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Resumo: Um dos grandes problemas das penitenciárias brasileiras é a superlotação, não 
raras vezesa população no sistema prisional é maior do que o permitido. Outro grande 
impasse é a situação fática desses estabelecimentos prisionais, muitos estão em situações 
degradantes, sendo os encarserados obrigados a viverem em lugares insalubres, perigosos 
e indubitavelmente indignos.  O Estado tem o compromisso legal de garantir a vida digna a 
qualquer pessoa, inclusive, àqueles que estão cumprindo pena, entratanto à realidade se 
mostra bem diferente, na medida em que essa obrigação está cada vez mais distante de ser 
cumprida e a busca pela ressocialização desses presos cada vez mais utópica. Para tanto, 
com a finalidade de demonstrar a realidade das penitenciárias brasileiras, utilizou-se do 
método dedutivo. 

 
Palavras-chave: Penitenciária. População. Direitos. Ressocialização. 

 
Abstract: One of the great problems of Brazilian penitentiaries is overcrowding, not 
infrequently the population in the prison system is larger than allowed. Another great 
impasse is the factual situation of these prisons, many are in degrading situations, and the 
prisoners are forced to live in unhealthy, dangerous and undoubtedly unworthy places. The 
State has a legal commitment to guarantee the dignified life to any person, including those 
who are serving their sentence, as the reality turns out to be quite different, as this obligation 
is increasingly distant from being fulfilled and the search for resocialization Of these 
prisoners increasingly utopian. Therefore, in order to demonstrate the reality of Brazilian 
penitentiaries, the deductive method was used. 
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INTRODUÇÃO 

É inequívoco o quadro atual de desumanidade das prisões no Brasil, em razão do 

crescente número de indivíduos cumprindo pena em estabelecimentos prisionais de forma 

indigna, logo, se faz necessário discutir tal tema, bem como aos responsáveis propiciar 

maior atenção aos mesmos, buscando soluções a fim de sanar tais problemas. 

O ordenamento jurídico brasileiro e o internacional prescrevem em suas leis, planos, 

diretrizes e tratados quanto ao modelo do ambiente carcerário ideal, delimitando suas 

regras, os direitos daqueles que o compõe e também medidas a serem efetivadas para que 

a punição atinja suas finalidades. Contudo, tais medidas não são alcançadas de forma 

eficaz e adequadas. 

Desta forma, considerando a real situação calamitosa, em especial, a superlotação e 

o tratamento desumano. O cárcere deve atingir o objetivo a que foi criado, e buscar a 

ressocialização desses indivíduos, e não mais ser meio de suporte e fomento da 

criminalidade. 

As pessoas que ali se encontram são seres humanos a que se devem resguardar 

seus direitos e efetivar suas garantias da forma mais condizente, adequada e humana.  

O presente trabalho tem o propósito de demonstrar a contrastante situação 

carcerária com o que está disposto nas leis, discutir a suficiência ou não dessas normas, 

bem como quais medidas poderiam ser adotadas para recuperar tal quadro.  

1 A POPULAÇÃO CARCERÁRIA BRASILEIRA E DADOS ALARMANTES NO ESTADO 

PARANAENSE 

Com base na estatística realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, de junho de 

2014, a população carcerária brasileira é de 711.463 presos, contando as 147.937 pessoas 

que estão em prisão domiciliar, pelos 26 estados e no Distrito Federal, sem contar os 

373.991 mandados de prisão que estão em aberto (CNJ, 2014). 

A população no sistema prisional é de 563.526 presos, mais 147.937 pessoas que 

estão em prisão domiciliar no Brasil. Isso torna o país o terceiro no ranking de dez países 

com maior população prisional, ficando atrás dos Estados Unidos e da China. Já se 

desconsiderado o número de pessoas em prisão domiciliar, o país ocuparia a quarta 

posição, ficando atrás também da Rússia que possui 676.400 pessoas presas. 
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O Estado do Paraná possui 29.656 pessoas presas, contando as 1.347 pessoas em 

prisão domiciliar, sendo que 41 por cento daqueles são presos provisórios, tendo o Estado 

capacidade para apenas 23.680 vagas (CNJ, 2014). Possui 12 (doze) penitenciárias 

estaduais estando 3 (três) em Piraquara, 2 (duas) em Londrina, 2 (duas) em Foz do Iguaçu 

e as demais distribuídas nas cidades de Cruzeiro do Oeste, Francisco Beltrão, Cascavel, 

Ponta Grossa, e em Maringá. Um Módulo de Vivência Coletiva da Penitenciária Central do 

Estado, o Complexo Médico-Penal do Paraná em Pinhais, e o Centro de Observação 

Criminológica e Triagem em Piraquara, destinado a presos condenados que cumprem pena 

em regime fechado (GOVERNO DO PARANÁ, 2016). 

Hoje, de acordo com o portal da transparência carcerária, desenvolvido e mantido 

pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e Administração Penitenciária, o qual é 

atualizado diariamente, informa a população que se encontra presa no Paraná no mês de 

junho de 2016, conforme a tabela a seguir:  

 

Tabela 1: Transparência na Gestão Carcerária 
Fonte: SIGEP/PR (2016) 
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Tabela 2: Transparência na Gestão Carcerária 

Fonte: SIGEP/PR (2016) 
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Tabela 3: Transparência na Gestão Carcerária 

Fonte: Fonte: SIGEP/PR (2016) 

 

Portanto, percebe-se que no Brasil não existem estabelecimentos adequados e 

suficientes para receber a população encarcerada com intuito de cumprir com suas 

finalidades de forma eficaz, tendo em vista que trata de uma grande parcela da população, 

com números que só aumentam ano a ano. 

2  A DURA REALIDADE PRISIONAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Os problemas principais e que são comuns em várias prisões brasileiras são: a 

“superlotação e a concentração excessiva de detentos em grandes unidades prisionais – o 

que favorece a formação e fortalecimento de facções criminosas” (KAWAGUTI, 2014) Os 

criminosos “menores” se associam as facções, formada por aqueles ditos “perigosos”, 

buscando proteção, e ao cumprirem a pena continuam ligados as mesmas por conta de 

dívidas contraídas (KAWAGUTI, 2014). 
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O cenário de comum de vários complexos penais é o de insalubridade e com 

costumeiras agressões (KAWAGUTI, 2014), “brigas de toda natureza são apontados como 

motivos mais comuns das mortes” (CAMPANHA e CARAZZAI, 2014). 

Além dos problemas encontrados na estrutura da penitenciária é frequente “abusos 

sexuais contra familiares de presos, assassinatos e decapitações” (KAWAGUTI, 2014).  

Em outubro de 2015, no complexo de Pedrinhas/MA, foi registrado um caso de 

canibalismo dentro do próprio complexo, presos de uma mesma facção entraram em 

desacordo, tendo esfaqueado, torturado e matado um condenado. Após a morte, o mesmo 

teve seu corpo dividido em 59 pedaços, os quais foram distribuídos pelas lixeiras da 

penitenciária, e o fígado assado e servido aos assassinos (BARBOSA e CARRAMILO, 

2015). 

O Presídio Central de Porto Alegre, situado na capital do Rio Grande do Sul, criado 

em 1959, é considerado o maior presídio do Estado (SALLIN, 2008). A população carcerária 

deste presídio é de “4.289 presos, 2.400 presos acima da capacidade” (GLOBO NOTÍCIAS, 

2015). Há diversas facções ou grupos que se autodividem pelas crenças religiosas e pelos 

crimes cometidos, comandados por um escolhido que teve sua capacidade de liderança 

reconhecida (SALLIN, 2008). Possuem ainda galerias separadas para gays, travestis e 

aqueles interessados que foram escolhidos para trabalhar na cozinha (GLOBO NOTÍCIAS, 

2015). 

Esse Presídio já foi alvo de denúncias a Organização dos Estados Americanos em 

virtude das péssimas condições sanitárias e hidráulicas, tornando a estrutura comprometida, 

sendo mais viável a desativação do que a reforma (KAWAGUTI, 2014). 

Ainda compartilhando dessa mesma situação de insalubridade, superlotação e 

indignidade, os Centros de Detenção Provisória de São Paulo encontram-se superlotados, 

em especial o Centro de Osasco/SP, que possui capacidade para 750 presos, contanto com 

2600 detentos. Apesar de o governo negar, este centro é dominado por apenas uma facção, 

não sendo ameaçada por outras, evitando assim de gerar uma explosão de violência dentro 

dos Centros de Detenção (KAWAGUTI, 2014). 

Por sua vez, a Cadeia Vidal Pessoa de Manaus/AM, foi construída em 1908, tem 

capacidade para 100 detentos, possuindo aproximadamente 1000 presos. “O local foi 

cenário em 2013 de diversos episódios de rebeliões, fugas, assassinatos e brigas de 

facções” (KAWAGUTI, 2014). Em razão da insalubridade, superlotação e a antiga estrutura 

da cadeia, o Conselho Nacional de Justiça entregou ao Tribunal de Justiça do Amazonas, 

em 2014, um relatório da situação prisional recomendando a desativação da cadeia, que 
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vem sendo adiada, no entanto determinada para o meio do ano de 2016 (KAWAGUTI, 

2014). 

Diante das situações acima descritas, é possível concluir que os detentos são 

tratados indignamente, sendo obrigados a viverem em lugares precários, condenados e sem 

um mínimo de humanidade, sendo a busca da ressocialização desses cada vez mais 

afastada. Desta maneira, esclarece-se que o conceito de dignidade por mais flutuante e 

divergente em suas interpretações, parte de um ponto em comum, aquilo que é justo. 

Portanto a: 

ordem social e o seu progresso devem, pois, reverter sempre em bem das 
pessoas, já que a ordem das coisas deve estar subordinada à ordem das 
pessoas e não ao contrário [...].Essa ordem, fundada na verdade, 
construída sobre a justiça e vivificada pelo amor, deve ser cada vez mais 
desenvolvida e, na liberdade, deve encontrar um equilíbrio cada vez mais 
humano (DIAS, 2005). 

Outrossim, quanto à essencialidade da preservação da dignidade humana, assevera 

Amauri Mascaro Nascimento: 

A dignidade é um valor subjacente a numerosas regras de direito. A 
proibição de toda ofensa à dignidade da pessoa é uma questão de respeito 
ao ser humano, o que leva o direito positivo a protegê-la, a garanti-la e a 
vedar atos que podem de algum modo levar à sua violação, inclusive na 
esfera dos direitos sociais (NASCIMENTO, 2004) 

Portanto, indubitavelmente, a dignidade é um valor moral inerente a cada ser 

humano, o qual foi consagrado como um direito fundamental por meio da Constituição 

Cidadã de 1988. Conforme Alexandre de Moraes, o princípio da dignidade possui dois 

julgamentos, primeiro como um direito protetivo, seja frente ao Estado, seja frente às demais 

pessoas, e em segundo como uma visão igualitária, em relação a todos os indivíduos 

(MORAES, 2002). 

Inclusive, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, estabelece 

que a privação de liberdade só pode ser realizada mediante expressa previsão legal, 

inclusive prevê que os indivíduos que sejam privados de liberdade serão encaminhados ao 

juiz competente, a fim de que seja aferido a legalidade sobre o ato, tomando assim as 

medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto. Dispõe que os indivíduos possuem o 

“direito a um tratamento humano durante o tempo em que o privarem da sua liberdade”. 

Enfim, relacionado ao tema, trata que todo indivíduo ao cometer crimes não poderá der 

julgado por tribunal de exceção e, ainda que todo o procedimento deve ocorrer de forma 

imparcial, sem quaisquer ofensas aos direitos do acusado, e sem culminar em punições 

exorbitantes e desumanas (DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO 

HOMEM, 1948). 
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3 A ATUAÇÃO ESTATAL E A BUSCA  PELA RESSOCIALIZAÇÃO 

Com relação aos estabelecimentos penais brasileiros, em meados da década de 90, 

foi realizado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária “diretrizes para 

elaboração de projetos e construção de unidades penais no Brasil”, a requerimento do 

Ministro da Justiça, Alexandre Dupeyrat Martins. Segundo tal direcionamento, a área que 

será ocupada pelos presos deverá ser construída a uma distância de 20 (vinte) metros da 

divisória do terreno; os muros que cercarão os mesmos, deverão possuir no mínimo 7 (sete) 

metros de altura acima do chão e profundidade de no mínimo 1, 50 (um metro e meio), em 

princípio com fim de evitar fugas, contudo, o projeto deve trabalhar com as mais diversas 

hipóteses de evasão, buscando elaborar um projeto e estrutura eficaz contra qualquer 

engenhosidade de egresso (CNPCP, 1995). 

Além do espaço destinado a acomodação dos presos, o estabelecimento penal deve 

possuir espaço atribuído à administração do mesmo, a religião, estudos, lazer, trabalho, 

refeição, assistência à saúde e visitas aos encarcerados. Por fim, as celas e alojamentos 

deverão conter dormitório e instalações sanitárias necessárias e adequadas, de forma a 

evitar a insalubridade do local (CNPCP, 1995).  

Portanto, se os estabelecimentos fossem construídos com base em tais orientações, 

não haveria problemas de lotação, contudo, a realidade mostra-se bem diferente, o Estado 

não suporta tantos encarcerados, tendo em vista ainda que a grande maioria desses é 

composta por presos provisórios conforme o último senso do CNJ.   

Diante da atual problemática prisional do país, foi lançado em outubro de 2015, pelo 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP, o Plano Nacional de 

Política Criminal, tendo como uma de suas finalidades: informar o atual quadro da política 

criminal brasileira, sendo atualizado de quatro em quatro anos, e apontar possíveis causas e 

soluções aos atuais problemas criminais no Brasil (CNPCP, 2015). Acredita-se que o 

problema prisional brasileiro advém da: 

a) elaboração de normas legais que ampliam o controle penal e aumentam 
o tempo de pena, com fundamento em teses de senso comum e fatos 
casuísticos; b) altos índices de reincidência dos egressos do sistema 
prisional; c) aumento paulatino das penas e dos níveis de encarceramento 
sem impacto na redução da violência; d) ampliação gradual do investimento 
na política sem resultar na melhoria dos indicadores de segurança pública 
(CNPCP, 2015). 

Ademais, a situação famigerada dos estabelecimentos prisionais também é fruto da 

visão social sobre impunidade, a qual está manifestadamente relacionada com a privação 

de liberdade. Desta forma, para a sociedade o Estado só cumpre com seu dever ao 

condenar o indivíduo à prisão, o que acaba por gerar um sistema carcerário ineficaz, 
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exatamente por não visar a ressocialização do condenado, tendendo esse a voltar a praticar 

delitos depois de cumprido a pena. 

A superlotação é um problema que deve ser combatido, construir mais 

estabelecimentos penais não é a solução, mas sim desenvolver medidas que tornem 

reprovável a prática de crimes sem prender o agente. Há de se concordar que a punição 

pela privação de liberdade não deve ser aplicada em todos os casos, mas sim de acordo 

com a gravidade do delito e a personalidade do agente, medidas alternativas serão talvez 

mais eficazes em determinados casos, do que a reclusão. A partir disto, o Plano Nacional de 

Política Criminal propõe dar maior relevância as alternativas penais ou medidas cautelares, 

principalmente aos condenados por praticar crimes contra o patrimônio que não envolva 

violência ou grave ameaça (CNPCP, 2015). 

Ademais, partindo da premissa que a prática de crimes é um problema social, deve o 

Estado se esmerar em dar maiores oportunidades de aprendizado, práticas esportivas e 

aperfeiçoamento técnico a toda a população, com o fim de evitar o crime. Salienta-se 

também que o preso é afastado da sociedade para no futuro poder se inserir novamente no 

corpo social, mas a situação real mostra-se diferente, como afirma Mirabete: 

A ressocialização não pode ser conseguida numa instituição como a prisão. 
Os centros de execução penal, as penitenciárias, tendem a converter-se 
num microcosmo no qual se reproduzem e se agravam as grandes 
contradições que existem no sistema social exterior (...). A pena privativa de 
liberdade não ressocializa, ao contrário, estigmatiza o recluso, impedindo 
sua plena reincorporação ao meio social. A prisão não cumpre a sua função 
ressocializadora. Serve como instrumento para a manutenção da estrutura 
social de dominação (MIRABETE, 2002). 

Portanto, deve o Estado repensar em novos instrumentos de se evitar o crime, bem 

como em meios alternativos de pena, além da adequação das penitenciárias, a fim de 

garantir condições minimamente dignas aos que estão privados de sua liberdade, e conduzir 

positivamente esse individuo a sociedade novamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realidade nos cárceres brasileiros, diante dos dados e fatos que demonstram a 

situação alarmante, de um ambiente que se encontra totalmente em um caos abafado e 

desprezado, uma população desdenhada nitidamente devido à reprovabilidade de seus 

atos, que não traz utilidade aos interesses públicos e que ainda não foi encontrado papel 

conveniente à sociedade a fim de que desempenhem algo proveitoso a ambos os 

interesses. Assim, reconhece-se ser imperiosa a atenção redobrada aos estabelecimentos 

penais. 
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Levando-se em conta o índice elevado de criminalidade da atualidade verifica-se que 

a situação carcerária vem sendo agravada, e, ao invés de exercer as atribuições a que lhe 

foram conferidas, caminha em sentido contrário, com manifesta afronta aos direitos 

humanos e passível de sofrer sanções internacionais. 

Posto que, o ordenamento jurídico prevê a possibilidade de trabalho, estudos entre 

outros direitos aos detentos, cabem a este disponibilizar meios para que haja o cumprimento 

da lei. O crime é um mal para a sociedade, amedronta a população e causa insegurança. Ao 

retirar o criminoso do convívio social, aquele que possui responsabilidade sobre o mesmo, 

deve disponibilizar meios para reprimir uma postura voltada à criminalidade.  

O indivíduo deve ter sua liberdade privada por motivos que impeçam que o mesmo 

se relacione em sociedade. A punição que recebe é a forma encontrada para que o mesmo 

possa se reinserir. Desta forma, a punição só será justa se capacitar o indivíduo, seja pelos 

estudos, pelo trabalho, pela religião ou por qualquer outro meio, transformando-o em alguém 

apto a conviver em sociedade. 

A superlotação, as condições insalubres e indignas, sem qualquer preocupação na 

aplicação das leis, são os problemas mais expressivos e que travam o adequado 

cumprimento da pena e, em consequência, o alcance de suas finalidades.  

O crime é um problema social, tratar os indivíduos de forma indigna não os torna 

menos propensos a praticar crimes, muito pelo contrário, só torna o ciclo mais vicioso. Desta 

forma, os agentes incumbidos de custodiar os reclusos devem buscar implementação do 

que a lei prevê, a fim de tratar os agentes encarcerados como indivíduos que precisam de 

ajuda, criando recursos para que os mesmos se afastem da criminalidade. 
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