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NO BRASIL, TODA A PRISÃO É ILEGAL 
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Internacional de Pesquisas Integralize, que muito tem contribuído para excelência em pesquisas científicas. 
 
 

RESUMO 

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III da Carta Magna de 1988, é um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil. Este, que é o princípio mais importante de todo o ordenamento 

jurídico brasileiro, simplesmente não é respeitado quando se trata do sistema prisional. Não há que se falar em 

ressocialização do apenado sem falar na garantia da dignidade na aplicação da pena. E dignidade, pressuposto 

mínimo para ressocialização do preso, como se pretende demonstrar, é inexistente no Brasil. Pessoas são 

amontoadas em espaços incapazes de prover um mínimo de dignidade, em condições de higiene e sanitarismo 

prisional muito aquém do que prevê a Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal. Assim, a presente pesquisa tem por 

objetivo analisar o viés da ilegalidade das prisões no sentido de que inexistem condições mínimas de dignidade 

humana dentro do cárcere. Há apenas depósitos de seres humanos que cometeram algum ilícito e deveriam cumprir 

uma pena visando a ressocialização, ou seja, condições de retornarem ao convívio em sociedade de maneira 

harmoniosa e produtiva, como determina a Lei de Execução Penal. 

Palavras-chave: Dignidade. Pessoa. Humana. Ressocialização. Ilegalidade.  

  

ABSTRACT 

This article deals with the illegality of Brazilian prisons in the sense that a principle that is one of the foundations 

of the Federative Republic of Brazil is not respected and that is simply the most important principle of the entire 

Brazilian legal system, the principle of human dignity, provided for in art. 1, item III of the Constitution of 1988. 

Dignity is a minimum requirement for the resocialization of the convict. And in the Brazilian prison system there 

is no real concern with the resocialization of the prisoner. As if resocializing wasn't the priority. So we only have 

human deposits. Often crammed into spaces incapable of providing a minimum of dignity. There are also 

conditions of hygiene and prison sanitation, far below what is provided for in Law 7.210/84, Law of Penal 

Execution. In this sense, the present research aims to analyze the bias of the illegality of prisons in the sense that 

there are no minimum conditions of human dignity within the prison. There are only deposits of human beings 

who committed an illicit act and should serve a sentence aimed at resocialization, that is, conditions to return to 

society in a harmonious and productive way, as expected by the Penal Execution Law. 

Keywords: Dignity. Person. Humans. Resocialization. Illegality. 

 

RESUMEN 

Este artículo trata de la ilegalidad de las prisiones brasileñas en el sentido de que no se respeta un principio que es 

uno de los fundamentos de la República Federativa de Brasil y que es simplemente el principio más importante de 

todo el ordenamiento jurídico brasileño, el principio de la dignidad humana. , previsto en el art. 1, inciso III de la 

Constitución de 1988. La dignidad es un requisito mínimo para la resocialización del penado. Y en el sistema 

penitenciario brasileño no existe una preocupación real con la resocialización del preso. Como si resocializar no 

fuera la prioridad. Entonces solo tenemos depósitos humanos. A menudo hacinados en espacios incapaces de 

proporcionar un mínimo de dignidad. También existen condiciones de higiene y saneamiento penitenciario, muy 

por debajo de lo previsto en la Ley 7.210/84, Ley de Ejecución Penal. En ese sentido, la presente investigación 

tiene como objetivo analizar el sesgo de la ilegalidad de las prisiones en el sentido de que no existen condiciones 

mínimas de dignidad humana dentro de la prisión. Sólo existen depósitos de seres humanos que han cometido un 

acto ilícito y deben cumplir una pena destinada a la resocialización, es decir, condiciones para volver a la sociedad 

de forma armoniosa y productiva, como lo prevé la Ley de Ejecución Penal. 

Palabras Clave: Dignidad. Persona. Humano. Resocialización. Ilegalidad. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem por objetivo colaborar com a busca pela compreensão da realidade 

social de quem não conta com aquele que, depois da vida, é o bem mais precioso que temos, a 

liberdade. Objetiva-se ainda, verificar se a Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 1984, é 

devidamente observada pelo Estado brasileiro, sobretudo para o retorno do apenado ao convívio 

em sociedade. 

Tendo sido julgados ou não, estão sob a tutela do Estado, que os mantêm no cárcere, 

não raramente, em condições que não correspondem com aquilo que impõe a legislação sobre 

o tema, sem o mínimo de dignidade. Não há espaço físico para comportar a todos, não há 

condições mínimas de higiene.  

São seres humanos. Mas será que o Estado contemporâneo os vê assim?  

Esse é o cerne de nossa pesquisa. 

 

A ORIGEM DA PENA 

Breve origem histórica da pena e a origem da dignidade humana legal 

A doutrina expõe que a punição acompanhou o homem em todos os períodos da 

História e, em regra, cita três fases de punição ao longo dos tempos: de vingança privada, de 

vingança divina e de vingança pública. Assevera que a vingança privada, que ocorreu no 

período primitivo, caracterizava-se pela ausência de ação pública punitiva, era a vindita, sem 

qualquer preocupação com a proporcionalidade entre a ofensa provocada e a reação da vítima, 

dos parentes ou do grupo social (tribo) contra o ofensor. Essa resposta do ofendido não possuía 

qualquer tipo de preocupação com a proporção da ofensa, o que gerava uma série de lutas 

acirradas entre as famílias envolvidas, as quais iam se debilitando até que se extinguiam. Nesse 

entender, a imposição de limites à vingança privada foi fundamental visando a preservação e 

sobrevivência da comunidade que sofria com as brutalidades causadas pelas fortes emoções que 

advinham do exercício da vingança privada (ROSSETO, 2014, p. 3). 

Rossetto ainda leciona que a vingança divina decorreu da influência da religião sobre 

a cultura dos povos da antiguidade. O castigo que expiava a ofensa ao divino, procurava aplacar 

a cólera dos deuses e reconquistar-lhes a benevolência, daí os sacrifícios expiatórios”. Aníbal 

Bruno aduz que, por faltar às normas primárias de comunidade a autoridade coletiva, a vigência 

das normas resultava do hábito e sua obrigatoriedade se assentava no temor religioso ou mágico, 

como o tabu. Havia, ainda, a incompreensão dos fenômenos naturais, o que facilmente conduzia 

a comunidade à ideia de forças sobrenaturais, levando a ser dominada por totens e tabus. Os 

totens eram objetos de adoração e respeito, enquanto o tabu significava proibido. “Essa era a 

característica sagrada dos povos primitivos, o sentimento de vingança, como manifestação 

totêmica ou decorrente de tabus foi, sem dúvida, a primeira expressão da fase remota de reação 

punitiva entre os povos primitivos”, (ROSSETO, 2014, pg. 4). 

Ao longo do tempo e dos locais houveram variadas formas de punição. No antigo 

oriente, as penas caracterizavam-se pela natureza religiosa. No século XXIII a.c. houve o 

Código de Hamurabi, rei da Babilônia, que distinguia a punição para homens livres e escravos, 

prévia composição em delitos patrimoniais. Era baseado na Lei de Talião, conhecida pela 

expressão “olho por olho, dente por dente”. Determinava que a punição seria proporcional à 

ofensa cometida.  
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Importante citarmos a Idade Média, período da história da Europa compreendido entre 

a queda do Império Romano em 476 d.c. e a queda de Constantinopla, atual Istambul, Turquia, 

para os turcos em 1453. A Idade Média é dividida em Alta Idade Média, que vai do século V 

até os séculos IX e XII (período de consolidação do feudalismo), e Baixa Idade Média, que vai 

até o século XV. 

Após a queda do Império Romano, houve a invasão da Europa pelos povos bárbaros. 

Assim, houve o predomínio das práticas germânicas, que duraram do século V até o século XI 

d.c. 

Nesse momento havia a perda da paz e a composição. “A perda da paz, forma primitiva 

de punição na Islândia, Suécia, Noruega e Dinamarca, consistia na expulsão daquele que se 

tornava inimigo da comunidade e dos seus deuses”. Na lição de Aníbal Bruno “rompida a paz, 

o homem estava exposto à própria morte não só porque, rompidos os vínculos mágicos ou de 

sangue com o clã, ficava à mercê da violência dos outros, mas ainda porque sozinho, no mundo 

de então, deserto de homens, dificilmente poderia defender-se das forças hostis da natureza, 

cósmicas ou de animais”. 

Já na composição, o transgressor satisfazia a ofensa mediante indenização com 

pagamento em dinheiro, animais ou objetos à vítima e parte ao rei ou tribunal. Estando realizada 

a composição, estaria, o transgressor, livre de castigo; e ao infrator que não fosse capaz de pagar 

pela ofensa cometida, seria aplicada pena corporal.  

Curiosamente, é possível enxergarmos a composição como a precursora da 

indenização no direito privado, compreendida como Wergeld que pode ser considerada 

indenização de dano, o Busse, em que o agressor comprova o direito de vingança do agredido 

e o Fredus que era pago ao soberano. 

No direito privado havia a Faida ou inimizade contra o infrator e sua família, que 

acarretava para a família do ofendido o dever de levar adiante a “vingança de sangue” 

(Blutrache) contra o ofensor e sua família. 

Esse caráter individualista do direito penal do povo germânico, que provinha da 

natureza de seu povo guerreiro, perdurou ao longo dos séculos. Assim, com o fortalecimento 

do poder público centralizado, o Direito Penal germânico também se tornou público, 

abandonando o caráter individualista que o marcava. A faixa foi mitigada pela composição que 

se tornou legal e obrigatória em determinados casos. 

Importa ainda falarmos do Direito Canônico. No Direito Penal houve importante 

contribuição da filosofia cristã. Em Cidade de Deus e na Cidade Terrena de Santo Agostinho 

(354-430 d.c.) há dois reinos. A Cidade Terrena representa a justiça como meio de retribuição. 

A punição seria uma espécie de contribuição terrena que auxiliava a conduzir o pecador ao 

arrependimento. Isso ocorria antes de submeter-se ao juízo final. Havia preocupação com a 

proporcionalidade, ou seja, a retribuição do mal deveria ser proporcional ao mal praticado pelo 

infrator e essa proporção deveria ser baseada na intensidade do crime “é preciso que o mal da 

ação seja expiado pelo mal da pena”. 

O aspecto negativo foi o que, posteriormente, o pensamento Agostiniano justificou a 

atuação da Inquisição na perseguição aos hereges, eis que nele aparece um conceito ampliativo 

de caridade. Primeiro, a caridade medicinal para com o próprio pecador, que, embora à sua 

revelia, é conduzido ao bom caminho. Ao mesmo tempo, caridade profilática para com o 

rebanho de fiéis, porque a punição imposta repercute no ambiente social intimidando os 
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propensos ao erro e fortalecendo-lhes a fé. Por fim, a punição do culpado evita que ele continue 

a disseminar o mal. 

Essa realidade só veio a ser alterada após o pensamento do filósofo Santo Tomás de 

Aquino (1224 ou 1225 – 1274), que foi capaz de influenciar os fins da pena. Através da teoria 

da delegação do italiano Tommaso d’Aquino, Deus investiu a autoridade civil no direito de 

castigar, cujo exercício deveria ajustar-se à justiça divina. A pena era a justa retribuição, 

segundo o exemplo divino, para a promoção do fim moral. Seu pensamento se identifica com 

o fim medieval, segundo o qual é perante Deus que o soberano é responsável pela realização da 

justiça”. 

Leciona Luigi Ferrajoli que na tradição cristã, que vai de São Paulo, Santo Agostinho 

e Santo Tomás até Pio VII, a concepção da pena gira em torno de três ideias fundamentais: 

“vingança”, “expiação” e “reequilíbrio” entre pena e delito. Essas três ideias fundamentais 

exerceram e exercem verdadeiro fascínio irresistível no pensamento político reacionário e 

nunca foram totalmente abandonadas; em crise na era do Iluminismo, viram-se relançadas no 

século XIX graças à tese Kantiana segundo a qual a pena é uma retribuição ética que se justifica 

por meio do valor moral da lei penal violada pelo culpado e do castigo que consequentemente 

lhe é imposto, e a tese Hegeliana, segundo a qual a pena é uma retribuição jurídica, justificada 

pela necessidade de restaurar o direito por meio de uma violência, em sentido contrário, que 

restabeleça o ordenamento jurídico violado. 

O Direito Canônico, apesar dos excessos e crueldades praticadas pela Inquisição na 

perseguição de hereges, teve importantes contribuições para o Direito Penal Moderno. Por 

exemplo, houve uma reação contra o individualismo do direito germânico, havendo a imposição 

de limites à vingança do sangue, ainda encerrou a prática supersticiosa das ordálias e a fórmula 

de solução de conflitos por meio de “duelos judiciários”. 

Citamos como mais importante contribuição o fato de que “sintetizou o conceito 

público de pena dos romanos e o privado dos germanos”.  

Aníbal Bruno anota que a igreja contribuiu para o fortalecimento da autoridade 

pública, combateu a vingança privada, reagiu contra o espírito individualista do direito 

germânico e reconheceu a pena pública como sanção única justa e regular. 

Enfim, não objetivamos tratar de todos os meios de punição praticados ao longo da 

história, mas houve costumes diferentes por todo o globo terrestre em todos os tempos, punições 

praticadas por hindus, egípcios, gregos, romanos, etc. Isso sem falar na longa, criativa e 

desumana lista de penas praticadas durante a Idade Média. 

É certo que a pena em si já passou por diversas etapas ao longo da história até chegar 

ao que são hoje as formas de punição de quem infringe a lei penal. Ao longo da sua evolução, 

o caráter dos julgamentos sofreu alterações importantes, fundamentalmente no que refere à 

humanização da pena. No século XVIII, os protestos de juristas e intelectuais propuseram a 

mudança no processo de punição, visando o fim do ataque direto aos corpos (FOUCAULT, 

1977). 

Antes disso, conforme leciona Luiz Regis Prado, "foi a partir do cristianismo que o 

conceito de pessoa teve lugar de categoria especial, dotada de valor em si mesma, um ser de 

fins absolutos, possuidor de direitos fundamentais e, portanto, de dignidade”.  

Na mesma esteira, o autor Enio Luiz Rossetto apud COMPARATO (1999), no final 

do século XVII, a Declaração de Direitos da Virgínia (1787) e a Declaração dos Direitos do 
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Homem e do Cidadão (1789) consagraram a liberdade individual, mas ainda inexistia a noção 

coletiva de dignidade. 

Só no final da 2ª Guerra Mundial é que emergiram valores éticos nos ordenamentos 

jurídicos. Passam a ser positivados direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana, 

através do Estado Social de Direito, passando a serem incluídos em Cartas Magnas e grandes 

textos internacionais. 

A dignidade da pessoa humana veio a surgir no art. 3º da Constituição Italiana de 1947, 

bem como no art. 1º da Lei Fundamental da Alemanha de 1949, prevendo que a “dignidade 

humana é inviolável”, e no art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) da 

Assembléia Geral das Nações Unidas que proclama a dignidade e o valor da pessoa humana. 

A maior lei brasileira, a Constituição Federal de 1988, prevê a dignidade da pessoa 

humana como princípio fundamental, sendo basilar da República, irradiando direitos e deveres 

por todo o ordenamento legal brasileiro. Helena Regina Costa Lobo afirma que a Constituição 

do Brasil ao eleger a dignidade da pessoa humana como fundamento “traduz uma escolha 

política elementar, a de que o Estado e a sociedade estão centrados na pessoa e objetivam seu 

respeito e a promoção de uma vida digna”.  

 

DOS PRINCÍPIOS BÁSICOS NORTEADORES DA PENA 

Princípio da humanidade ou da humanização das penas 

O princípio da humanização das penas está intimamente ligado à noção de dignidade 

humana, pois para ele não é possível que haja pena capaz de violar a dignidade humana, ou 

seja, há de se manter a humanidade das penas. Desta forma, temos penas que não podem ser 

utilizadas em hipótese alguma e aquelas que podem ser previstas. A Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, proíbe expressamente a adoção de alguns tipos de pena, 

cumprindo o postulado da dignidade humana, insculpido no seu art. 1º, inciso III. 

Segundo o art. 5º, inciso XLVII, são proibidas as penas de morte, salvo em caso de 

guerra declarada; penas de caráter perpétuo; penas de trabalhos forçados; pena de banimento e 

penas cruéis. 

Nesse ponto, vale ressaltar que a pena de morte será permitida em caso de guerra 

declarada e deverá ser executada nos termos do art. 56 do Código Penal Militar, através de 

fuzilamento. Ainda, ressalta Rosseto que “o art. 38 do Código Criminal do Império (1830) 

previa: ‘A pena de morte será dada na forca’ e fora aplicada ao tempo do Império até a execução 

na forca, em 06 de março de 1855, do fazendeiro fluminense Mota Coqueiro, porque 

posteriormente comprovado que não havia sido o autor do delito que lhe fora atribuído”. Por 

essa razão, Dom Pedro II teria suspendido a aplicação da pena de morte. Há muita controvérsia 

se, de fato, essa teria sido a última pena praticada. A pena de morte foi abolida oficialmente 

pelo Decreto n.º 774 de 20 de setembro de 1890.  

Vale citar, ainda, que a Constituição Brasileira de 1891 previa que a pena de morte 

estava abolida, salvo as “disposições legais da legislação penal”. Assim, a pena de morte era 

prevista nos casos de crimes militares cometidos em tempo de guerra. As constituições de 1946 

e de 1967 seguiram a mesma linha. Contudo, a Constituição de 1969 permitia a pena de morte 

nos casos de guerra externa, psicológica ou adversa ou revolucionária ou subversiva. No 

período de vigência da Lei de Segurança Nacional (Dec.-Lei 898/1969), que determinava a 

aplicação de morte em dezesseis casos, não houve nenhuma execução. A Emenda 
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Constitucional nº 11 de 13/10/1978, revogou o Ato Institucional n.º 5, proibiu a pena de morte, 

mas a manteve em caso de guerra externa. 

Outro tipo de pena proibida pela Constituição Federal de 1988 é a de caráter perpétuo. 

O artigo 75 do Código Penal define quarenta anos como o máximo de tempo de execução de 

pena no país. Essa definição tem o viés de evitar que o objetivo primordial da pena seja 

ignorado. Esse objetivo é o de ressocializar o apenado, prepará-lo para o retorno ao convívio 

social. 

Há ainda a proibição de penas de trabalhos forçados, ou seja, trabalhos que extrapolam 

os limites da capacidade humana. Aqui uma ressalva importante: a pena de trabalhos forçados 

não se confunde com a exigência de trabalho para a remição da pena, na qual o apenado trabalha 

três dias para remir um de sua pena e, assim, progredir de regime prisional. Nesse sentido, ainda 

é válido dizer que o próprio Código Penal e a Lei de Execução Penal estimulam o apenado ao 

trabalho como meio de ressocialização e readaptação social. 

A pena de banimento, que é a expulsão do território brasileiro, também é proibida pela 

Constituição Federal. Nesse ponto, outra ressalva importante: banimento é diferente de 

extradição. Extradição é a entrega do criminoso para outro Estado soberano, competente para 

processá-lo, julgá-lo ou para executar sua pena. Outro ponto importante é a previsão do art. 5º, 

inciso LI, que impõe que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de 

crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento com o tráfico 

ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”. O inciso LII do mesmo artigo 

constitucional prevê que “não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou 

de opinião”. 

Penas cruéis também são reprimidas pela Carta Magna brasileira. O art. 5º da 

Declaração dos Direitos Universais do Homem da ONU diz que “ninguém será submetido à 

tortura, nem às penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes”. 

Temos, então, que a finalidade da pena, o cerne de sua existência, é a reeducação e a 

reinserção do condenado, não podendo a pena fugir desse objetivo maior. 

Nessa linha, a Lei de Execução Penal – LEP, Lei 7.210/84, é orientada pelo princípio 

humanitário e visa à reeducação e à reinserção social do condenado, e sua integração social, 

prevendo que, ao longo do cumprimento da pena, o condenado tenha assistência material, 

jurídica e educacional (ROSSETO, 2014, pg. 89).  

 

Do Princípio da Legalidade 

Assevera o doutrinador Rogério Greco que o estado de direito e o princípio da 

legalidade são dois conceitos intimamente ligados, já que em um verdadeiro Estado de Direito, 

criado em função de retirar o poder absoluto das mãos do soberano, exige-se a subordinação de 

todos perante a lei (GRECO, 2018, pág. 144). 

Segundo Paulo Bonavides: “O princípio da legalidade nasceu no anseio de estabelecer 

na sociedade humana regras permanentes e válidas, que fossem obras da razão, e pudessem 

abrigar os indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. Tinha-

se em vista alcançar um estado geral de confiança e certeza na ação dos titulares do poder, 

evitando-se assim a dúvida, a intranquilidade, a desconfiança e a suspeição, tão usuais onde o 

poder é absoluto, onde o governo se acha dotado de uma vontade pessoal soberana ou se reputa 
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legibus solutus e onde, enfim, as regras de convivência não foram previamente elaboradas e 

reconhecidas”. 

No Brasil, temos o princípio da legalidade previsto no art. 5º, inciso XXXIX impondo 

“não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”, texto que 

também está previsto no art. 1º do Código Penal brasileiro. 

João Carvalho de Matos sintetiza dizendo que o princípio da legalidade “significa que 

não pode ser imposta qualquer conduta – ação ou omissão – se não estiver determinada a 

providência pelo Estado, devidamente fundamentada, adequada ao traçado pela norma legal” 

(MATOS, 2012, pg. 55). 

O princípio da legalidade é, sem dúvida alguma, o mais importante do Direito Penal, 

impondo limites importantíssimos à atuação da fúria punitiva estatal. Pois não haverá crime 

sem que haja previsão prevista em lei, tampouco haverá pena. Assim, ainda conforme Greco, a 

lei é a única fonte do Direito Penal quando se busca proibir ou impor condutas sob ameaça de 

sanção. Por isso se diz que, em Direito Penal, aquilo que não é proibido, está permitido. 

  

DA REALIDADE DAS PRISÕES BRASILEIRAS  

O Brasil possui a quarta maior população prisional do mundo, estando atrás somente 

de Estados Unidos, China e Rússia (Walmsley, 2011), segundo dados de 2013 do International 

Centre for Prison Studies (ICPS), divulgados no relatório World Prison Population List. Esse 

fenômeno é atribuído às mudanças legislativas do final do século XX e do início do século XXI 

e principalmente à influência da racionalidade punitivista nos atores jurídicos. Carvalho (2010) 

chama a atenção para o fato de que embora o crescimento populacional tenha sido de menos de 

15%, no mesmo período o crescimento do encarceramento brasileiro foi extremamente maior, 

tendo o número de presos aumentado em mais de 100% na última década. O índice de 

encarceramento no país, ou seja, a quantidade de presos por 100 mil habitantes, saltou de 137,08 

em 2000, para 249,78 em 2009, um aumento de mais de 80%, indicando “a profunda imersão 

da política criminal brasileira no cenário punitivista internacional” (Carvalho, 2010, p. 37). 

Conforme a edição de 2022 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entre 2016 e 2019, a população carcerária 

registrou crescimento em ritmo menos acelerado do que nos períodos anteriores. O aumento foi 

de 6,5% nos últimos três anos. Já entre 2019 e 2020, é apontada uma pequena estabilidade no 

total de presos, já que o aumento total foi inferior a 6 mil. Porém, com a pandemia, em 2021 a 

tendência de crescimento foi retomada. Muito provavelmente empurrada pelos crimes de 

violência doméstica que cresceram no período de lockdown, quando todos precisaram ficar em 

casa em função da covid-19 e do isolamento social. 

O Anuário traz comparações entre os anos de 2021 e 2022 e apenas no período de 

janeiro a junho de cada ano. Segundo o documento, 28,5% de toda a população carcerária é 

formada por detentos provisórios (233,8 mil), ou seja, ainda não julgados pelo Poder Judiciário. 

As pessoas já julgadas e condenadas eram 586,9 mil, equivalente a 10,7% a mais do que no ano 

anterior , quando havia 530 mil condenados. 

De ressaltar que além do aumento nacional absoluto, houve crescimento de 7,3% da 

população prisional. Esse aumento foi de 358,7 presos por 100 mil habitantes em 2020 para 

384,7 em 2021. Sendo este o maior aumento desde o ano de 2017, quando o número era de 

349,8. 
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No que tange ao perfil dos detentos, importa destacar que segundo o Anuário, a maioria 

da população prisional é negra, sendo 429,2 mil pessoas negras privadas de liberdade, 

representando 67,5% do total. 

No que refere à população carcerária branca, é registrada uma diminuição, sendo 184,7 

mil, equivalente a 29% do total. No ano de 2011, por exemplo, 60,3% da população carcerária 

era negra e 36,6% era branca. 

Ainda nesse ponto, é importante destacarmos que houve um aumento significativo de 

pessoas encarceradas das quais não se tem informação a respeito de cor visto que, em 2019, 

87,1% dos presos tinham a cor da pele informada, enquanto em 2021 esse valor foi de apenas 

77,5%. 

No que tange à faixa etária, o encarceramento continua alto entre jovens, pois 46,4% 

dos presos têm entre 18 e 29 anos. Praticamente o mesmo perfil de 2020, quando o percentual 

foi de 48,6%. 

As mortes por Covid-19 também foram objeto de análise do Anuário, que relata que 

desde o início da crise sanitária, em 2020, foram registrados 69,4 mil casos de Covid-19 em 

pessoas encarceradas. Desses, totalizaram 314 óbitos — uma taxa de letalidade de 0,5%. 

O documento ainda relata que o impacto da doença foi pior entre os servidores do 

sistema prisional, dentre os quais a letalidade foi de 1,2%. Sendo 28,6 mil casos e 339 óbitos. 

Somando-se detentos e servidores, o sistema prisional teve cerca de 98 mil casos e 653 mortes 

por Covid-19. 

Inobstante, voltando ao tamanho da população carcerária brasileira, a qual supera meio 

milhão como vimos anteriormente, e segundo o último relatório disponível do InfoPen, bem 

como a seletividade que produz o perfil do presidiário brasileiro, confere importância à questão 

prisional brasileira o fato de as condições nas quais se encontram os presos serem longe do que 

prevê a legalidade. Irregularidades das mais diversas são encontradas no cotidiano prisional, 

desde pequenas ilegalidades até graves violações de direitos. Os presídios brasileiros muitas 

vezes assemelham-se a campos de concentração, como lembra Rauter (2007): 

“As prisões brasileiras têm sido comparadas por organismos internacionais com 

campos de concentração, em muitos casos em versão piorada àqueles construídos pelos 

nazistas, ao menos no que diz respeito ao espaço físico. Muitos profissionais acostumados a 

lidar em todo o mundo com realidades extremas como campos de refugiados e prisões, 

confessam nunca terem visto algo semelhante à extinta prisão da Polinter no Rio de Janeiro, 

que foi mostrada no brilhante Documentário de José Padilha “Ônibus 174”, em 2002”. 

Ainda, segundo Assis:  

“O sistema penal e, consequentemente o sistema prisional não obstante sejam 

apresentados como sendo de natureza igualitária, visando atingir indistintamente as pessoas em 

função de suas condutas, têm na verdade um caráter eminentemente seletivo, estando estatística 

e estruturalmente direcionado às camadas menos favorecidas da sociedade.” 

No mesmo sentido leciona Mirabete:  

“A falência de nosso sistema carcerário tem sido apontada, acertadamente, como uma 

das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia condenados 

para penitenciárias, com a apregoada finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já 

sabendo que, ao retornar à sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado, desambientado, 
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insensível e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de outros crimes, até mais 

violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere.” 

Ambos os autores são uníssonos ao afirmar que o sistema atual é seletivo e 

completamente desvinculado de sua missão legal de reeducar o encarcerado. 

Mirabete, por sua vez é profundamente assertivo em sua afirmativa, pois visivelmente 

a falha do Estado como responsável por realizar a prática de um ambiente socializador, nos 

termos exigidos pela Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), acaba tendo como resultado 

penitenciárias que são verdadeiras escolas do crime. Onde não há reeducação na prática, apenas 

um depósito humano capaz de proporcionar a organização dos criminosos, haja vista facções 

como PCC – Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, isso em nível nacional. Mais 

ao Sul do país temos facções criminosas como os “Bala na Cara” e os “Manos”, frequentemente 

em guerra por territórios. 

Na esteira da reeducação citamos ainda D’urso:  

“A nação reclama reformas profundas no sistema; portanto, caberá às autoridades 

observar os reclamos da população e com esta dividir a responsabilidade do ônus social do 

homem preso e do sucesso de sua recuperação, o que, até hoje, lamentavelmente, se tem 

mostrado como uma grande utopia.” 

A situação atual clama por medidas urgentes em nível nacional. Uma reforma do 

sistema prisional há muito deixou de ser uma simples demanda. O caos da criminalidade em 

que vivemos hoje requer uma atuação mais enérgica das autoridades. E não estamos falando de 

medidas de nível repressivo, mas de políticas prisionais, que precisam ser implementadas a fim 

de que se garanta o cumprimento da Lei de Execução Penal, bem como da própria Constituição 

Federal de 1988. 

Nesse entender ressaltamos Mirabete, que afirma: “Um ambiente equilibrado pode 

gerar maior confiança entre administradores e detentos, tornando mais produtivo o trabalho”. 

Ora, o trabalho é uma medida ressocializadora, capaz de prover dignidade ao 

encarcerado. Da mesma forma, a progressão de regime prisional (fechado, semiaberto e aberto), 

é medida reeducativa que realiza na prática a reinclusão do apenado ao convívio social. Tanto 

que, para que progrida do semiaberto para o aberto, é necessário que o detento possua uma 

verdadeira proposta de emprego fora do cárcere. 

Como vemos, nem tudo é negativo, algumas regras da LEP são observadas.  Contudo, 

estamos longe de enxergar a realização plena da legislação brasileira, sobretudo do fundamento 

constitucional da dignidade humana. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível concluir que o sistema prisional brasileiro é marcado pela ilegalidade, pois 

o que se tem na prática não reflete o que a Carta Magna brasileira impõe em seu texto. 

Tampouco representa aquilo que a legislação prisional, Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), 

expressa como necessário à reeducação do apenado. 

A Constituição Federal de 1988, traz logo em seu art. 1º, III, a declaração de que a 

dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental do estado democrático de direito brasileiro 

sendo inconstitucional qualquer medida estatal que contrarie tal mandamento. 
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Temos a Lei de Execução Penal, que objetiva que o apenado cumpra a sua pena de 

forma a que não venha a reincidir criminalmente, ou seja, a pena deve ser cumprida de forma a 

possibilitar a ressocialização, e reeducação do apenado. Mas isso não ocorre, pois sequer são 

resguardados direitos e garantias a que o mesmo possui direito. 

A título de exemplo, a lei impõe que o preso possua cela com espaço de seis metros 

quadrados, mas isso inexiste. Na prática, a regra é a da superlotação carcerária. Já começa pela 

acomodação que é precária ao ponto de não garantir o mínimo legal. 

Os apenados estão sob a tutela do Estado, que, obviamente, deve cumprir a lei. O 

Estado, aliás, deveria ser o maior exemplo de cumprimento da legislação - o exemplo deve ser 

dado de cima para baixo e não o contrário. Há condições para o cumprimento da lei, mas falta 

vontade política. 

É dito, frequentemente, que a justiça é cega. Especialmente quanto à Lei de Execução 

Penal, que é o mínimo necessário à reeducação do apenado. Contudo, no que refere às políticas 

públicas criminais, que visam o cumprimento da lei, há muito temos um Poder Executivo cego, 

surdo e mudo. 
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RESUMO 

Este artigo trata do fenômeno causado pelo advento da Lei 11.343/2006, conhecida como Lei de Drogas. Ela trouxe 

em seu bojo um caráter extremamente subjetivo quanto o que seria droga para uso próprio e droga para traficância. 

Tal feito, fez com que existam decisões judiciais das mais variadas quanto a esse ponto, que é um detalhe crucial 

para se definir, por exemplo, à pena de cárcere. Não visamos esgotar o assunto, mas puramente colocar em 

discussão esse ponto que tem contribuído muito com o aumento da superpopulação carcerária no Brasil.  

Palavras-chave: Lei. Drogas. Traficância. Superpopulação. Carcerária.  

 

ABSTRACT 

This article deals with the phenomenon caused by the advent of Law 11.343/2006, known as the Drug Law. It 

brought with it an extremely subjective character as to what would be a drug for personal use and a drug for 

dealing. This fact has led to the existence of a wide variety of judicial decisions on this point, which is a crucial 

detail in defining someone's fate, for example, imprisonment. We do not intend to exhaust the subject, but purely 

to discuss this point, which has contributed greatly to the increase in prison overpopulation in Brazil. 

KEYWORDS: Law. Drugs. Trafficking. Overpopulation. Prisoner. 

 

RESUMEN 

Este artículo trata del fenómeno provocado por la aparición de la Ley 11.343/2006, conocida como Ley de Drogas. 

Trajo consigo un carácter extremadamente subjetivo en cuanto a lo que sería una droga para uso personal y una 

droga para traficar. Este hecho ha llevado a que exista una gran variedad de decisiones judiciales sobre este punto, 

que es un detalle crucial a la hora de definir el destino de alguien, por ejemplo, a la prisión. No pretendemos agotar 

el tema, sino simplemente discutir este punto, que ha contribuido en gran medida al aumento de la sobrepoblación 

carcelaria en Brasil. 

Palabras Clave: Ley. drogas Tráfico. Superpoblación. Prisionero. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo colaborar com a discussão a respeito da subjetividade 

da Lei de Drogas brasileira. De modo que ela não especificou o que seria um traficante, ou seja, 

não apresentou critérios objetivos para tal classificação, deixando, assim, ao entendimento do 

julgador no caso concreto. Entre outros fatores, isso acabou contribuindo de forma 

extremamente pontual com o aumento descontrolado da população carcerária no país. 

Inicio citando Luís Carlos Valois: 

 

“é comum em trabalhos sobre drogas iniciar-se com a constatação de que elas sempre 

existiram e que em todas as sociedades sempre se fez uso de substâncias alteradoras 

do estado psíquico. Contudo, em toda a história o homem também sempre foi 

consciente da existência de substâncias nocivas a si e ao seu organismo. O que é novo 

em termos de sociedade é o uso absoluto, bélico, das forças do Estado, contra parcela 

da população, sob o argumento de que se estão combatendo determinadas substâncias 

arbitrariamente selecionadas”. 
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Com a entrada em vigor da Lei n.º 13.343/06, a população carcerária em todo o Brasil 

sofreu um considerável aumento, fazendo com que o sistema que já era deficitário de vagas 

começasse a caminhar em direção à falência total. Segundo dados estatísticos divulgados pela 

SUSEPE  (Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul), em dezembro 

de 2016, haviam 4.758 pessoas encarceradas na Cadeia Pública de Porto Alegre (conhecida 

mundialmente como Presídio Central), entre provisórios e apenados, sendo que desse total 

2.378 eram presos provisórios por tráfico de entorpecentes, ou seja, 49,97% da população 

carcerária do presídio central era composta de presos provisórios (ainda não julgados).   

Esse número expressivo de pessoas tolhidas de sua liberdade, sem que para isso 

tenham sido julgadas e condenadas, é um sinal alarmante de que o sistema penitenciário não 

está sendo suficiente para lidar com a crescente demanda que lhe é submetida pela máquina 

repressiva do estado. 

Além disso, a presente pesquisa surge principalmente de nossa experiência 

profissional com sistema prisional brasileiro, pois na condição de advogado criminalista, já 

houve várias conversas com presos provisórios, onde foram relatadas situações de flagrante 

desrespeito à sua dignidade. Certa feita, durante a oitiva de um acusado por tráfico, na audiência 

de instrução do processo, o preso provisório, recolhido no Presídio Central de Porto Alegre, 

relatou que dormia no chão e que precisava tapar os ouvidos e nariz com papel higiênico ou 

buchas de algodão para que durante a noite não entrassem baratas em seus orifícios.  

Em outra situação, durante o atendimento de uma cliente dentro do Presídio Feminino 

Madre Pelletier, na cidade de Porto Alegre/RS, uma presa provisória por tráfico, relatou que 

precisava usar miolo de pão como absorvente íntimo, porque a casa prisional não estava 

fornecendo absorvente e que aquilo já havia se tornado um hábito dentro da casa prisional. 

A partir desses relatos, surgiu a ideia de realizar um trabalho, investigando as 

condições do sistema prisional contemporâneo, a fim de contribuir de alguma forma com a 

realidade enfrentada por muitos(as).  

Na presente pesquisa utilizaremos de uma linha transdisciplinar usando do direito e da 

sociologia. 

 

POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA 

A banalidade legislativa penal 

É de conhecimento geral que muitos presídios brasileiros abrigam mais pessoas do que 

sua capacidade permite. Com essa demanda direitos fundamentais dos presos podem acabar 

sendo relativizados ou ignorados e, com isso, a legislação de execução penal (LEP), Lei n.º 

7.210/1984, deixa de ser aplicada, fazendo com que os presos sejam obrigados a viver em 

condições subumanas, inclusive com a anuência de grande parte da sociedade, exatamente 

como supõe o jurista e sociólogo David Garland (GARLAND - 1999), ao tratar da dualidade 

do pensamento e das práticas penais, que denomina como a “criminologia do eu” e a 

“criminologia do outro”. A primeira tem o objetivo de banalizar o crime em si, pregando que 

seja um fenômeno inevitável, um risco inerente às sociedades contemporâneas, cabendo ao 

cidadão buscar meios de proteção. Enquanto a segunda, traz à tona a questão do perigo 

representado pelo “outro”, que seria uma ameaça que precisa ser afastada do convívio social, 

pois sendo um sujeito perigoso não merece estar entre os chamados “cidadãos de bem” (termo 

muito utilizado no Brasil atual), e desde que seja retirado das vistas da sociedade, pouco importa 
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se sua dignidade será minimamente considerada, pois nada mais é do que um ser inferior. Seria 

o famoso “vagabundo”, que aqui no Brasil corresponde àquele que está em contraponto ao 

“cidadão de bem”. 

Ainda, com a possibilidade de não se ter a devida aplicação da Lei n.º 7.210/1984, 

conhecida como LEP, em sua plenitude de direitos e obrigações, podemos estar vislumbrando, 

de certo modo, a prática do direito penal do inimigo (Feindstrafrecht), conceito do jurista 

alemão Günther Jakobs, consistente na ideia de que determinados indivíduos que não se 

encaixam na sociedade, são vistos como inimigos e, assim, não seriam merecedores de todas as 

garantias e proteções penais e processuais penais que a todos os demais indivíduos são 

garantidas. 

Nesse sentido o saudoso jurista Luiz Flávio Gomes, leciona que: 

 
O indivíduo que não admite ingressar no estado de cidadania, não pode participar dos 

benefícios do conceito de pessoa. O inimigo, por conseguinte, não é um sujeito 

processual, logo, não pode contar com direitos processuais, como por exemplo o de 

se comunicar com seu advogado constituído. Cabe ao Estado não reconhecer seus 

direitos, “ainda que de modo juridicamente ordenado (...)Contra ele não se justifica 

um procedimento penal (legal), mas sim, um procedimento de guerra. Quem não 

oferece segurança cognitiva suficiente de um comportamento pessoal, não só não deve 

esperar ser tratado como pessoa, senão que o Estado não deve tratá-lo como pessoa 

(pois do contrário vulneraria o direito à segurança das demais pessoas).    

 

Essa analogia entre o direito penal do inimigo e a situação do sistema carcerário 

brasileiro, surge a partir da interpretação da teoria de David Garland, “criminologia do outro”, 

abordada acima, pois ao ignorar a possibilidade de tratamento desumano dentro dos presídios 

o estado estaria selecionando inimigos (população carcerária) e negando-lhes o exercício de 

garantias conferidas pela lei vigente, que visa manter a dignidade humana.  Vamos pelo 

pressuposto de que não havendo a possibilidade de garantia da aplicação prática da Lei de 

Execução Penal, que prevê garantias ao preso (mesmo o provisório), não haverá preocupação 

com a dignidade humana, fundamento da Carta Magna Brasileira e de diversos tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. Realidade que pode ser vista como um possível 

enfraquecimento do próprio processo político nacional, como observa o renomado jurista 

Eugênio Raul Zaffaroni: 

 
El derecho penal del enemigo se corresponde con el estado absoluto o bien no es 

derecho penal del enemigo. Si el poder político no es libre para señalar los enemigos 

y declararles la guerra, si reconoce limitaciones infranqueables en esa tarea –no meras 

autolimitaciones derrogables- abre el camino de la resistência, que es el de dejar 

impunes a enemigos (...) Un estado que permita la resistencia está permitiendo actuar 

a enemigos y, por ende, desde su perspectiva absoluta de la política, renuncia a 

defenderse, lo que em el contexto aparece como um suicidio político.” 

  

Desta forma, temos de um lado a parte da sociedade que é merecedora das garantias 

legais vigentes (em síntese), enquanto do outro lado temos a escória da sociedade, a população 

carcerária para a qual se negam direitos e garantias legais previstas em lei especial, a LEP. Não 

é forçoso afirmar que existe, inclusive, determinado grau de conformismo de grande parte da 

sociedade brasileira com essa prática de desumanização dos presos.  

Há, ainda, a necessidade de considerar o fenômeno legislativo em absurda atividade 

no Brasil. É correto afirmar que existe uma latente necessidade do poder político de dar resposta 
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imediata a tudo o que for objeto de provocação do clamor público, fazendo com que o sistema 

penal, que deveria ser a última ratio, seja objeto de utilização excessiva para controle da 

sociedade. Nesse ponto se torna necessário trazer a visão do jurista e sociólogo Rodrigo 

Ghiringhelli de Azevedo: 

 
(...)  No momento em que o Direito Penal é utilizado de forma excessiva (violando o 

princípio da intervenção mínima), desproporcional (violando o princípio da 

proporcionalidade), desumano (violando o princípio da humanidade), desigual 

(violando o princípio da igualdade), ou apelando para responsabilidade objetiva 

(violando o princípio da culpabilidade), ele se torna arbitrário. A pretensão de 

satisfazer as necessidades de justiça faz com que haja o surto legislativo, e, à medida 

em que há conflitos de ordem múltipla, vem-se recorrendo ao direito penal como 

solução em prima ratio, relegando-o a uma função eminentemente simbólica, isto é, 

como forma de tranqüilizar a opinião pública. 

 

Nos últimos tempos temos visto a proliferação de leis criminalizantes, tudo em prol de 

uma resposta à sociedade, que não raramente tece fortes críticas à atuação do judiciário em 

situações que recebem exagerada atenção dos veículos de comunicação, insuflando a população 

contra o referido poder e proporcionando a criação de grupos extremistas que ajudam a agravar 

e até mesmo gerar situações de violência gratuita, disseminando notícias modificadas ou 

falsificadas através dos aplicativos de internet. 

Esse excesso legislativo viola princípios básicos do direito penal, como o princípio da 

intervenção mínima do Estado, pelo qual o Estado deve intervir minimamente nas relações 

sociais, ou seja, este princípio orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando 

que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a 

proteção de determinado bem jurídico.  

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci explica que: 

 
Significa que o direito penal não deve interferir em demasia na vida do indivíduo, 

retirando-lhe autonomia e liberdade. Afinal a lei penal não deve ser vista como 

primeira opção (prima ratio) do legislador para compor conflitos existentes em 

sociedade, os quais, pelo atual estágio de desenvolvimento moral e ético da 

humanidade, sempre estarão presentes. Há outros ramos do direito preparados a 

solucionar desavenças e lides surgidas na comunidade, compondo-as sem maiores 

traumas. O direito penal é considerado a ultima ratio, isto é a última cartada do sistema 

legislativo, quando se entende que outra solução não pode haver senão a criação de 

lei penal incriminadora, impondo sanção penal ao infrator. 

 

Em síntese, caso o bem jurídico possa ser protegido de outra forma, será necessário 

que se renuncie à forma legislativa penal, isto para que não se banalize a punição e o próprio 

sistema jurídico penal, gerando vulgarização e descrédito diante da ineficiência de seus 

dispositivos. 

O legado da Lei de Drogas 

 

Inicialmente, a Lei 11.343/2006, Lei de Drogas, sancionada por um presidente de 

centro-esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, tinha o intuito de ser uma norma progressista, ao 

eliminar penas de prisão para usuários de drogas. A intenção era clara, tratar o usuário como 

um problema de saúde pública, ou seja, alguém que precisa ser amparado pelo sistema de saúde 
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público, o que (esperava-se) diminuiria o número de jovens recrutados pelo tráfico, que, em 

tese, ajudaria a enfraquecer o poder do crime organizado.  

Essa, então, nova lei rompia com a tradição proibicionista que se perpetuava desde os 

anos 1930 e que havia ganhado força na década de 1970, a partir de quando se criaram punições 

cada vez mais duras para todos os envolvidos com as drogas ilícitas, incluindo produtores, 

vendedores e os consumidores. 

Porém, desde a sua aprovação, a Lei de Drogas só fez aumentar a população carcerária 

brasileira.  

As fontes oficiais divergem quanto ao número de presos existentes no Brasil. Mas há 

consenso de que esse aumento foi de cerca de 254%, chegando ao número atual de 755.274 

pessoas privadas de liberdade no país. Isso segundo os dados do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública (de 02/08/2022). O número de pessoas presas por delitos relacionados às 

drogas cresceu 156%.  

Importa ressaltar que a população carcerária em 2005 era de 361.402 pessoas. 

Conforme dados oficiais, até 2005 apenas 9% das pessoas presas estavam encarceradas 

por crimes ligados às drogas. Hoje esse número chega a 29%. 

Conforme informações do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, embora as 

mulheres correspondam a 5% do total de prisioneiros, 65% delas foram aprisionadas por delitos 

previstos na Lei de Drogas. Mulheres negras, que no país correspondem a 56% da população 

feminina, dentro dos presídios representam 67% das encarceradas.  

Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, antes da atual Lei de Drogas, os 

negros representavam 58% dos privados de liberdade, ou seja, houve um aumento de 378% na 

população carcerária negra, enquanto de brancos o aumento foi de 239,5%.   

  

DA REALIDADE DAS PRISÕES BRASILEIRAS 

Segundo o autor de o direito penal da guerra às drogas, professor Luís Carlos Valois, 

existem drogas boas e drogas más, o que as define é o parâmetro da propriedade. Para ele, é 

ela, a propriedade que: 

 
fixa as relações de dependências sob o sistema capitalista, razão pela qual tudo nele 

se baseia por esse padrão da propriedade, não sendo de se estranhar que quem 

comanda o poder militar nessa guerra sejam os que têm propriedade e os que estão na 

alça de mira sejam os outros. É a supremacia do valor de propriedade e a posição 

secundária dos demais valores morais que faz com que esses valores morais possam 

ser utilizados ao bel prazer do valor supremo. Assim, não interessa se são os brancos 

os que mais traficam e os que mais consomem, não importa se nas penitenciárias não 

há louros de olhos verdes, mas negros em sua maioria, não importam as invasões de 

domicílios de segunda categoria, nada disso importa, o que importa é que foi 

decretado que vender e consumir certos tipos de drogas é ruim, é mal, e pronto, não 

se discute isso. 

 

Valois traz à baila a questão que o que interessa na criminalização determinada é o 

interesse dos detentores da propriedade, de modo que há interesses que regem a política de 

drogas no mundo todo. 

Assim, temos hoje no Brasil presídios superpopulosos, sem condições mínimas de 

infraestrutura, como no caso do Presídio Central (Cadeia Pública de Porto Alegre), que já foi 

considerado o pior presídio do Brasil pela ONU.  
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Em 2017, época em que foi realizado o documentário Central: O Poder das Facções 

no Maior Presídio do Brasil, possuía uma estrutura feita para pouco mais de 1800 presos, mas 

que abrigava, na época do documentário, mais de 4.300 presos e que já tinha abrigado 5.300. 

A estrutura das casas prisionais evidentemente não comporta a quantidade de presos a 

que são submetidas. O caso citado no parágrafo anterior é de um presídio que tem tantos presos 

que inexistem celas separadas, ou seja, o poder público coloca todos os presos juntos, 

aglomerados por galeria e por facção, pois se houvessem celas (com grades) não haveria 

condições de abrigar tantas pessoas. É possível ver isso no documentário citado.  

O pior é que agindo dessa forma, o próprio Estado beneficia as organizações 

criminosas, pois reúne seus grupos possibilitando essa organização. 

Como é narrado pelas autoridades entrevistadas no documentário, a medida começou 

a ser tomada para evitar mortes no âmbito da cadeia pública (Central). Segundo informam as 

autoridades entrevistadas no documentário, a medida funcionou, os presos pararam de se matar 

entre si. Contudo, há o lado que não podemos deixar de mencionar que é a questão de se reunir 

membros de uma mesma facção criminosa em galerias inteiras, com acesso ilimitado uns aos 

outros, sem qualquer supervisão do Estado que simplesmente os mantêm entre muros. Isso, 

certamente fortalece as relações criminosas, em detrimento do que a sociedade espera da 

resposta Estatal. 

Afinal, cadeia tem dois objetivos básicos que estão previstos no artigo primeiro da Lei 

7.210/1984, Lei de Execução Penal, que são efetivar as disposições de sentença e a integração 

social do preso, ou seja, sua ressocialização para que ao fim de sua pena possa reingressar na 

sociedade como alguém que foi preparado para isso. Mas isso de fato ocorre? Não. Não há 

ressocialização! Não há cumprimento da LEP! Não há cumprimento, sequer, de tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário. 

A exemplo disso é do desrespeito ao artigo 88 da LEP, que prevê, entre outros, que a 

área mínima da cela seja de 6 (seis) metros quadrados por preso. Como fica isso no caso do 

presídio Central? Simplesmente não é cumprido, pois onde deveria haver 1823 presos há mais 

de 4.300. Sequer há celas. 

Esgoto a céu aberto, fiação elétrica exposta, infiltrações, falta de saneamento básico, 

entre outras barbaridades. Simplesmente não há como ressocializar alguém. O preso que saia 

do Central ressocializado, pronto a reintegrar a sociedade como alguém produtivo, o terá feito 

por mérito exclusivamente seu, tendo passado por dentro do próprio inferno e vencido. Isso 

apesar de todos os esforços do Estado para que ele saia de lá muito pior do que ingressou. 

Assim, o Estado que encarcera parte da população por descumprimento da lei, é o 

mesmo Estado que da mesma forma descumpre a lei. 

Essa é a realidade prisional brasileira. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Do todo exposto podemos concluir que no que tange ao sistema prisional, o Estado 

brasileiro é marcado pela ilegalidade, de forma que o que se tem na prática não reflete o que a 

Carta Magna brasileira impõe em seu texto. Tampouco representa aquilo que a legislação 
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prisional, Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), expressa como necessário à reeducação do 

apenado. 

A Constituição Federal de 1988, traz logo em seu art. 1º, III, a declaração de que a 

dignidade da pessoa humana é um pilar fundamental do estado democrático de direito brasileiro. 

Sendo inconstitucional qualquer medida Estatal que contrarie tal mandamento. 

A Lei de Execução Penal, que objetiva que o apenado cumpra a sua pena de forma a 

que não venha a reincidir criminalmente, ou seja, a pena deve ser cumprida de forma a 

possibilitar a ressocialização, e reeducação do apenado. Mas isso não ocorre, pois sequer são 

resguardados direitos e garantias a que ele possui direito. 

A exemplo, a lei impõe que o preso possui cela com espaço de seis metros quadrados, 

mas isso inexiste. Como vimos anteriormente, a regra prática é a da superlotação carcerária. Já 

começa pela acomodação que é precária ao ponto de não garantir o mínimo legal. 

Os apenados estão sob a tutela e guarda do Estado, que, obviamente, deve cumprir a 

lei. Estado, esse, que deveria ser o maior exemplo de cumprimento da legislação, já que ele 

encarcera por descumprimento. Há condições para o cumprimento da lei, mas falta vontade 

política. 

É dito, frequentemente, que a justiça é cega. Especialmente quanto à Lei de Execução 

Penal, que é o mínimo necessário à reeducação do apenado. Contudo, no que refere às políticas 

públicas criminais, que visam o cumprimento da lei, há muito temos um Poder Executivo cego, 

surdo e mudo. 
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