades e considerou que a tortura seria um problema crônico no país. Apesar 

dessas constatações, a ação do Estado brasileiro não parece conforme ou 

tendente à conformidade com a legislação e recomendações internacionais, 

havendo um grande fosso entre as prescrições legais e a prática cotidiana 

relativa aos Direitos Humanos, especialmente em relação às pessoas privadas 

de liberdade.  

Apesar de a função da pena no Brasil ser, conforme o constante na Lei 

de Execuções Penais e de acordo com vários dos Atos Internacionais dos quais 

o país é signatário, de prevenir o crime e ressocializar o preso, atualmente 

parece vir sendo aplicada, se não com o propósito deliberado de vingança, pelo 

menos sem o compromisso que se espera daqueles a quem cabe a condução 
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das instituições oficiais do Estado. Com efeito, quando se busca entender a 

lógica que, de fato, é aplicada ao sistema prisional, independente dos ditames 

legais, percebe-se a clara prevalência da manutenção da prisão e pouco, ou 

quase nada, em relação ao cuidado com a população carcerária, seja em relação 

ao seu bem estar, seja em relação à sua ressocialização, por meio de 

tratamentos humanizados ou instrução. 

Com dados relativos ao mês de junho do ano de 2014, o Infopen, sistema 

de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro dá conta de haver 

no país uma população carcerária total de 607.731 (seiscentos e sete mil, 

setecentos e trinta e um) presos, que encontram-se acomodados em 376.669 

(trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove) vagas, resultando 

em uma taxa de ocupação1 de 161% com taxa de aprisionamento2 de 299,7, ou 

seja, havia, no tempo da coleta dos dados apresentados, 61% de presos a mais 

do que a capacidade dos estabelecimentos penais brasileiros, garantindo a 

quinta colocação entre os países que apresentam o maior déficit carcerário. 

Interessante notar ainda que encontram-se incluídas nessas vagas aquelas 

localizadas no interior de carceragens de delegacias que não apresentam, por 

sua própria conformação e destinação, condições adequadas à manutenção de 

pessoas presas por longos períodos. 

Por meio do comparativo realizado pelo DEPEN em relação a outros 

países, em números absolutos o Brasil ocupa a quarta colocação no ranking de 

países por número de pessoas presas, sendo que nesses três países que 

ocupam as primeiras posições – Estados Unidos, China e Rússia, 

respectivamente -, a variação da taxa de aprisionamento nos últimos cinco anos 

vem sendo registrada como negativa, enquanto no Brasil o aumento foi de 33%. 

Comparando-se apenas os países da América do Sul, o Brasil ocupa a primeira 

posição.  

No ranking relativo à taxa de aprisionamento, ocupamos a mesma quarta 

colocação, atrás apenas de Estados Unidos da América, Rússia e Tailândia, 

países em que o déficit de vagas é inferior ao registrado do sistema carcerário 

brasileiro. 

                                                           
1 Relação entre número de pessoas presas e número de vagas. 
2 Número de presos a cada 100.000 habitantes. 
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Se esses dados já não fossem suficientes a demonstrar a gravidade da 

situação em que encontram-se os presídios, contata-se ainda que, dessa 

população carcerária que superlota as unidades de custódia, 41% tratam-se de 

presos provisórios, ou seja, em relação aos quais ainda não houve trânsito em 

julgado de sentença condenatória.  

O próprio discurso de endurecimento penal e encarceramento em massa 

é conflitante com o que consta das leis atualmente em vigor no país e com as 

recomendações internacionais em defesa dos Direitos Humanos. Dados do 

International Center for Prision Studies, de 2014, apresentados pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), dão conta de que, entre os anos 

de 1995 a 2010, o Brasil apresentou variação da taxa de aprisionamento da 

ordem de 136%, ocupando a segunda colocação no ranking de países com maior 

crescimento, atrás apenas da Indonésia. 

Um outro dado que merece ser ressaltado é o que trata das 

movimentações no sistema prisional. Conforme consta do estudo realizado pelo 

DEPEN, nos primeiros seis meses do ano de 2014 teriam entrado no sistema 

prisional em todo o país 155.821 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e 

vinte e uma) pessoas, com saída de 118.282 (cento e dezoito mil, duzentas e 

oitenta e duas) pessoas, representando uma rotatividade de 75,9%. Isto permite 

ressaltar três aspectos: Os dois primeiros representam o que já foi 

convencionado chamar de “hiperencarceramento.” (GARLAND, 2008). O 

primeiro deles trata da quantidade ainda maior de pessoas que tem contato com 

o interior das unidades prisionais, além dos números absolutos de presos que 

encontram-se sob a custódia dos Estados em determinado momento em que se 

colha o dado. Isto se dá em razão de que, quando se apura o número total de 

presos que encontram-se custodiados nas unidades prisionais, considera-se o 

valor encontrado na data da coleta dos dados sem considerar o número total 

daqueles que entraram e saíram dessas instituições em determinado período. 

Na pesquisa realizada pelo DEPEN não foi possível calcular esse número total, 

já que apenas algumas unidades informaram esse fluxo. 

O segundo aspecto é também considerável, já que, de acordo com os 

dados revelados, a população carcerária estaria aumentando a uma proporção 

assustadora. Somente no primeiro semestre do ano de 2014, quase 25% das 

pessoas presas permanecem ali tornando ainda mais distante a realidade de 
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decréscimo do déficit de vagas. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública 2014, o aumento da população carcerária foi de 4,06% entre 

2012 e 2013 e de 5,87% entre os anos de 2013 e 2014, apresentando 

crescimento 44,55% vezes maior que o do período anterior. 

O terceiro trata da possível desnecessidade da prisão de vários daqueles 

que passaram pelas cadeias, já que, apenas em relação aos presos provisórios, 

a rotatividade é de 68% em apenas seis meses. O cotejamento entre o perfil das 

pessoas presas e o tipo de crimes em relação aos quais há maior incidência de 

pessoas privadas de liberdade aponta para o que seria, provavelmente, um fator 

relacionado à já tão discutida seletividade penal.  

Tratam-se de homens (95%) jovens – entre 18 a 29 anos (56%) e negros 

(67%), com escolaridade no máximo até3 o ensino fundamental incompleto 

(68%), que encontram-se presos por força de condenação ou ainda aguardando 

decisão judicial, em relação a crimes patrimoniais. Percebe-se que 39,54% estão 

privados de liberdade em razão de crimes contra o patrimônio, dos quais quase 

40% (38.246 pessoas) teriam sido praticados sem o emprego de violência ou 

grave ameaça4. 

Tabela 1- Tipificação dos crimes pelos quais encontravam-se presos os custodiados brasileiros em junho de 2014. 

Tipo de Crimes 
Quantidade de 

Pessoas Presas 
Percentual do 

Total (%) 

Total de crimes 245.821 100,00 

Crimes contra a pessoa 39.605 16,11 

Crimes contra o patrimônio 97.206 39,54 

Crimes contra a dignidade sexual 12.811 5,21 

Crimes contra a paz pública 5.629 2,29 

Crimes contra a fé pública 2.162 0,88 

Crimes contra a administração pública 311 0,13 

Crimes praticados por particular contra a 
Administração Pública 1.262 0,51 

Lei de Drogas 66.313 26,98 

Estatuto do Desarmamento 17.797 7,24 

Crimes de Trânsito 634 0,26 

Legislação específica – outros 2.091 0,85 
Fonte: Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – junho 2014. Elaboração nossa. 

 

                                                           
3 Somados aqueles que sejam analfabetos, alfabetizados sem cursos regulares e com ensino 
fundamental incompleto. 
4 Considerados crimes contra o patrimônio mediante violência ou grave ameaça os crimes de Roubo, 
simples e qualificado, latrocínio e extorsão simples ou mediante sequestro. 
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Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dão conta da forma 

como o Estado brasileiro gasta em relação ao Sistema Prisional. Interessante 

notar que a contabilidade das despesas em Segurança Pública não inclui 

aquelas feitas no Sistema Prisional. Estas constam como subfunção Custódia e 

Reintegração Social da função Direitos da Cidadania.  

Entre os anos de 2011 e 2012, por exemplo, as despesas em Segurança 

Pública aumentaram 0,06% e entre 2012 e 2013 o aumento foi de 9%. No mesmo 

período, o crescimento das despesas em Direitos da Cidadania foi maior e a 

subfunção Custódia e Reintegração Social teve aumento tanto nominal, ou seja, 

de valores brutos – de 49,89% entre 2011 e 2012 e de 104,85% entre 2012 e 

2013 -, quanto na participação sobre o total de despesas da função, tendo 

aumentando de 25,74% entre anos de 2011 e 2012 e de 44,64% entre 2012 e 

2013. 

Tabela 2 - Despesas na Função Segurança Pública e Direitos da Cidadania, bem como na subfunção Custódia e 
Reintegração Social, além da variações entre os períodos. 

  2011 2012 2013 

Despesas realizadas com a Função 
Segurança Pública 52.753.890.135,85 52.785.067.730,40 57.537.462.340,21 

Variação (%)   0,06 9,00 

Despesas realizadas com a Função 
Direitos da Cidadania 7.898.276.667,50 9.269.498.797,27 10.950.187.425,55 

Variação (%)   17,36 18,13 

Despesas realizadas com a 
subfunção Custódia e 
Reintegração Social 1.591.763.239,73 2.385.972.802,73 4.887.636.603,53 

Variação (%)   49,89 104,85 

Participação (%)   25,74 44,64 

Variação (%)     73,41 
Fonte: Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2013 e 2014. Elaboração nossa. 

Nota: Variação: Trata do comparativo entre anos consecutivos para avaliar o crescimento ou redução das despesas 
na função específica. Participação: Trata de calcular qual o percentual da função Direitos da Cidadania que é destinado 
à subfunção Custódia e Reintegração Social.  

 

Se o aumento dos investimentos em Segurança Pública não vem sendo 

suficiente para conter o avanço da violência e criminalidade extramuros, o 

mesmo se identifica no interior dos estabelecimentos prisionais. Segundo 

informações constantes do último relatório apresentado pelo Ministério da 

Justiça, por meio do Departamento Penitenciária Nacional (DEPEN), a taxa de 

mortalidade intencional no interior das unidades prisionais é de 8,4 mortes a cada 
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10 mil pessoas presas o que representaria uma taxa de 167,5 mortes para cada 

100 mil habitantes, ou seja, muito superior àquela encontrada extramuros de 

25,2 no mesmo ano de 2014. 

Da mesma forma como o já tão discutido “muito que é pouco5”, os gastos 

públicos em relação ao Sistema Prisional não guardam relação com o fenômeno 

que, em tese, desejam controlar.  

Apesar de tratar-se de aumento considerável, parece haver 

descompasso entre a legislação nacional e aquilo que é julgado importante pelos 

gestores. Enquanto a visão da LEP e dos atos internacionais é a de que se deva 

priorizar a ressocialização do apenado, percebe-se que os investimentos que 

são feitos em relação aos presídios não atendem à preocupação da criação de 

condições para que elas funcionem como casas de ressocialização, mas apenas 

como depósitos de pessoas.  

As áreas que demandariam investimentos seguem carentes. Conforme 

consta da tabela que segue, e que trata dos números relativos ao primeiro 

semestre do ano de 2014, desconsiderando-se os servidores administrativos, 

73,55% dos trabalhadores no sistema prisional destinam-se às atividades de 

guarda dos presos, enquanto que apenas 15,41% relacionam-se ao bem estar e 

ao desenvolvimento dos reeducandos. Em comparação com o ano de 2012, o 

percentual desse segundo grupo, ou seja, daqueles que prestem outras 

atividades que não as de guarda, apresentou redução de 3,35%. 

Tabela 3: Tipo e quantidade de trabalhadores no Sistema Prisional do Brasil e Taxa de Presos por Trabalhadores. 

Cargos 
Número de 

Trabalhadores 
Percentual do 

total (%) 
Agregação 

(%) 

Taxa de presos 
por 

trabalhadores 

Cargos administrativos 7.417 11,04   82 

Servidor de custódia 45.619 67,91 

73,55 

13 

Policial Civil 231 0,34 2.631 

Policial Militar 3.560 5,30 171 

Assistentes Sociais 945 1,41 

15,41 

643 

Psicólogos 825 1,23 737 

Terapeutas/terapeutas ocupacionais 89 0,13 6.828 

Advogados 546 0,81 1.113 

Enfermeiros 659 0,98 922 

Auxiliar e técnico de enfermagem 1.604 2,39 379 

Dentistas 428 0,64 1.420 

                                                           
5 Referência ao título do texto de Renato Sérgio de Lima na 7ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, página 53, “Quando o muito é pouco!”. 
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Técnico/auxiliar odontólogo 280 0,42 2.170 

Médicos - clínicos gerais 449 0,67 1.354 

Médicos - ginecologistas 37 0,06 16.425 

Médicos - psiquiatras 187 0,28 3.250 

Médicos - outras especialidades 33 0,05 18.416 

Pedagogos 289 0,43 2.103 

Professores 3.051 4,54 199 

Outros 927 1,38 656 

Total 67.176 100,00   9 
Fonte: Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen – junho 2014. Elaboração nossa. 

 

Os mesmos dados permitem ainda calcular qual a proporção entre 

presos e servidores destinados a cada uma dessas atividades. Se para a 

custódia a proporção é de 13 presos para cada servidor - já em desconformidade 

com as recomendações do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária que determina o máximo de 5 presos por servidor – em relação às 

demais atividades essa proporção é ainda maior, o que permite depreender a 

carência da assistência em sentido amplo que é prestada aos presos.  

Em relação à educação, apenas 10,7% das pessoas condenadas 

encontram-se envolvidas em atividades educacionais, ainda que 50% das 

unidades prisionais tenham informado que contam com salas de aula. Ademais, 

conforme o próprio estudo do DEPEN aponta, a existência de mais unidades 

com salas de aula do que aquelas em que há pessoas estudando indica 

subaproveitamento dessas estruturas, já que permite perceber que há locais e 

que, a despeito da existência dessas sala de aula, não há presos estudando. 

Compondo a estrutura de educação, em apenas 9% das unidades há salas de 

informática; em 14% há salas de reuniões e de encontros com a sociedade; em 

32% há bibliotecas. De forma geral, há mais pessoas estudando do que a 

capacidade das salas de aula disponibilizadas, mas apenas 11% das pessoas 

presas estão em atividades educacionais. 

Com relação ao trabalho, apenas 16% da população prisional do país 

trabalha, sendo 72% delas em trabalhos internos e apenas 28% em trabalhos 

externos. Apenas 22% da unidades possuem oficinas de trabalho, resultando em 

um total de 45% de unidades que não possuem nenhum preso trabalhando. 

Com relação ainda a outros direitos das pessoas encarceradas, os 

dados demonstram que muito ainda há que se fazer. Dos estabelecimentos 
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brasileiros, apenas 37% possui local para visitas sociais6 e apenas 31% contam 

com locais específicos para visitas íntimas. Apenas 37% das unidades possuem 

módulo de saúde, sendo que 63% da população carcerária total encontram-se 

em unidades que não dispõem desses aparatos. 

Especificamente no caso de prestação de atenção à saúde das pessoas 

privadas de liberdade, aliado à carência de estabelecimentos que possuem 

módulos de saúde e à grande proporção de presos por profissional, acrescem-

se ainda dados preocupantes em relação às taxas de incidência de doenças 

graves. O estudo aponta que a taxa de incidência de pessoas com tuberculose 

no interior dos estabelecimentos prisionais é trinta e oito vezes maior do que 

aquela encontrada na população brasileira e que em relação a pessoas 

soropositivas, essa a frequência é sessenta vezes maior. 

Se pode haver dúvidas a respeito da tipificação específica para a 

realidade enfrentada pelas pessoas privadas de liberdade nos cárceres 

brasileiros, especialmente no que tange à adequação ao tipo definido como 

tortura, essa distinção seria apenas de caráter jurídico e não atingiria o cerne da 

questão da ilegalidade frente à legislação nacional ou aos Atos Internacionais. 

Com efeito, toda a proibição à tortura abrange ainda, explicitamente, a proibição 

de maus tratos ou outros tratamentos desumanos ou degradantes, que poderiam 

servir-se dos dados antes apresentados para sua comprovação. Ademais, 

conforme anota Ronald D. Crelinsten, de uma perspectiva social essa área 

cinzenta não é importante, mas pode apontar para problemas éticos que 

merecem atenção. (CRELINSTEN, 2003) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por tudo o que se viu, a despeito do avanço legal em relação aos direitos 

das pessoas privadas de liberdade, tanto no que tange à adesão a um número 

considerável de Atos Internacionais relativos a Direitos Humanos quanto à clara 

influência desses instrumentos nas leis do país, a análise dos dados relativos ao 

Sistema Prisional parece apontar para a existência de uma grande distância 

entre a legislação e a prática. Aliado à tendência de encarceramento em massa, 

a falta de estrutura para o adequado tratamento das pessoas que venham a ser 

                                                           
6 Assim considerados pelo estudo aqueles diversos da cela e do pátio de sol e cela. 
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privadas de liberdade cria situação em que o Brasil é denunciado a Cortes 

Internacionais de Direitos Humanos em relação ao tratamento que dispensa aos 

seus presos.   

Segundo Rodrigo Ghiringhelli Azevedo, ainda em 1930 Rusche e 

Kirchheimer escreveram Punição e Estrutura Social e apresentaram a Lei da 

Menor Elegibilidade. Concluíram que, ainda que em sociedades democráticas, 

as instituições prisionais somente legitimavam-se quando as condições de vida 

em seu interior fossem piores do que aquelas encontradas em liberdade, como 

forma de que cumprissem sua função intimidatória e retributiva em relação às 

classes menos favorecidas. Conforme anotado por Azevedo, “o imaginário social 

ainda está em grande medida vinculado à prisão como sofrimento e vingança, 

legitimando-se, assim, a falta de atenção do Estado e todos os efeitos daí 

decorrentes.” (AZEVEDO, 2015, p. 445) 

Talvez a referida Lei auxilie na compreensão do que ocorre atualmente 

no Brasil. Abandonadas no cárcere, as pessoas privadas de liberdade parecem 

perder, ao contrário do expressamente indicado nos dispositivos legais, todos os 

seus direitos, sendo reduzidas a condição de não humanos. E o resultado é a 

transformação das prisões em verdadeiros “porões da humanidade” (PFALLER), 

em total descumprimento da legislação - já que o desrespeito à dignidade da 

pessoa humana é flagrante e onde a própria execução da pena é cruel, 

desumana e degradante - e demonstrando a completa anestesia moral que 

parece tomar conta do país.  
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